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RESUMO 

 

A indústria criativa tem impulsionado e fortalecido o crescimento de diversos setores 

econômicos no Brasil e no mundo, estimulando dessa forma a economia local de 

lugares com cenários atrativos e inovadores para o mercado de consumo. A 

presente dissertação tem como foco estudar a relevância dos eventos culturais para 

a economia criativa, bem como demonstrar como estes podem contribuir para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico na Praia da Pipa, localizada no Rio 

Grande do Norte (Brasil). Os eventos culturais promovem ambientes tematizados e 

criativos que funcionam como mecanismo de atração para o aumento do consumo 

cultural, gastronômico e de lazer social. Na Praia de Pipa têm-se realizado eventos 

culturais e temáticos como o Festival Literário da Pipa, Fest Bossa & Jazz da Pipa, 

Festival Literário Alternativo da Pipa e o Festival Gastronômico da Pipa, os quais 

conseguem atrair público local, estadual, nacional, bem como, internacional. A 

pesquisa realizada caracterizou-se como qualitativa quanto à abordagem do 

problema. A pesquisa de campo caracterizou-se pela abordagem etnográfica, com 

recurso às técnicas de observação participante, entrevista semiestruturada e registro 

fotográfico. Como resultados da pesquisa pode-se salientar que a Praia da Pipa 

promove eventos culturais que movimentam a dinâmica econômica, social e cultural, 

inserindo novos hábitos culturais neste espaço urbano, e em alguns casos, 

resgatando a própria história do lugar. Em cada evento, as forças econômicas e 

políticas se conectam para promover a infraestrutura destes eventos, subsidiando a 

oferta de serviços e produtos, a partir dos setores criativos e culturais. A tematização 

dos eventos estudados mergulha o público em histórias que podem ter (ou não) 

conexão com a história local. Assim sendo, percebe-se que o presente trabalho traz 

à luz um lugar que se apresenta como protagonista no estado do Rio Grande do 

Norte em termos de renovação e mudança econômica, social e cultural em sua 

infraestrutura e na sua potencialidade de atração turística, a partir dos setores 

criativos e culturais. 

 

 
 
Palavras-chave: Cidade. Economia Criativa. Eventos culturais. Praia da Pipa/RN. 
Tematização. Setor Criativo.  
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ABSTRACT 
 
 
Creative industry has promoted and strengthened the growth of various economic 

sectors in Brazil and abroad, thus stimulating the local economy in places with 

attractive and innovative sceneries for the consumer market. This essay focuses on 

studying the relevance of cultural events for the creative economy, and these may 

contribute to the social, cultural and economic development in Pipa, located in Rio 

Grande do Norte (Brazil). Cultural events promote a themed and creative 

environment which has worked as attraction mechanism for the increase of cultural, 

gastronomic and social leisure consumptions. Cultural and thematic events has been 

held in Pipa, such as Festival Literário da Pipa, Fest Bossa & Jazz da Pipa, Festival 

Literário Alternativo da Pipa and Festival Gastronômico da Pipa, which can attract 

the local, state, national and international audience. The research is characterized as 

a qualitative research about the problem approach. The field research is 

characterized by the ethnographic approach, using the techniques of participant 

observation, semi-structured interviews and photographic record. With the research 

results, we can point that Pipa promotes cultural events that move the economic 

dynamics, social and cultural, inserting new cultural habits in this urban space, and in 

some cases, rescuing the history of the place. In each event, the economic and 

political forces connect themselves to promote the infrastructure of these events, 

supporting the provision of services and products from the creative and cultural 

sectors. The theming of the studied events plunges the audience into stories that 

may have (or not) a connection to the local history. Therefore, it is perceived that this 

work brings the light to a place that presents itself as the protagonist of the state of 

Rio Grande do Norte in terms of renewal and economic, social and cultural change in 

its infrastructure and its potential for tourist attraction from the creative and cultural 

sectors. 

 

 

Keywords: City. Creative Economy. Cultural event. Pipa / RN. Thematization. 

Creative sector.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

As transformações urbanas não se limitam às mudanças no espaço físico das 

cidades: englobam transformações econômicas, culturais e sociais que acabam por 

influenciar as relações entre os espaços públicos e privados. A potencialidade 

turística de Tibau do Sul acontece a partir da Praia da Pipa, localizada no município 

de Tibau do Sul, a 85 km de Natal. De acordo com o IBGE Cidades (2014), sobre a 

cidade, “Tibau do Sul” teve influência da cultura indígena e seu nome significa “entre 

duas águas”, em virtude da localização geográfica do território que permitia o 

povoado residir entre a Lagoa de Guaraíras e o Oceano Atlântico. Com isso a área 

da popularmente conhecida Aldeia de São João Batista de Guaraíras, abrigava o 

povoado de Tibau que inicialmente sobrevivia economicamente da atividade 

agrícola. Em 1873, o povoado recebeu a primeira escola primária, a qual era restrita 

a alunos masculinos. Contudo, trinta e oito anos depois, no ano de 1911, o lugar foi 

reconhecido como Distrito, e, em 1953 (em ambas as situações, tanto Distrito quanto 

Vila, o lugar foi subordinado ao município de Goianinha), Tibau foi reconhecido como 

Vila. Porém, foi apenas em 1963 que o contexto politico administrativo mudou e em 

3 de abril do citado ano por meio da Lei n° 2.803, Tibau desmembrou-se de 

Goianinha tornando-se oficialmente cidade. Para diferenciar o nome do território de 

um outro Tibau, situada no litoral norte do Estado (RN), foi acrescido o termo “Sul” à 

cidade. (IBGE, 2014). 

 Sobre a escolha do lugar e do objeto, para este estudo, há que lembrar que 

existem diversos olhares sobre o espaço e sobre o lugar. Castro, Gomes e Corrêa 

assinalam que  

 

A ideia de espaço evoca as diferentes formas assumidas pelo processo de 
estruturação social. Nesse sentido, o espaço, mais do que manifestação da 
diversidade e da complexidade sociais, é, ele mesmo, uma dimensão 
fundadora do “ser no mundo”, mundo esse, tanto material quanto simbólico, 
que se expressa em formas, conteúdos e movimentos. (CASTRO; GOMES; 
CORRÊA, 2012, p. 7). 

  

 Tal dimensão simbólica evoca do espaço uma comunicação e conexão entre 

o econômico, o político e o social. Nesse sentido, a cultura, na qual o simbólico se 

evidencia se manifesta de modo diferenciado no tempo e no espaço. As formas 
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simbólicas tornam-se diretamente vinculadas ao espaço, integralizando-se em fixos 

e fluxos, ou seja, em localizações/lugares e itinerários, pertencentes à espacialidade. 

Tais pontos e trajetos, em sua maioria são simbólicos como: palácios, praças, 

shoppings, parques temáticos, etc. Os lugares estão repletos de significados 

religiosos, políticos, étnicos, por vezes, associados ao passado, distintos 

qualitativamente dos demais lugares e outras vezes marcados e diferenciados pela 

característica quantitativa. (CORREA, 2012, p. 133-139). Não cabe aqui uma 

discussão teórica acerca das espacialidades e configuração territorial. Entretanto 

pelo diálogo com o espaço e lugares cabe aqui recordar que há significados distintos 

entre as terminologias geográficas cidade/lugar/espaço/território e nesse 

entendimento o trabalho compreende o uso de cada conceito em sua harmonia. 

Nessa contextualização, Correa (1989, p.5-6) traz a “cidade” como o lugar onde vive 

parte da população crescente, onde ocorrem os maiores investimento de capital e 

onde há os principais conflitos sociais. Santos (2014, p.39), por sua vez diz que 

“lugar” é “um ponto do mundo onde se realizam algumas das possibilidades deste 

último”. Ou seja, o lugar é parte o mundo onde há possibilidades interligadas e 

interdependentes (SANTOS, 2014, p. 39). Em relação ao conceito de “espaço” 

Castro, Gomes e Corrêa (2012, 7-8) discorrem que a ideia de espaço é mais que 

uma simples ideia de manifestação da diversidade e da complexidade sociais. O 

espaço está ligado ao processo de estruturação social ligado a uma dimensão 

basilar do “ser no mundo”. Território, o último dos termos estruturantes para o 

recorte espacial do trabalho, é definido por Santos (2015, p.96) como “o chão e mais 

a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que 

nos pertence”. Ou seja, não é o simples resultado da sobreposição dos conjuntos de 

sistemas naturais e de coisas realizadas pelo homem. Território em sua essência é 

“a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida sobre 

os quais ele influi” (SANTOS, 2015, p. 96). 

Desta forma, a escolha da Praia da Pipa como lugar de estudo se deu em 

virtude à alteração do cenário local e à forte atração turística do patrimônio natural e 

cultura local. Atualmente, o turismo tem contribuído com um percentual significativo 

no PIB brasileiro. O turismo contribui com 3,7% do PIB brasileiro, gerando cerca de 

US$ 76,1 bilhões. Ainda antes dos megaeventos como Copa do Mundo e Rio 2016 

“o turismo já crescia a um ritmo mais forte do que a economia como um todo”. 

(IBGE, 2012). Entendendo a Praia da Pipa como destino indutor do turismo e cidade 
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integrante do Programa de Regionalização do Turismo1 dentro das ações de 

Estruturação e Gestão dos 65 Destinos Indutores e participantes do documento 

referencial Turismo no Brasil 2011-2014. (MTUR, 2014). Nessa perspectiva, em 

2004, a Praia da Pipa recebeu o primeiro festival cultural, O Festival Gastronômico 

da Pipa, que tradicionalmente ocorre sempre no mês de outubro em suas dez 

edições. Cinco anos depois, novos eventos culturais foram implementados no lugar 

e assim são ressaltados os valores culturais atrelados a impactos socioeconômicos. 

Dentro desse contexto, emergiu a pergunta de partida deste trabalho: “os eventos 

culturais impulsionam e fortalecem o crescimento da indústria criativa na Praia da 

Pipa, estimulando o desenvolvimento econômico, social e cultural local?”. 

O povoado de Pipa inicialmente foi uma aldeia indígena onde se realizavam 

transações comerciais com os franceses e a denominação do lugar provem de uma 

pedra em forma de pipa2, existente à flor d’água. Séculos depois, a aldeia se tornou 

um movimentado centro indutor do turismo, referenciado por suas paisagens 

naturais e costumes antigos. Complementando a história local, Simonetti (2010), 

conta que os índios da tribo Potiguares foram os primeiros habitantes das terras na 

Praia da Pipa. Todavia, desde o ano de 1587, há registros da presença dos 

franceses no litoral potiguar. E logo após, houve a chegada dos holandeses, os 

quais, ao contrário dos franceses, se interessaram apenas em tomar terras para o 

plantio de cana-de-açúcar. Por sua vez, os corsários franceses que chegaram à 

costa junto com os flibusteiros, piratas dos mares da América, inicialmente com a 

prática do escambo com os indígenas, porém, logo após optaram pelo roubo 

deliberado do pau-brasil, e ainda pela exploração dos nativos para cortar e 

transportar o pau de tinta, como era chamado o pau-brasil, até ao local denominado 

"Porto Madeira", em Itacoatiara, (nome primitivo da Pipa). (SIMONETTI, 2010).  

Outros pontos importantes que justificam a escolha foi o fato de a Praia da 

Pipa ter sido eleita, (diversas vezes), pela mídia eletrônica, revistas e guias de 

roteiros turísticos como uma das dez praias mais belas do Brasil, a Praia da Pipa 

como já referido, possui grande número de hotéis, pousadas, albergues, 

                                                           
1
 O programa de Regionalização do Turismo propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta 

turística no país e se constitui no referencial da base territorial do Plano Nacional de Turismo (MTur, 2014). 
Disponível em <http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/>. Acesso em 
14 de jan 2015. 
2
 Pipa in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, (2003-2015): nome feminino 1. vasilha bojuda de 

madeira, para guardar vinho, azeite, etc.  
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restaurantes, bares e discotecas. É também, o principal balneário do município de 

Tibau do Sul-RN. Para além, da beleza natural de Tibau do Sul, as festas e eventos 

mobilizam o município, atraindo visitantes locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Os principais festejos e eventos da cidade, fixos no calendário 

municipal são: no início do ano, a Festa de São Sebastião, padroeiro da praia da 

Pipa; o Festival Multicultural Pipa Em Cantos; o Carnaval e o Festival da Cachaça. 

Em abril, comemora-se a emancipação político-administrativa do município, e, em 

junho, no dia 13, a festa em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Tibau do 

Sul. Seguem-se as comemorações da Semana do Meio Ambiente; os festejos 

juninos de São Pedro e São João; em agosto, seguem-se a Festa à Fantasia; o 

Festival Literário da Pipa (Flipipa)3 e o Festival de Bossa & Jazz da Pipa (Fest Bossa 

& Jazz)4; em Setembro, há o Festival Literário Alternativo da Pipa (FlipAut)5; em 

outubro, o Festival Gastronômico da Pipa (FGP)6; em novembro e dezembro, o 

município ainda conta com a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes; o Auto de 

Natal e o Réveillon.  

Diante do exposto, a referida dissertação visa realizar um estudo de caso na 

localidade da Praia da Pipa, distrito de Tibau do Sul, no Estado do Rio Grande do 

Norte-Brasil, na busca de compreender as relações de quatros eventos do 

calendário fixo municipal que são: a) Festival Literário da Pipa (FLIPIPA); b) Festival 

de Bossa & Jazz da Pipa (Fest Bossa & Jazz); c) Festival Literário Alternativo da 

Pipa (FlipAut), e d) o Festival Gastronômico da Pipa (FGP). O trabalho nasce da 

problemática em que tais eventos apresentam contributo significativo na dinâmica 

local da Praia da Pipa, bem como da cidade de Tibau do Sul-RN, procurando em 

outro momento analisar os impactos sociais, culturais e econômicas ocorridas na 

cidade, a partir atividade turística na região. No entanto, espera-se, contribuir para a 

análise que vincula espaço e espetáculo, buscando desvelar sua relação com o que 

tem sido nomeado de economia criativa, a qual, por sua vez, é aqui entendida na 

perspectiva de Caiado (2010) como o processo que envolve a criação, produção e 

distribuição de produtos e serviços, os quais usam a criatividade, o ativo intelectual e 

o conhecimento como principais recursos produtivos. E por sua vez a UNCTAD – 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento define a 

                                                           
3
 http://www.flipipa.org 

4
 http://www.festbossajazz.com.br/ 

5
 http://flipaut.blogspot.com.br/ 

6
 http://www.festivaldapipa.com.br/ 
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economia criativa como um conceito emergente que trata da interface entre 

criatividade, cultura, economia e tecnologia em um mundo dominado por imagens, 

sons, textos e símbolos (UNCTAD, 2008). E corroborando com os estudos, a 

presente pesquisa buscou entender como se desvela no Brasil o processo de 

indústrias criativas ou, também chamados, “setores criativos”. No Brasil, em 

consonância com o DCMS (1999; 2005), a FIRJAN (2010; 2012; 2014) classifica as 

indústrias criativas como as atividades que nascem através da criatividade, na 

capacidade e no talento individual e que possuem um potencial para formação de 

riqueza e empregos através da criação e da exploração de propriedade intelectual.  

Cabe recordar que a construção da pesquisa se deu visando responder à 

indagação gerada pela pergunta de partida, “os eventos culturais impulsionam e 

fortalecem o crescimento da indústria criativa na Praia da Pipa, estimulando o 

desenvolvimento econômico, social e cultural local?”. Entendendo a Praia da Pipa 

como vulgarmente referida a um ícone internacional, buscou-se analisar como a 

criatividade tem impulsionado e fortalecido o crescimento da indústria criativa na 

Praia da Pipa, estimulando o desenvolvimento econômico, social e cultural local. E 

nesse entendimento foram construídas estratégias de estudo que possibilitassem 

entender e analisar os eventos culturais na Praia da Pipa, e ainda apresentar os 

embasamentos teóricos que fundamentam os conceitos de “indústria criativa” e o 

ideário sobre economia criativa; também foi procurado estudar a tematização dos 

espaços dentro de um recorte voltado para os segmentos da economia criativa; e 

por fim realizar uma análise dos setores criativos no município de Tibau do Sul, bem 

como, sobre o contributo que recebem dos eventos culturais. 

Quanto à estrutura, a dissertação é composta pela introdução, seguido por 

quatro capítulos, considerações finais, referências bibliográficas e apêndices. O 

primeiro capítulo, cujo título é “Procedimentos metodológicos”, versa sobre o 

conhecimento científico na visão de autores como Santos (1988), como Marconi e 

Lakatos (2010). O método científico é uma forma de investigação da natureza, 

segundo Lakatos e Marconi (2010). Esta, não leva em consideração superstições ou 

sentimentos religiosos, mas a lógica e a observação sistemática dos fenômenos 

estudados. Nesse contexto, os procedimentos metodológicos tanto para a 

idealização do projeto quanto para sua execução se enquadram no método misto, 

por se usar procedimentos qualitativos e quantitativos na análise dos dados 

levantados na pesquisa bibliográfica e empírica. Aqui, justificamos ainda, a relação 
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do lugar, objeto de estudo, ao projeto de pesquisa e às técnicas de pesquisa 

adotadas. O segundo capítulo expressa o estado da arte baseando-se em diversos 

autores que fundamentam a abordagem sobre a “Cidade Pós-Moderna”. Este 

capítulo se subdivide em outros quatro subcapítulos que irão fundamentar a retórica 

sobre o espaço urbano, clareando a dialética do espaço público versus espaço 

privado. Segundo Corrêa (1989, p. 6-10), a cidade pode ser considerada espaço 

urbano e tal espaço configura-se segundo um paradigma de consenso ou de 

conflito. Nessa perspectiva o espaço urbano é o local que concentra complexos 

conjuntos de usos da terra, a exemplo, as atividades comerciais, de serviços ou de 

uma função simbólica, que se acham vinculadas aos processos da sociedade. O 

autor ratifica ainda que o espaço urbano é reflexo da sociedade, e com isso, o 

espaço urbano apresenta-se de forma “fragmentado, articulado, reflexo, 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, 

resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 

produzem e consomem espaço” (CORRÊA, 1989, p.11). O segundo subcapítulo se 

interliga ao primeiro consolidando os conceitos sobre o espaço tematizado e o valor 

do simbólico no espaço urbano. Não é algo novo, já que para Corrêa (1989, p.9), “o 

espaço urbano assume assim uma dimensão simbólica que, entretanto, é variável 

segundo os diferentes grupos sociais, etários, etc.”. O capitulo ainda traz a 

discussão sobre a temática “cidade criativa” e como esse ideário dever ser pensado 

uma vez que a ideia de cidade deve ser repensada com clareza e cautela para 

escapar da rejeição que suscita. De acordo com Vivant (2012), o termo "cidade 

criativa" pode ser entendido como um projeto político liberal evidenciando os 

costumes e escolhas de vida e pode ainda ser entendido como a força da cidade 

quando se conecta à sua dimensão criativa, voltada à sua dinâmica cultural e 

artística. 

O terceiro capítulo, chamado de “Os setores criativos” tem por finalidade 

abordar o papel e a produtividade das “indústrias criativas”. Nessa perspectiva, o 

capítulo relaciona as definições e conceitos que embasam o tratamento das 

indústrias culturais e criativas. Nessa linha o referido capítulo estrutura-se em dois 

subcapítulos primeiramente dentro de uma contextualização histórica no cenário 

internacional e no Brasil, e logos após no segundo subcapítulo com uma descrição e 

a caracterização dos setores criativos em Tibau do Sul, contendo ainda uma 

abordagem comparativa a nível Estadual e Nacional. No quarto e último capítulo 
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descrevemos e analisamos os quatro eventos realizados na Praia da Pipa, recorte 

deste trabalho: Festival Literário da Pipa (FLIPIPA), Festival de Bossa & Jazz da 

Pipa (Fest Bossa & Jazz), Festival Literário Alternativo da Pipa (FlipAut), e o Festival 

Gastronômico da Pipa (FGP). Assim, no referido capítulo caracterizamos os eventos, 

bem como os espaços públicos e privados que sediam os mesmos. Finalmente, é 

analisamos e comparamos a relevância de cada um para a economia e 

desenvolvimento locais, bem como a articulação destes eventos com o contexto 

cultural e o social. 

Nas considerações finais, entendemos os eventos culturais inseridos na 

dinâmica de inovar e como de forma significativa se consolidou como um dos fatores 

determinantes da vantagem competitiva das empresas, uma vez que “dentro de um 

cenário onde os produtos são cada vez mais parecidos, a criatividade passa a ser 

vista como um ativo importante dentro da lógica de agregação de valor” (FIRJAN, 

2014, p. 6). E ainda segundo o olhar de Florida (2011), em praticamente todos os 

segmentos da economia, aqueles que conseguem criar e continuar inovando são os 

que obtêm sucesso de longo prazo. Apresenta ainda, suas contribuições no que se 

relaciona ao desenvolvimento local em Tibau do Sul, no que se refere a aspectos 

sociais, econômicos e políticos dentro do recorte dos eventos (Festival Literário da 

Pipa, Fest Bossa & Jazz, Festival Alternativo da Pipa e Festival Gastronômico) em 

estudo, relatando a contribuição dos segmentos criativos no contexto do turismo 

para a promoção do lugar. Por fim, a pesquisa analisa o contexto de um espaço 

urbano que em virtude de seu destaque turístico, proporciona a inserção de eventos 

culturais (consolidados no calendário de eventos municipais) como atrativos 

econômicos no contexto da economia criativa. 
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste primeiro capítulo busca se apresentar, conceituar e fundamentar a 

pesquisa seguindo a discussão de Boaventura de Sousa Santos sobre Ciência, 

somada aos estudos de Marconi e Lakatos, como o de outros autores, para ratificar 

as escolhas das estratégias e dos instrumentos, métodos e técnicas adotados para o 

desenvolvimento e construção do presente trabalho. Parafraseando Severino (2000, 

p. 183), o trabalho científico assume a forma dissertativa, pois seu objetivo é 

demonstrar, mediante argumentos, a solução para um problema, voltado a um 

determinado tema. A demonstração baseia-se num processo de reflexão por 

argumentação, ou seja, está baseado na articulação de ideias e fatos, portadores de 

razões que comprovem aquilo que se quer demonstrar. Essa articulação é 

conseguida mediante a apresentação de argumentos. Esses argumentos fundam-se 

nas conclusões dos raciocínios e nas conclusões dos processos de levantamento e 

caracterização dos fatos. O raciocínio é um processo de pensamento pelo qual 

conhecimentos são logicamente encadeados de maneira a produzirem novos 

conhecimentos. Tal processo lógico pode ser dedutivo ou indutivo. Dedução e 

indução são, pois, processos lógicos de raciocínio. (SEVERINO, 2000, p. 183). 

 Falar de Ciência e entender a Ciência e suas ramificações não é algo tão 

complexo, todavia também não é tão simples sua compreensão. A palavra ciência 

etimologicamente tem origem latina scientia, quer dizer “aprender ou alcançar 

conhecimento”, e grega, scirem, significa “conhecimento criticamente 

fundamentado”, sendo caracterizada pelo conhecimento racional sistêmico, exato, 

verificável, lógico e falível. Boaventura de Souza Santos em seus estudos e 

pesquisas sobre a Ciência, sua construção, desconstrução, paradigmas e rupturas, 

contextualiza a ciência propondo um percurso histórico em seu livro “Discurso sobre 

as Ciências”. Nessa analogia, Santos (1988) menciona que foi entre os séculos XVII 

e XIX (período em que a sociedade industrial se consolidava) que a ciência e a 

técnica se desenvolveram de forma espetacular diante da sociedade. Difunde-se o 

conceito na ciência, de que tudo se constrói, nada é dado, e tal construção é 

fundamentada na ruptura, na construção e na constatação. E tais princípios 

respaldam tanto as ciências naturais quanto às ciências sociais, mesmo sendo, uma 
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aplicação difícil em ambas. Entretanto para as ciências sociais, Santos (2008, p 33) 

ratifica que esta tem por objeto real um objeto que fala, a qual usa a mesma 

linguagem de base de que se refugia a ciência e que tem uma opinião e julga 

conhecer o que a ciência se propõe conhecer. Percebe-se que a ciência se identifica 

com a verdade, e como tal, para ela “realizar a verdade significa pensar as coisas 

como elas são”. (RUIZ, 2009, p.117). Dúvidas, incertezas, interrogações, mistérios, 

erros, fazem do cientista um homem prudente à procura de alguma partícula de 

certeza. Para o autor, a certeza científica “resulta da experimentação controlada dos 

fatos e fenômenos físicos, matérias, concretos, como por exemplo, o Sol aquece a 

Terra; a Terra gira em torno do Sol; e o ar quente é mais leve que o ar frio”. (RUIZ, 

2009, p. 123). Somando aos conceitos de ciência, Fachin (2003, p.14) diz, 

 

O ser humano, diante da necessidade de compreender e dominar o meio, 
ou o mundo, em benefício próprio e da sociedade da qual faz parte, 
acumula conhecimentos racionais sobre seu próprio meio e sobre as ações 
capazes de transformá-lo. A essa sequência permanente de acréscimos de 
conhecimentos racionais e verificáveis da realidade denominamos ciência. 

 

De acordo com Fachin (2003), a exposição dos conceitos de ciência põe em 

relevo a forma pela qual a pesquisa cientifica dá valor à evidência dos fatos ou 

objetos, mostrando como cada área das ciências geralmente se inicia com os dados 

oriundos da observação e da verificação, seguindo parâmetro da metodologia 

científica. Devido à constante busca da verdade científica, a evolução da ciência 

tornou-se presente, ampliando, aprofundando, detalhando e, por vezes, invadindo 

conhecimentos anteriores. Dessa maneira, pode-se colocar que a ciência é exata 

por tempo determinado, até que ela passe por novas transformações, sendo, 

portanto, falível. Por sua vez tomando o contributo humanístico à discussão da 

ciência, Santos (2008) aflora a dialética sobre o conhecimento científico e o senso 

comum. Diferente das ciências naturais, as ciências sociais surgem e não recusam o 

senso comum em suas investigações, mesmo sendo uma relação complexa e 

ambígua. Tal ruptura “desconstrói a ciência, inserindo-a numa totalidade que a 

transcende”. (SANTOS, 2008, p. 46). A concepção de ciência social reconhece-se 

numa postura antipositivista e fundamenta-se na tradição filosófica da 

fenomenologia e nela convergem diferentes variantes, desde as mais moderadas, 

como a de Max Weber, até às mais extremistas, como a de Peter Winch. Por sua 

vez, o rigor científico é aquele que, baseado no rigor matemático, quantifica e ao 
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realizar tal quantificação termina por desqualificar. Dessa forma, tal rigor ao objetivar 

os fenômenos também os degrada, e ao caracterizar os fenômenos acaba por 

apenas representar ou imitar, não preservando o mesmo. Ou seja, o rigor científico 

destrói a personalidade da natureza, uma vez que os limites deste tipo de 

conhecimento são em suma qualitativos, não sendo superáveis com maiores 

números de dados de investigação ou maior precisão dos instrumentos. (SANTOS, 

1988, p. 7-12). Contudo, as condições teóricas não permaneceram numa linha 

constante. A ciência mesmo ganhando em rigor, perde em autorregularão, isso 

porque, 

 

as ideias da autonomia da ciência e do desinteresse do conhecimento 
científico, que durante muito tempo constituíram a ideologia espontânea dos 
cientistas, colapsaram perante o fenómeno global da industrialização da 
ciência a partir sobretudo das décadas de trinta e quarenta. Tanto nas 
sociedades capitalistas como nas sociedades socialistas de Estado do leste 
europeu, a industrialização da ciência acarretou o compromisso desta com 
os centros de poder económico, social e político, os quais passaram a ter 
um papel decisivo na definição das prioridades científicas. (SANTOS, 1988, 
p. 12) 

 

Para Ruiz (2009, p.114), a ciência avança e progride, está em constante 

reconstrução uma vez que novas descobertas são incorporadas aos seus domínios. 

Já que “o conhecimento científico atinge fatos concretos, positivos, fenômenos 

perceptíveis pelos sentidos, mediante instrumentos, técnicas e recursos de 

observação”. (RUIZ, 2009, p. 113). Por sua vez Santos, (1987; 1988; 2008) 

argumenta que a ciência moderna, encontra-se mergulhada numa profunda crise. 

Elencando paradigmas, que irão explicar a ascensão e a crise da ciência, o autor 

enquadra a natureza da ciência em três momentos: a) paradigma da modernidade: 

por sua vez dominante nos dias de hoje. Fundamenta-se nas ideias de Copérnico, 

Kepler, Galileu, Newton, Bacon e Descartes. Construído com base no modelo das 

ciências naturais, o paradigma da modernidade apresenta uma e somente uma 

forma de conhecimento verdadeiro e uma racionalidade experimental, quantitativa e 

neutra, separando o mundo natural-empírico dos outros mundos não verificáveis, 

como o espiritual-simbólico; b) crise do paradigma dominante: respaldado nas ideias 

de Einstein e os conceitos de relatividade e simultaneidade, que colocaram o tempo 

e o espaço absolutos de Newton em discussão; nas ideias também Heisenberg e 

Bohr, cujos conceitos de incerteza e continuum abalaram o rigor da medição; Gödel, 

que provou a impossibilidade da completa medição e defendeu que o rigor da 
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matemática o carece ele próprio de fundamento; Ilya Prigogine, que propôs uma 

nova visão de matéria e natureza. A crise do paradigma dominante é o resultado 

interactivo de uma pluralidade de condições: condições sociais e condições teóricas. 

O aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se 

fundamenta; e por fim, c) paradigma emergente arraigado nas premissas de que 

todo o conhecimento científico-natural é científico-social, todo conhecimento é local 

e total (o conhecimento pode ser utilizado fora do seu contexto de origem), todo 

conhecimento é autoconhecimento (o conhecimento analisado sob um prisma mais 

contemplativo que ativo), todo conhecimento científico visa constituir-se em senso 

comum (o conhecimento científico dialoga com outras formas de conhecimento 

deixando-se penetrar por elas). O paradigma da ciência moderna é entendido como 

um novo paradigma dominante, alvo, todavia de uma nova convergência de 

situações vivenciadas pela dita crise no discurso da ciência. Contudo, tal 

conhecimento também converge em uma nova dialética de paradigma, 

 

A concepção humanística das ciências sociais enquanto agente catalisador 
da progressiva fusão das ciências naturais e ciências sociais coloca a 
pessoa, enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento, 
mas, ao contrário das humanidades tradicionais, coloca o que hoje 
designamos por natureza no centro da pessoa (SANTOS, 1988, p. 16). 

  

Assim, Santos (1988, p. 20-22) argumenta que a ciência encontra-se num 

movimento de transição de uma racionalidade ordenada, previsível, quantificável e 

testável, para uma outra que enquadra o acaso, a desordem, o imprevisível, o 

interpenetrável e o interpretável. Um novo paradigma que se aproxima do senso 

comum e do local, não perdendo de vista o discurso científico e o global. Daí 

correlacionando o conhecimento científico com o conhecimento popular, dito senso 

comum, Lakatos e Marconi (2009, p. 57-60) refere-se como vulgar ou popular, 

repassado de geração em geração por meio da educação informal. Tal 

conhecimento, portanto é empírico e desprovido de conhecimento técnico científico 

ou formal, ou seja, não se distingue pela veracidade ou natureza do objeto 

conhecido. Assim o senso comum ou “bom senso” é classificado pelos autores como 

valorativo / reflexivo / assistemático / verificável / falível / e inexato, e por tais 

características “não permite formulação de hipóteses sobre a existência de 

fenômenos situados além das percepções objetivas”. (LAKATOS; MARCONI, 2010, 

p. 60). À luz desse prisma, no conhecimento popular ou empírico, o homem conhece 
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o fato e a sua ordem aparente, sem explicações de ordem sistemática, 

metodológica, mas pela experiência, pelo costume e pelo hábito. Cabe destacar que 

num embate entre o conhecimento popular ou empírico e o conhecimento científico, 

poderão ser levantados argumentos em que ambos têm o mesmo valor; ou o 

primeiro é inferior ou que o segundo é digno de confiança e mérito. Entretanto, é 

possível entender que “só se aprende ciência praticando ciência; só se pratica a 

ciência praticando a pesquisa, e só se pratica a pesquisa trabalhando o 

conhecimento a partir das fontes apropriadas a cada tipo de objeto”. (SEVERINO, 

2000, p. 13). A multiplicidade do universo e a variedade de fenômenos que nele se 

manifesta se aliam à necessidade do homem por estudá-lo, compreendê-lo, e 

explicá-lo. Esta necessidade proporcionou o surgimento de novos ramos de estudo e 

ciências específicas, as quais se classificam de acordo com seu conteúdo, objetos, 

temas, enunciados, metodologias adotadas (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 63).  

O presente trabalho visa contribuir para a reflexão sobre a relação espaço-

espetáculo, por intermédio das transformações do ambiente urbano da Praia da 

Pipa/RN, relacionando-as com o recorte da economia criativa. A atividade de 

pesquisa científica permite uma aproximação e um entendimento da realidade a 

investigar. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa é um processo 

permanentemente inacabado. Decorre por meio de aproximações contínuas da 

realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real. “A pesquisa 

científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, realizado com o 

objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos científicos”. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). Nessa perspectiva, caracterizamos 

metodologicamente a nossa pesquisa quanto: 

a) à natureza da pesquisa: pesquisa básica, uma vez que objetiva gerar 

conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais. Entretanto podendo adentrar na 

pesquisa aplicada a qual objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34); 

b) à abordagem do problema: uso do método qualitativo, para construção da 

pesquisa;  

c) sobre a realização: trata-se de uma pesquisa exploratória, a qual tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais 



26 

explícito ou a construir hipóteses. Nesta, a grande maioria dessas pesquisas 

envolve: 1. levantamento bibliográfico; 2. entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e 3. análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

d) quanto aos procedimentos empíricos: adota-se o estudo de caso da Praia 

da Pipa, Tibau, RN, no cenário da Economia Criativa. O estudo de caso visa 

contribuir com o conhecimento dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e 

políticos e ainda, auxiliar na compreensão dos fenômenos complexos, ou seja, um 

estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (YIN, 2005, p. 20-26). 

Quanto às técnicas de pesquisa ou estratégias na pesquisa de campo, para 

trabalho in loco, foram adotadas: a) abordagem etnográfica; b) registros fotográficos; 

c) observação participante; d) entrevistas semiestruturadas. 

Como estratégia para o desenvolvimento do presente trabalho adotou-se pelo 

estudo de caso, o qual não é um estágio exploratório da pesquisa, nem deve ser 

confundido com um tipo de estratégia de pesquisa. Alguns autores trazem as 

seguintes concepções sobre estudo de caso: 

 Para Gonçalves (2001, p. 67) “é o tipo de pesquisa que privilegia um caso 

particular, uma unidade significativa, considerada suficiente para análise de 

um fenômeno”; 

 Por sua vez, Schramm (1971, apud YIN, 2005, p. 31) diz que “a essência de 

um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e 

com quais resultados”. 

 Para Yin (2005, p. 26), “O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos (...) conta com muitas das 

técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas (...)”. 

 

Nos estudos de caso, de acordo com Yin (2005), há um claro desejo de se 

compreender fenômenos sociais complexos, e tal estudo permite uma investigação 

na qual possa se preservar características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real. A referida estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens 
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específicas à coleta e análise de dados. Nessa concepção, o estudo de caso não é 

nem uma tática para a coleta de dados, nem meramente uma característica do 

planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente. Há mais de uma 

forma de analisar o problema. O estudo de caso permite um estudo aprofundado do 

fenômeno no contexto social e suas interconexões, pois trabalha a subjetividade na 

busca do conhecimento científico, bem como as construções e replicações teóricas 

acerca da realidade, por meio da observação direta do pesquisador e realização de 

entrevista. (YIN, 2005, p. 20-31). Tal estratégia é manipulada e conduzida de acordo 

com a conduta do investigador,  

  

o estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 
interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista 
dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 
2002, p. 33). 

 

 Para o desenvolvimento adequado de uma pesquisa científica, é necessário 

planejamento cuidadoso e investigação de acordo com as normas da metodologia 

científica, tanto aquela referente à forma quanto a que se refere ao conteúdo. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 62). Assim, tal escolha pelo estudo de caso deve-se à opção 

por um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a se obter 

o seu amplo e detalhado conhecimento. A maior utilidade do estudo de caso é 

verificada nas pesquisas exploratórias, e a coleta de dados geralmente é feita por 

mais de um procedimento. Entre os mais usados, estão: a observação, a análise de 

documentos, a entrevista e a história da vida. (GIL, 2007). 

Outro método da pesquisa científica social, em que se enquadra a 

investigação, é a etnografia. Tal estratégia de pesquisa proporciona ao investigador 

estudar um grupo cultural intacto em um cenário natural durante determinado 

período, coletando dados observacionais e de entrevistas (CRESWELL, 2010, p. 

37). Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 41) as principais características específicas 

da pesquisa etnográfica são: 

 

 o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise de 

documentos; 

 a interação entre pesquisador e objeto pesquisado; 
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 a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa; 

 a ênfase no processo, e não nos resultados finais; 

 a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências; 

 a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado; 

 a variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até de anos; 

 a coleta dos dados descritivos, transcritos literalmente para a utilização no 

relatório. 

 

Ainda de acordo com as autoras, através deste tipo, é possível obter uma 

relação entre várias esferas do problema (pessoas, instituições, etc.), com o intuito 

de conhecer profundamente os diferentes problemas que sua interação desperta. No 

processo de investigação, os pesquisadores precisam de abordagens que 

favoreçam o procedimento da pesquisa. Cabe recordar que a pesquisa etnográfica 

“busca aprender sobre o comportamento amplo de compartilhamento de cultura de 

indivíduos ou grupos”. (CRESWELL, 2010, p. 210). O uso do diário de campo, como 

ferramenta e técnica de pesquisa etnográfica, ajuda no registro das informações 

coletadas acerca das entrevistas, registros fotográficos, anotações do campo, 

gravações de áudio ou vídeo. É um instrumento que facilitando o hábito de escrever 

e observar com atenção, descrever com precisão e refletir sobre os acontecimentos, 

é de grande suporte na pesquisa in loco. A pesquisa etnográfica se associa à 

aplicação dos métodos qualitativos de pesquisa. Uma das principais técnicas de 

pesquisa adotada foi à observação participante como forma de intervenção real na 

pesquisa de campo. Tal tipo de observação “consiste na participação real do 

pesquisador na comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com 

ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa 

das atividades normais deste”. (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 177). Durante a 

pesquisa de campo, antes e durante os eventos houve contatos com os 

organizadores, recebimento de crachás de identificação, camisa, formas de 

reconhecimentos dentro dos eventos como auxilio para circular durante a realização 

dos mesmos. Todavia tal identificação provocou, em certos momentos, certa 

confusão no sentido de ser considerada integrante oficial da equipe de apoio nos 

eventos. Apesar das dificuldades encontradas, como observador participante, 

principalmente em manter os objetivos da pesquisa, houve momentos de 
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contribuição direta com a equipe da organização dos eventos, repassando 

informações que pediam e ainda ajudando tanto a eles quando falavam, 

perguntavam ou pediam algo, tanto os visitantes, os quais por vez confundiam a 

pesquisadora com um membro da organização. A observação participante objetiva, 

por outro lado, ganhar a confiança do grupo e fazer com que os indivíduos entendam 

a importância da investigação sem se ocultar o objetivo e a missão, há em alguns 

casos mais vantagem do que no anonimato. (LAKATOS; MARCONI, 2010, p.177). 

Em específico, no referido trabalho de pesquisa ocorreu à observação participante 

natural, de acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.177), ou seja, aquela em que o 

observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga. 

Outra ferramenta importante para os registros etnográficos foram às 

entrevistas semiestruturadas seguindo roteiro (questionário) semiestruturado que 

subsidiou a pesquisa. Foram realizadas seis entrevistas formais sendo duas com os 

gestores públicos Janaina Alves (Secretária de Cultura de Tibau do Sul) e Jean 

Claude Progin (Secretário de Turismo de Tibau do Sul) e outras quatro com os 

produtores culturais organizadores, idealizadores e realizadores dos eventos recorte 

deste trabalho: Dácio Galvão (FLIPIPA), Juçara Figueiredo (Fest Bossa & Jazz), 

Jack D´Emília (FlipAut) e Cláudio Freitas (Festival Gastronômico da Pipa). Outras 

entrevistas foram realizadas de forma informal, sem uso de um roteiro 

semiestruturado elaborado. A escolha pela técnica de coleta através da entrevista 

com um roteiro norteador de perguntas se deu por verificar que a condução de uma 

entrevista semiestruturada permite “ao indivíduo falar abertamente sobre um tópico, 

em grande parte sem o uso de perguntas especificas” (CRESWELL, 2010, p. 41). 

Este tipo de coleta permite aos pesquisadores interpretarem os resultados obtidos, e 

os dados coletados ou registrados permitindo ao pesquisador fazer inferência tanto 

sobre dados quantitativos quanto sobre dados qualitativos. (CRESWELL, 2010, 

p.41) A escolha dos entrevistados levou em conta a relação dos entrevistados com 

os eventos culturais, nomeadamente os produtores culturais dos eventos e os 

gestores públicos que trabalham com a cultura e o turismo. O registro fotográfico é 

uma estratégia de campo que auxilia a pesquisa social, uma vez que ajuda a retratar 

o espaço urbano e social. Atualmente, é comum o uso de tecnologias e imagens na 

pesquisa científica e na representação de cultura, vidas e experiências. (PINK, 2004, 

p. 1 apud CRUZ, 2011, p. 15). Durante os registros de campo, procuramos captar a 

multidimensionalidade dos eventos, que contou com atrações locais, nacionais e 
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internacionais como, por exemplo, os músicos no Festival de Bossa e Jazz da Pipa e 

os chefes de cozinha no Festival Gastronômico da Pipa que estiveram apresentando 

a gastronomia nacional e internacional. Outro destaque é a fluidez de visitantes 

nacionais e estrangeiros nos eventos. 

A fotografia é um recurso adotado na pesquisa etnográfica, uma vez que “a 

coleta de dados é a busca por informações para a elucidação do fenômeno ou fato 

que o pesquisador quer desvendar”. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 68).  

A análise de conteúdo é uma metodologia de análise de dados e, como tal, 

tem determinadas características metodológicas: objetividade, sistematização e 

inferência. Segundo Bardin (1979, p. 42), ela representa um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção dessas mensagens. Nessa concepção cabe observar que a 

importância dos dados está não em si mesmo, mas em proporcionarem respostas às 

investigações. Assim Trujillo (1974, p. 178) ressalta que a análise refere-se à 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e os 

outros fatores, podendo tais relações serem estabelecidas sob a ótica causa-efeito 

em função de suas propriedades, de correlação, de análise de conteúdo. 

Lakatos e Marconi (2010, p.151-52) referem que a análise e a interpretação 

são duas atividades distintas, mesmo se relacionando intrinsecamente. Nessa 

concepção, a análise se realiza em três níveis: a) interpretação; b) explicação; e c) 

especificação. Por sua vez, a interpretação refere-se a uma atividade intelectual que 

visa dar um significado maior às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. 

Ela esclarece os dados materiais e faz deduções mais amplas dos dados discutidos. 

Seus principais aspectos são: a) construção de tipo, modelos e esquemas e b) 

ligação com a teoria.  

Por fim, cabe aqui concluir o presente capítulo reforçando que a pesquisa de 

campo é de fundamental importância para a construção do trabalho e comprovação 

da indagação que emerge da pergunta de partida. As principais fases do presente 

estudo se iniciaram pela pesquisa bibliográfica a fim de estabelecer uma relação e 

ligação entre a teoria e a prática, com a escolha das técnicas e métodos adotados 

para o levantamento dos dados necessários sobre Tibau do Sul, em específico a 

Praia da Pipa. Por fim uma análise sobre a relevância dos eventos culturais para a 
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economia criativa e qual a relação com o desenvolvimento local. Nessa perspectiva 

as principais técnicas adotadas para a fase de execução “in loco” da pesquisa foram 

à observação participante com o uso diário de campo para anotação de registros 

pertinentes à pesquisa e auxílio na interpretação dos registros fotográficos (de abril a 

outubro de 2014); aplicação de entrevistas formais semiestruturadas seguindo o 

roteiro norteador (as entrevistas ocorreram em datas e locais diferentes de acordo 

com a disponibilidade dos participantes, assim em julho foi realizadas cinco 

entrevistas sendo uma em Tibau do Sul, três na Praia da Pipa e em Natal; a última 

entrevista formal foi realizada em outubro no centro de Tibau do Sul); a observação 

participante e a fotografia ocorreram em períodos fragmentados de acordo com a 

data de cada evento analisado (07 a 09.08.2014 – FLIPIPA; 20 a 24.08.2014 – Fest 

Bossa & Jazz; 24 a 27.09.2014 – FlipAut; 10 a 18.10.2014 Festival Gastronômico da 

Pipa).  A análise dos dados e materiais levantados foi para a etapa final de 

interpretação e conclusões. 
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2 A CIDADE PÓS-MODERNA 

 

 

 No presente capítulo, iniciamos por tratar conceitualmente a cidade e suas 

dinâmicas na busca de entender a cidade pós-moderna. Em seguida, procuramos 

distinguir os espaços urbanos (público e privado), identificando suas principais 

formas de uso. No terceiro subcapítulo intitulado “Tematização e simbolismo do 

espaço urbano” refletimos sobre a carga simbólica do espaço urbano, a tematização 

dos espaços públicos e o marketing do lugar. Por último, o quarto subcapítulo sobre 

a “Cidade Criativa” destaca os principais conceitos e pensamentos de acordo com 

autores como Charles Landry e Elsa Vivant sobre o ideário da cidade criativa, classe 

criativa, e ambiente criativo, entre outros.  

 

 

2.1 CIDADE E PÓS-MODERNIDADE 

 

O conceito de cidade é complexo e de ampla dimensão apresentando sortidos 

conceitos, roupagens, modismos. Quando se entende a dinâmica de uma cidade fica 

ampla a visão de que a mesma contribui na solidificação da economia e vivência 

social. A cidade está viva, sobre a égide que há funcionalidade em seu sistema, 

assim como os organismos que a sustenta. As políticas, normas e diretrizes são 

mecanismos que dão funcionalidade a estes espaços/territórios. Entende-se que as 

grandes cidades possuem uma fluidez na dinâmica que a faz movimentar-se. 

Partindo da visão de Henri Lefebvre, diz o autor, 

 

A reflexão teórica se vê obrigada a redefinir as formas, funções, estruturas 
da cidade (econômicas, políticas, culturais, etc.), bem como as 
necessidades sociais inerentes à sociedade urbana. Até aqui, apenas as 
necessidades individuais, com suas motivações marcadas pela sociedade 
dita de consumo (a sociedade burocrática de consumo dirigido) foram 
investigadas, e, aliás, foram antes manipuladas do que efetivamente 
conhecidas e reconhecidas. (LEFEBVRE, 2001, p. 103).  

 

Lefebvre entende que a necessidade antropológica social atrela-se à 

necessidade de uma atividade criadora, de obra, de informação, de simbolismo, de 

imaginário, de atividades lúdicas. O autor expõe sua concepção sobre o urbano das 

grandes cidades, e pode-se concordar quando afirma que, “a necessidade da cidade 
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e da vida urbana só sé exprime livremente nas perspectivas que tentam aqui se 

isolar e abrir os horizontes”. (LEFEBVRE, 2001, p. 103). Não obstante, é percebido 

que as cidades adquirem um forte protagonismo tanto na vida política como na vida 

econômica, social, cultural e nos meios de comunicação. (BORJA; CASTELLS, 

1996, p. 152). Um dos direcionamentos alavancados é que as grandes cidades 

devem responder a cinco tipos de objetivos: base econômica, infraestrutura urbana, 

qualidade de vida, integração social e governabilidade. Somente respondendo 

eficazmente a estes propósitos poderão ser competitivas para o exterior e inserir-se 

nos espaços econômicos globais, e ainda, possibilitar garantias à sua população de 

um mínimo de bem-estar para que a convivência democrática possa se consolidar 

(BORJA; CASTELLS, 1996, p. 155). 

Vislumbra-se a cidade além de uma aglomeração de pessoas e serviços da 

comunidade. Sejam, ruas, prédios, iluminação elétrica, bondes, telefones, etc., ela é 

algo mais que uma mera constelação de instituições e aparatos ou variedade de 

prédios como tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de todos os 

tipos, ou seja, ela não é apenas um mecanismo físico e uma construção artificial. 

Nesse sentido, Park afirma, “a cidade está envolvida em processos vitais que são 

como pessoas, é um produto da natureza e, em particular, a natureza humana”. 

(PARK, 1999, p. 49). Nesse contexto, a cidade não é apenas uma unidade 

geográfica e ecológica, ou simplesmente uma unidade econômica. Ao longo do 

tempo, cada setor ou cada bairro da cidade conseguiu adquirir particularidades, 

caráter próprio e qualidades para seus habitantes. Traz-se uma construção do 

passado para o presente, e cada localidade procede de acordo com seu próprio 

ritmo de vida, mais ou menos independente dentro de uma ampla esfera de vida e 

interesses que a cercam. (PARK, 1999, p.49-52). 

 Não fugindo ao pensamento de Lefebvre (2001), o autor considera que a 

cidade deve ser vista como acesso e direito. O conceito moderno de "urbano" 

ganhou novos sentidos em resultado da transformação da natureza da cidade 

industrial com origem nas lutas sociais e operário-sindicais em torno do "direito à 

cidade". Para o autor, 

 

A cidade historicamente formada não vive mais, não é mais apreendida 
praticamente. Não é mais do que um objeto de consumo cultural para os 
turistas e para o estetismo, ávidos de espetáculos e do pitoresco. Mesmo 
para aqueles que procuram compreendê-la calorosamente, a cidade está 
morta. No entanto "o urbano" persiste no estado de atualidade dispersa e 
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alienada: de embrião, de virtualidade. Aquilo que os olhos e a análise 
percebem na prática pode, na melhor das hipóteses, passar pela sombra de 
um objeto futuro na claridade de um sol nascente. (LEFEBVRE, 2001, p. 
104-105).  

 

 

 A cidade tem de ser apreendida e voltar a viver. Nesse sentido cabe recordar 

Fortuna (2009, p. 89) quando diz que “os modernos estudos urbanos da atual fase 

pós-industrial buscam novos referentes e novos conceitos, deixando-se conduzir 

pelas dimensões não-materiais e simbólico-culturais da cidade”. Diante dos fatos, a 

cidade encontra-se numa conversão para uma passagem rápida (o movimento e o 

cidadão motorizado) em vez da paragem e da lentidão, que, permitem o usufruto dos 

lugares, a interação no espaço social, reflexão sobre a urbanidade. Assim, há 

possibilidade de se incluir a noite nesta reflexão sobre a "qualidade" da cidade 

contemporânea, uma vez que a noite poderá estar a colonizar o dia ou algumas das 

suas dimensões, e, mais que isso, a colonizar a cidade e a cultura urbana no seu 

todo sem que seja claramente percebido. (FORTUNA, 2009, p. 91). 

O espaço pós-moderno não é simplesmente uma ideologia ou uma fantasia 

cultural, baseia-se numa realidade histórica e socioeconômica autêntica, como 

terceira grande expansão original do capitalismo no globo. A ideia do espaço 

desenvolvida sugere um modelo de cultura política adequado à nossa situação que, 

necessariamente, levanta questões espaciais como sua preocupação organizadora 

(JAMESON, 1984, apud SOJA, 1993, p. 80). A pós-modernidade e sua definição tem 

emergido para caracterizar o desenvolvimento de áreas como a arquitetura, a arte, a 

literatura, o cinema, a música, a moda, as comunicações, as experiências do espaço 

e do tempo, os aspectos da identidade, bem como despertar reflexões tanto dessas 

áreas quanto outras questões mais complexas do cotidiano e da sociedade que são 

invocadas na esfera da filosofia, da política e da sociologia e, ainda, na geografia. 

(MENDES, 2011, p. 475). Ainda em diálogo com Mendes (2011, p. 475-477), a pós-

modernidade vai além da condição social, econômica e política contemporânea, ela 

supera e se apresenta como forma de reflexão e de resposta à acumulação de 

indícios sobre os limites e as limitações da modernidade. Percebendo a condição 

urbana pós-moderna, a cidade é hoje abordada como um “sistema complexo”, 

irredutível à separação em funções elementares e em zonas estanques. Para o 

autor, “a cidade pós-moderna já não evidencia distinções sociais bem demarcadas 
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no sentido de se conseguir distinguir com clareza onde começa uma classe e onde 

acaba outra” (MENDES, 2011, p. 477). De fato, percebe-se uma transformação 

significativa da funcionalidade da cidade moderna, a qual assenta na componente da 

produção. Nessa concepção, a cidade, “deve ser concebida como uma realidade 

flexível que se pode adaptar e modificar ao longo do tempo, ao contrário da 

produção massificada dos grandes conjuntos habitacionais, ilustração dramática da 

rigidez do período moderno”. (MENDES, 2011, p. 477). 

As cidades em retração, ou as que pouco crescem ou modernizam, como 

muitos dos lugares históricos e públicos urbanos, não atraem os exuberantes relatos 

dispensados aos pesquisadores e acabam, assim, subalternizadas e excluídas do 

novo e hegemónico "paradigma" dos estudos urbanos e dos novos léxicos em 

construção. A cidade sempre foi intitulada sob diversos nomes. Não eram apenas 

tentativas de nomear a fenomenologia urbana, mas também de oferecer uma 

descrição apurada da organização da cidade. (FORTUNA, 2009, p. 92-94).  

Entende-se que a cidade pós-moderna possui elementos específicos em sua 

estrutura urbana, para seus direcionamentos e alavanque no crescimento 

econômico. Apesar de não ser uma megacidade ou possuir uma estrutura urbana 

semelhante à cidade de Natal, ou às cidades vizinhas que integram a região 

metropolitana de Natal, Tibau do Sul, cidade de estudo, tem cerca de 14 mil 

habitantes e possui uma estrutura urbana. Hoje, integra o programa dos 65 

municípios indutores do turismo no Brasil, abarcado pelo Ministério do Turismo e a 

cidade tem uma expansão urbana expressiva em comparação com as décadas de 

70, 80 e mesmo 90. Tal crescimento levou a cidade a uma inserção e busca por 

aportar um serviço de infraestrutura urbana que subsidiasse a vinda dos 

empreendimentos capitalistas que ao observar o potencial turístico local, não 

pouparam investimentos no setor de serviços, para movimentar o lugar e sua 

economia. Nesse sentido para corroborar a visão de Tibau do Sul para este estudo 

como um lugar cosmopolita que vai além das fronteiras locais em termos de pessoas 

que circulam por suas ruas e praias, concorda-se com Park (1999, p.49), pois a 

cidade vai além, de suas estruturas urbanas e aglomerados de pessoas. A mesma 

envolve processos vitais de funcionalidade dentro da produção humana. Nessa 

perspectiva, e dentro de uma abordagem fenomenológica, entende-se que o 



37 

surgimento do elevado número de pousadas7, que atualmente integram a Praia da 

Pipa e a cidade de Tibau do Sul, além do expressivo número de serviços de bares e 

restaurantes, e demais serviços que integram o comércio local, verifica-se que a 

cidade consegue usar a cultura, a história e a paisagem natural local como veículos 

de venda para o consumo humano. A promoção dos eventos culturais, em estudo, 

como festivais literários, de música e gastronômico fazem a marca do lugar fluir para 

outros lugares, entrando numa rede de polarização e fluidez no cenário nacional e 

internacional. 

 

 

2.2 ABORDAGEM DO ESPAÇO URBANO 

 

As diversas formas que os espaços urbanos apresentam, remetem a um 

mosaico complexo que elenca uma dinâmica social abrupta e interessante para as 

diversas esferas de estudos científicos e acadêmicos. São inúmeros os conceitos 

que interpretam as formas como os espaços podem ser referenciados. Cabe aqui 

tratar como os espaços públicos e privados podem se apresentar na dinâmica que 

favorece, ou não, o desenvolvimento urbano. Assim, para este subcapitulo, não há 

como falar dos usos e manifestações dos espaços sem entendermos os conceitos e 

as dinâmicas estabelecidas entre espaço público e espaço privado. Assim na 

perspectiva de Fortuna (2009, p. 83) “uma das dimensões que nos detêm hoje é a 

da condição política e social das cidades que parece, como de resto tudo à sua 

volta, estar a sofrer alterações tremendas”. Tal indagação assola entendermos qual 

será a cidade do futuro, e como não viver num paradoxo sobre a cidade do amanhã. 

Os espaços devem surpreender. Não basta apenas entender, é preciso vislumbrar 

que a cidade tem ritmos diferenciados. Cruz (2011, p. 27) coloca que o 

entendimento e a análise do espaço urbano são de especial importância uma vez 

que demonstram fenômenos históricos, sociais e espaciais, bem como existem 

relações sociais, construções urbanas e ainda usos, sentidos imagens e construções 

mentais que devem ser consideradas.  

                                                           
7
Segundo entrevista com o secretário de Tibau do Sul, em 2013, o municipio de Tibau do Sul tinha 

aproximadamente 134 meios de hospedagens entre hotéis, pousadas e hostel. Outra fonte (ONDE HOSPEDAR, 
2013), indica que a cidade de Tibau do Sul possui: 25 hóteis, 77 pousadas, 7 apart-hotéis, 14 empreendimentos 
ditos “outro tipo”. ONDEHOSPEDAR. 2013. Disponível em <http://www.ondehospedar.com.br/tibau-do-sul-
rn-hotel.html>. Acesso em: 10 Jan. 2015. 
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Dentro da concepção dos multiusos e funcionalidades do espaço, Fortuna 

(2009, p. 89), discorre que a cidade contém mais do que aquilo que podemos 

enxergar. Dentro das possibilidades de usos urbanos dos espaços há os diferentes 

proveitos econômicos originados dos usos do espaço público e do espaço privado. 

Nesse contexto, pode-se concordar com Cortés (2008, p. 71), quando trata sobre a 

relação entre as esferas pública e privada, já que esta fundamenta as articulações 

básicas da sociedade e ainda configura o tecido da vida cotidiana. A tentativa de 

distinção entre o espaço público e o privado causou profundo caos com a 

construção no final da década de 40, da “Casa Farnsworth”. Projetada pelo arquiteto 

Mies van der Rohe, a casa era composta por grandes vidraças, quase 

transparentes, sem nenhuma possibilidade de privacidade. Foi construída com a 

finalidade de nada ocultar ao público, rompendo dessa forma com a ideia de 

representação da vida privada que as casas objetivavam. O espaço privado é visto 

como campo de refúgio, de relações particulares. A casa (espaço privado) ocupa um 

lugar central na reprodução da vida social. Assim pode se perceber a mudança de 

valores, quando o espaço (casa) era idealizado como espaço coletivo, comum a 

todos (público). (CORTÉS, 2008, p. 75-76). 

Os termos “público e privado” têm referenciais distintos. Segundo Cortés 

(2008, p. 71), o conceito de privado associa-se ao particular, ao pessoal, à esfera de 

intimidade que não é pública. Por sua vez, o termo público refere-se ao que é 

comum, manifesto, notório. Assim, os conceitos são associados de forma a apontar 

que há sentimentos na esfera privada e sucesso, eficácia na esfera pública. O 

espaço mostra vida e funcionalidade junto às pessoas que o integram. Nessa 

perspectiva, há de se concordar quando Cortés afirma, 

 

o espaço, tanto o público quanto o privado, é antes de tudo um lugar 
praticado que aparece – se constitui na ação – com os indivíduos e seus 
movimentos: não sobrevive a eles e desaparece com a dispersão dos 
protagonistas, uma vez que são estes que o dotam de significado. 
(CORTÉS, 2008, p. 72). 

  

O entendimento conceitual de privado e público evoluiu desde a Idade Média 

até aos dias atuais. Inicialmente não havia a ideia do espaço privado. A vida 

cotidiana era de interesse comum. Após o período do Renascimento, lentamente, a 

consecução de espaços privados foi ganhando forma. Os conceitos de público e 

privado foram ganhando definições distintas e nessa divisão, a ideia de íntimo e 
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privado foi ganhando funcionalidade. Nesse contexto, o homem também passou por 

mudanças de hábitos e suas ações que eram públicas passaram a se converter e se 

adequaram aos espaços dedicados a atos privados. (CORTÉS, 2008, p. 71-73). 

Em termos gerais, o espaço público se diferencia do privado, pois remonta à 

ideia de coletividade, de socialização. De acordo com Martins (1996, 12-15), o 

espaço público apresenta-se como espaço contínuo, constituído em rede, com um 

uso permanente e complexo, sendo sempre abertos e de uso coletivo, geralmente 

zonas verdes ou redes viárias onde se incluem praças, ruas, ou jardins de domínio 

público, ao cuidado do Estado e das prefeituras. Martins (1996, p. 14-15), expressa, 

contudo a preocupação com o uso do espaço público, uma vez que muitas vezes o 

abandono e o estado precário que os espaços públicos apresentam, leva à 

privatização dos mesmos, afetando diretamente a finalidade do espaço, ou seja, o 

uso público ou serviço público. Segundo a autora, há um despertar para entender 

que os novos hábitos, as misturas culturais, as tensões econômicas e sociais têm 

provocado uma nova distribuição geográfica dos espaços públicos e a sua própria 

redefinição: espaços dinâmicos de valores, símbolos e signos de cultura urbana, não 

se restringem somente aos centros antigos e tradicionais, mas “explodem” para 

novas centralidades periféricas, para centros de bairro, para o interior das grandes 

superfícies comerciais. (MARTINS, 1996, p. 87). 

Soja (2000, p. 320) nos remete para a ideia que existe uma dicotomia entre o 

espaço público e o espaço privado. A transferência de gestão do público para o 

privado resulta, no seu entendimento, na segregação coletiva, ou seja, na ausência 

da liberdade cívica. Daí, o desenvolvimento do pensamento utópico sobre espaço 

público enquanto lugar romantizado e mitificado, de vivências coletivas que 

envolvem questões relacionadas à classe, gênero, raça e etnia. Autores como 

Martins (1996, p. 12) e Mitscherlich (1977, p. 16) defendem a formação de espaços 

privados para uso coletivo que possam garantir a convivência familiar e o isolamento 

de grupos sociais ou até mesmo de grupos familiares. Espaços próprios onde o 

indivíduo se sinta respeitado pelos demais, e eventualmente possa proporcionar 

rentabilidade financeira para as entidades públicas. 

A cidade e seu sistema público se enfraquecem com a tendência para a 

privatização de seus espaços que recebem novos significados e significâncias 

provocando rupturas na estrutura social. Ruas e praças são substituídas por centros 

comerciais. O espaço privado torna-se mais agradável e aconchegante. Passa a ser 
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identificado como ambiente “acolhedor” e recebendo uma valorização intrínseca do 

cenário capitalista (CORTÉS, 2008, p. 97-98). As cidades possuem espaços 

multifuncionais com capacidade de oferecer diversas funções a diferentes grupos de 

usuários. As diversas naturezas das cidades resultam no oferecimento de diferentes 

oportunidades (REVERTÉ; PÉREZ, 2009, p. 42-43). 

A constante busca, em espaços exteriores ao bairro de residência, de uma 

resposta adequada às várias imposições culturais ou de serviços, por exemplo, 

acabam por facilitar uma dissociação entre o ambiente do bairro e o que se encontra 

noutros lugares. Rémy e Voyé (1997, p. 92), consideram que a cidade não 

construída, não urbanizada é apenas uma composição de territórios distintos uns 

dos outros, que concomitantemente, são articulados uns com os outros, 

especificamente de acordo com as funções desempenhadas pelo centro da cidade, 

local de encontro dos bairros e de manifestação de pertencimento a todos. A cidade 

consegue desenvolver suas interações socioeconômicas, mesmo tendo como 

obstáculo a diminuição das relações sociais cotidianas, ou seja, da vida coletiva, em 

virtude do pertencimento imposto pelo território e exprimindo-se de forma recorrente 

através das manifestações festivas nas quais cada indivíduo deve participar e 

socializar; e mesmo com a redução dessa vida coletiva provocada pelas mudanças 

nos cenários dos espaços de um bairro e de uma cidade, essas socializações 

podem ser retomadas com a criação de espaços públicos pelo poder local de uma 

cidade, provocando um apoio, consenso e entusiasmo comum ao coletivo. (RÉMY; 

VOYÉ, 1997, p. 94-96). 

Ocorre uma espécie de mutação do espaço urbano, comprovado com dois 

elementos fundamentais: o consumo por meio dos centros comerciais e de lazer; e, 

a circulação humana estreitamente ligada à indústria do turismo (Jameson apud 

Cortés, 2008, p. 98). O surgimento de novos tipos de espaços atrelados a novos 

modos de consumo desperta para a ideia de novas formas de uso dos espaços 

público e privado interligando os mesmos a novas formas de uso do espaço público 

com fins particulares. A dinâmica dos espaços passa a exigir uma nova roupagem 

para os espaços públicos, ou seja, uma requalificação e reabilitação urbana. O 

cenário econômico não é mais o mesmo. Peixoto (2009, p.41-42), discorre que a 

gradativa evolução das economias urbanas foi acentuada pelo afastamento das 

indústrias do setor secundário para as margens das cidades; com isso, os antigos 

centros urbanos passam a inclinar-se para a policentralidade e a perder vitalidade, 
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num quadro de extenso alargamento da malha urbana e da consequente produção 

de novos centros e de novas margens. Peixoto (2009) argumenta ainda que 

 

a consolidação de um mercado urbano do lazer construído à volta da ideia 
de espaço público e do consumo visual; e a emergência de um cenário de 
concorrência e de competitividade entre cidades que adensa a importância 
de factores representacionais e imagéticos, assim como de intervenções 
urbanísticas e arquitectónicas que concretizam no espaço símbolos de 
afirmação e de identificação das cidades. (PEIXOTO, 2009, p. 41-42). 

 

Cabe à cidade promover o espaço público, o lugar onde às coisas acontecem 

e as trocas culturais fluem, onde há harmonia social, diferenças de origem, de 

aptidões, de atividades, etc. (CORTÉS, 2008, p. 111). Entende-se haver uma 

especial significância do espaço público, em virtude de ser lugar de socialização 

coletiva das pessoas. De acordo com Helms (1999, apud CRUZ, 2011, p. 23), não 

existe forma ou sentido no espaço até ele ser interpretado e associado à sua 

identidade no mundo social e cognitivo das experiências humanas, as quais têm a 

capacidade de ordenar e organizar o meio caótico, desorganizado e sem sentido 

que o espaço algumas vezes se apresenta. O espaço é o resultado das inter-

relações e interações entre o global e o local, na qual convivem trajetórias 

dissemelhantes e distintas. Não esquecendo, claramente que além de um código 

cultural, o espaço é um suporte físico e social. (CRUZ, 2011, p. 23). O espaço 

público urbano se apresenta, então, como uma entidade complexa, composto de 

espaços públicos multifacetados. A funcionalidade de um lugar está intrinsecamente 

ligada às suas características físicas: disposição, volume e design. (ROTEM, 2011, 

p. 140). Nessa lógica, o espaço público pode ser interpretado de acordo com a 

tematização, suas propriedades públicas e privadas, estratificação social e ainda o 

sentido de pertencimento, em empreendimentos econômicos de parcerias público-

privadas (custos e benefícios). Nesse contexto, Rotem (2011) defende que, 

 

atividades públicas são diferentes em termos de sua magnitude, extensão, 
importância, motivação, padrão de repetição etc. As atividades podem ser 
completamente públicas (um festival ou uma manifestação), mas também 
podem ser um conjunto de ações privadas que ocorrem no espaço público 
(sentar no bonde, correr no parque). Podem ser políticas, comerciais, 
comunitárias, religiosas, praticadas diariamente (compras, locomoção) e 
suas várias combinações. (ROTEM, 2011, p. 141). 

 

Ainda dentro da idealização de espaço, Rotem (2011, p. 140) propõe o 

conceito de “publicness” referindo que o estado e a qualidade do espaço público 
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refletem a viabilidade e a vitalidade do lugar, sua morada e sua ambiência. Para a 

autora, há uma compreensão de que todo o ser humano é criativo e que as cidades 

deveriam oferecer ambientes que fomentassem a criatividade de todos, ao invés de 

se concentrar em uma clientela volátil e sazonal. Pessoas criativas escolhem 

espaços públicos e cativantes. Diante da análise, o espaço público se define pela 

intensidade de sua regulação espacial, logo, remete-se às atividades potenciais, 

esperadas ou inesperadas, no dia a dia e nos eventos. Rotem (2011, p. 144), alega 

que os espaços e seus territórios podem proporcionar encontros e movimentos. 

Nessa perspectiva, o desenho urbano implica várias características de uso do 

espaço público, a exemplo: entender o papel e importância do espaço; agregar 

vitalidade e dinamismo ao espaço; adicionar elementos arquitetônicos informais nas 

redondezas, para descanso e relaxamento como equipamento atrativo aos espaços; 

a participação de instituições sociais moldando no espaço distintos tipos de 

motivações e necessidades dos indivíduos, de todos os âmbitos da vida. (ROTEM, 

2011, p. 145-146). 

Não obstante, se percebe que o processo de urbanização provocou a 

formação de zonas desprezadas, maltratadas e até mesmo o fim ou o descaso de 

áreas e centros históricos. Com isso emergem operações de “requalificação urbana” 

e “reabilitação urbana”, incentivando novas formas de uso e funcionalidade para as 

referidas áreas. Mesmo parecendo semelhantes, os termos são distintos. Ambos os 

termos “reabilitação” e “requalificação” se dirigem a problemas que necessitam de 

soluções diferentes em natureza e escala. Pensar a reabilitação urbana de forma 

isolada, pode se constituir como uma prática ideológica. Todavia, esse termo pode 

sair da nostalgia, de tempo e espaço perdido, e apoiado ao termo requalificação 

urbano, podem juntos configurar um futuro promissor para os espaços em descaso. 

(PEIXOTO, 2009, p. 42-49). Mesmo com a particularidade das funções em um 

espaço limitado, a recuperação da cultura urbana, como acontece com a reabilitação 

urbana, pode ser vantajosa e ainda gerar benefícios quando recuperada, uma vez 

que os núcleos urbanos antigos continham os seus aspectos sórdidos que limitavam 

as condições de vida. (PEIXOTO, 2009, p. 50). 

O processo de urbanização adotado na atual sociedade levou a maioria da 

população a um abandono dos centros urbanos, sobretudo quando estes não eram 

fortemente marcados quer pela história, quer pela qualidade da arquitetura. 

Entretanto para os marginalizados, os excluídos, esta evidência da sua situação os 
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colocou de fora da atual reconstituição do novo modelo de vida social, não 

proporcionando o seu acesso à cultura dominante. O centro urbano tendeu a se 

tornar um espaço perigoso. (RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 105-106). Parafraseando 

Gottdiener (2010, p. 226), o ambiente construído assume então uma forma que 

representa as características do capitalismo tardio, mas que não reflete qualquer 

conjunto de imperativos sócio-espaciais coerentes produzidos por tal sistema. A 

produção social de espaço destrinchada pela articulação dialética entre ação e 

estrutura, se distingue da perspectiva convencional num sentido fundamental, 

qualitativamente único. Em sua essência, a teoria convencional observa o ambiente 

construído como o resultado de milhares de decisões de demanda tomadas por 

grandes quantidades de atores urbanos separados: comerciantes, banqueiros, 

proprietários de casa própria, entre outros.  

Por fim, os espaços público e privado, em sua dialética acabam entrando em 

uma relação a qual muitas vezes parece expressar uma dicotomia e, outras vezes, 

uma relação de complementaridade. Assim, os espaços urbanos convergem e 

outras vezes divergem para proporcionar fluidez à cidade, a seus espaços e 

funcionalidades. Dessa forma, o espaço urbano, objeto de estudo se reflete como 

espelho de fenômenos históricos, sociais e espaciais. Com isso, percebe-se que os 

eventos culturais estudados na Praia da Pipa, fazem usos dos espaços públicos 

como ruas e praça pública, mas também de espaços privados como terrenos 

particulares e restaurantes em suas programações. A ausência ou insuficiência de 

espaços públicos na Praia da Pipa refletem uma centralidade ou concentração dos 

eventos na praça central e, por vezes, da própria via pública principal, a Av. Baia dos 

Golfinhos, para acolher os referidos eventos. Essas centralidades dos eventos, 

sempre nos mesmos lugares, são reflexos da necessidade de o lugar se adequar à 

realidade de eventos fixos do calendário cultural e ainda dos eventos itinerantes. 

Assim verifica-se a carência de espaços urbanos adequados que proporcionem 

convívio social aos visitantes e turistas que passam pela Praia da Pipa e até mesmo 

aos moradores que ali residem. O que reflete que na Praia da Pipa haja uma relação 

de complementaridade entre espaços públicos e privados. 
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2.3 A TEMATIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

A tematização da cidade propõe a atribuição de cargas simbólicas aos 

espaços urbanos e às cidades. A construção de imagens e do marketing de cidade é 

discutida como parte dos processos políticos e culturais dinâmicos apreendidos no 

entendimento das formas de produção do espaço contemporâneo. Na compreensão 

da teoria social crítica, é tratada a relação entre a reestruturação do espaço e a 

mudança cultural relacionada à pós-modernidade. Essa inovação atinge o consumo, 

os modos de vida e as formas de apropriação do espaço, modificada por novas 

formas de exercício do poder e pelas estratégias atualizadas das políticas urbanas. 

Nesse âmbito, são identificadas a centralidade política da comunicação nos projetos 

de cidade que estão no centro e suas conexões com a mídia, utilizada como veículo 

privilegiado do espaço espetacular e da venda das cidades. (SANCHÉZ, 2010, p. 

42). Nessa perspectiva simbólica do espaço, Sánchez (2010, p. 15), argumenta que 

no Brasil, as políticas urbanas neoliberais, as quais são conhecidas, há cerca de 

duas décadas, vêm sendo elaboradas no âmbito de uma economia simbólica que 

ratifica visões de mundo, noções e imagens, e vem auxiliando as ações de 

reestruturação urbana. Operações para reconversão de territórios e mega 

equipamentos culturais ou esportivos são acionados para soldar as forças sociais 

das cidades e trazidos pela mão de coalizões de promotores urbanos que 

apresentam projetos ditos consensuais e competitivos. Ainda na esfera do simbólico 

urbano, Sanchez (2010) afirma que 

 

o espetáculo urbano das cidades onde vêm sendo implantados grandes 
projetos com vistas à sua reinserção internacional constitui, pois, um 
símbolo de renovação e também um potente instrumento de legitimação e 
de coesão social, que vem sendo acompanhado por ações específicas 
destinadas a aumentar o grau de satisfação dos citadinos com os objetivos 
de tal projeto. (SANCHÉZ, 2010, p. 18). 

 

Frente às realidades da fragmentação, tais operações urbanas procuram, 

então, integrar simbolicamente a cidade e envolvê-la em uma “política-espetáculo”. 

(ACSELRAD, 2009, p. 25). Os espaços “dominados”, parcelas da cidade, indicam 

novas especializações, impõem modos de apropriação e comportamentos apoiados 

em representações que, em alguns casos, reforçam e, em outros, indicam novas 

formas de inclusão e exclusão de grupos sociais. Na escala da cidade, as 

intervenções orientadas pelas “parcerias público-privadas” constroem novas 
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centralidades, pólos de atração que redimensionam o fluxo das pessoas e 

reordenam o consumo. Elas podem ser interpretadas como a expressão do 

movimento que transforma o espaço em mercadoria, produzindo o consumo do 

espaço. (SANCHÉZ, 2010, p. 47). Os espaços devem surpreender, uma vez que a 

cidade tem ritmos diferenciados. A dinâmica da cidade é variada e à noite a cidade 

funciona num ritmo diferente. Cidades-espetáculos são diferentes das médias e 

pequenas cidades. (MENDES, 2011, p. 475). 

As cidades constituem-se de imagens síntese construídas por seus governos 

locais e pelas coalizões econômicas pró-crescimento, o que elas revelam e a quem, 

de fato, elas servem. O fenômeno de constituição da sociedade urbana conecta-se 

ao que atualmente chamamos de globalização, processo que também intervém no 

conjunto das relações sociais, gerando uma nova retórica planetária que procura 

construir uma legitimação dos processos hegemônicos globais e impor o 

pensamento único. (SANCHÉZ, 2010, p. 47).  Nesse contexto, Sánchez, traz a 

tentativa de desvendar cidades modelos como Curitiba e Barcelona, de forma 

profunda, analisando os elementos causadores da “reinvenção” dessas cidades, e 

ainda estratégias de construção de imagens e os discursos de como funcionam a 

promoção de cidades, bem como a inserção num mercado mundial. Para basear 

suas teorias, a autora cita os pensamentos-ideias de Lefebvre (1998 apud Sánchez, 

2010, p. 43), os quais despertam a atenção para a relação inseparável entre os 

sistemas de comunicação e o mercado do espaço. Nesse diálogo, apresenta o 

mercado do espaço como um fenômeno recente que favorece o crescente valor do 

espaço nas estratégias contemporâneas do capital. Para o autor, a questão da 

produção do espaço em si, não é algo novo, já que os grupos dominantes sempre 

produziram espaços particulares. Dessa forma, o alcance do novo seria a produção 

global e total do espaço social. Com isso, as novas redes de comunicação e 

informação não se descolam de seus contextos sociais, mas integram os diversos 

mercados: local, regional, nacional e internacional, mercados de produtos, mercados 

de capitais, mercado de trabalho, mercado de obras, símbolos e signos e, por último, 

o mais recentemente criado, o mercado do espaço. (LEFEBVRE, 1998 apud 

Sánchez, 2010, p. 43).  

Os espaços configuram arranjos de mercado e capital. Sob essa conjuntura, 

para Ribeiro (2007, p. 23) “isto quer dizer que as possibilidades de crescimento 

dependem hoje mais do que antes de projetos urbanos que articulem as forças 
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econômicas e sociais em torno de ações cooperativas”. A construção produtiva do 

espaço dentro da lógica cultural nos processos de renovação urbana favorece a 

construção de imagens da cidade por meio das quais as cidades são “vendidas” 

(Sánchez, 2010, p. 41). A cidade se transforma em mercadoria, o espaço se articula 

como produção e consumo. Nessa perspectiva, 

 

A produção do espaço-mercadoria envolve também a produção de 
representações que o acompanham. Esse espaço é concebido como lugar 
onde o privado se afirma, produzindo signos que parecem realizar desejos e 
fantasias de consumo moldados por valores da “mundialidade”. Ele ganha 
sentido como centralidade de fluxos definidos em escalas que, muitas 
vezes, transcendem o local, articulados às estratégias que se redefinem 
constantemente em outras escalas. (SANCHÉZ, 2010, p. 49). 

 

Quanto mais poderosa é a identidade da cidade, mais aprisiona e mais ela 

resiste à expansão, à interpretação, à renovação e à contradição (KOOLHAAS, 

2006, p. 8). No entanto para Watson (2006, p. 159 apud CRUZ, 2011, p. 28) ele 

reflete a perspectiva de que “a temporalidade, espacialidade e sociabilidade cruzam-

se na construção de espaços encantados para alguns e desencantados para outros, 

em diferentes momentos do dia e da noite e em diferentes contextos socioculturais”. 

Dessa forma, Watson (2006, 159 apud CRUZ, 2011, p. 29) observa que “os espaços 

públicos e os encontros neles, podem ter mais do que um significado”. A cidade não 

deve ser observada apenas como um conjunto funcional capaz de dirigir e 

administrar a sua própria expansão. A cidade integra uma estrutura simbólica, um 

conjunto de signos que facilita e permite o entendimento de contatos entre a 

sociedade e o espaço e a abertura de âmbitos de relação entre natureza e cultura. 

(CASTELLS, 2001, p. 175). De acordo com Fortuna (2009, p. 89), é preciso também 

vislumbrar a cidade e seus ritmos diferenciados. Os modernos estudos urbanos da 

era pós-industrial buscam novos e atuais referentes e conceitos, deixando-se 

conduzir pelas dimensões não-materiais e simbólico-culturais da cidade. Para este 

autor, elas possuem efeitos e características específicas, 

 

os ritmos da cidade têm formas, espessuras e cadências diferenciadas. E 
têm, ou podem ter, também intervalos e interrupções. Há ritmos que se 
sobrepõem a outros, há aumentos e diminuição dos ritmos da cidade, ao 
longo do dia, ao longo do ano e em função dos diferentes lugares da cidade. 
A cidade é tão poli-rítmica, como pode ser a-rítmica. (FORTUNA, 2009, p. 
89). 
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Nessa perspectiva, percebem-se alguns estudos sobre a tematização dos 

espaços. Fachadas, parques, edifícios, ruas museus, diversos espaços foram 

projetados para produzir sensações, emoções e encantamentos. Uma série de 

características e combinações, de cenários realistas tematizados com uso de 

recursos e tecnologias de animações, sons, cheiros que conseguem provocar 

entusiasmo e fazem os adultos reviver emoções e despertar sentidos.  

(FEATHERSTONE, 2001, p. 95). No mesmo sentido, Maccioco (2008, p. 55), diz que 

 

O imaginário social está cada vez mais incorporado em cenários de 
simulacro, como parques temáticos, bairros históricos e hipermercados, que 
são cortados do restante da cidade. Tradicionalmente os seus grandes 
parques temáticos eram importantes simulações arquitetônicas de filmes ou 
de televisão. Este possível horizonte da modernidade é uma visão 
liquidatária da cidade que pretende camuflar-se como visão conservadora. 
(MACIOCCO apud CRUZ, 2011, p. 115). 

 

A cidade se confunde em sua própria realidade, ou seja, é um simulacro. 

Nessa perspectiva, o parque temático emerge, desta forma, como um discurso 

estruturado sobre a sociedade, oferecendo uma narrativa da identidade social ou 

ainda, uma imagem coletiva, real ou utópica, da sociedade moderna. (CRUZ, 2012, 

p. 1). As modificações que ocorreram na Europa e em cidades norte-americanas que 

adotaram a criação de espaços temáticos e de lazer dentro de parques de diversão, 

espaços que também serviriam como fonte de renda e urbanização local; como 

exemplo de tal mudança tem-se a criação da Disneylândia, em 1955, na Califórnia 

(EUA). Os parques Disney inspiraram outras regiões dos Estados Unidos e do 

mundo a criar ambientes felizes e tranquilizadores onde as pessoas são 

espectadoras dentro de cenários decorados e tematizados nos quais os 

personagens ganham vida e aparentam integrar-se. Os espaços possuem sentidos. 

Ao visitar um espaço temático encontram-se significados sobre as cidades, sobre o 

lugar. São perceptíveis as formas de cultura pública (FORTUNA, 2009). 

A Disneylandização respalda-se na ideia de que os princípios que sustentam 

os parques temáticos Disney estão dominando cada vez mais os setores da 

sociedade. Seria uma visão ampliada, que favorece a observação da natureza da 

sociedade moderna. Pode-se entender que o processo da Disneylandização é 

harmônico e agrega valores na ambientação e no convívio social. Nessa 

perspectiva, o processo combina a incidência de ambientes temáticos em 

estabelecimentos como restaurantes, shoppings, hotéis e zoológicos; junto à 
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tendência para a criação de ambientes de convívio social caracterizados pela 

combinação de diferentes formas de consumo (fazer compras, jantar fora, jogar, ir 

ao cinema, assistir a esportes); somados a um aumento da receita das marcas 

baseadas em propaganda licenciada; agregados a um crescente crescimento do 

trabalho, que se desenvolve com a junção do desempenho dos funcionários os quais 

devem demonstrar emoções e causar impressões como se estivessem trabalhando 

em um evento teatral; a crescente significância do controle e vigilância na cultura do 

consumidor. (BRYMAN, 2004, p. 1-10). 

Bryman (1995; 2004) identifica na Disneylandização algumas dimensões 

específicas. De acordo com este autor, a Disneylandização é composta pelos 

seguintes atributos: a) tematização, b) consumo híbrido, c) merchandising, d) 

trabalho performativo e por fim, e) controle e vigilância sobre o espaço e as pessoas. 

Nessa concepção, o autor entende a tematização como a aplicação de uma 

narrativa a instituições ou locais, que normalmente, lhe é exterior. Esta externalidade 

é geralmente revelada em termos de espaço, tempo, contexto ou qualquer 

combinação entre estes. Proporciona uma aparência de significado e simbolismo 

aos objetos a que é aplicada. Deste modo, estes objetos são considerados mais 

atraentes e interessantes. A tematização oferece, ao consumidor, a oportunidade de 

se divertir e de usufruir novas experiências, proporcionando um nível adicional de 

prazer através do encantamento. Esta dimensão permite estabelecer, por um lado, 

coerência nos vários passeios e atrações da Disneylândia, assim como, nos 

ambientes em que se encontram localizadas. Por outro lado, na concepção de 

passeios e atrações, a tônica é colocada na sua divisão por temas, em vez de 

apostar na emoção como acontece nos parques de diversão tradicionais. (BRYMAN, 

2004, p. 15-21). 

O “consumo híbrido”, a segunda dimensão da Disneylandização, refere-se à 

tendência geral, para as diferentes formas de consumo se associarem e se 

entrecruzarem com diferentes esferas institucionais, tornando os seus limites menos 

nítidos. As “formas de consumo” ou consumo híbrido, nos espaços urbanos, podem 

se diversificar de várias formas, como: comprar, visitar parques temáticos, gastar 

comendo num restaurante, hospedar-se num hotel, visitar um museu, ir ao cinema, 

assistir a um espetáculo ou jogar num cassino. (Bryman, 2004, p. 57-60). O 

consumo e venda de produtos e espaço favorecidos pela animação, simbolismos 

provocados por trás das atividades cênicas nos parques temáticos são atrativos e 
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favorecem a dinâmica e compreensão básica do sistema de códigos comerciais. 

(MUXÍ, 2004, p. 105-112). 

O “merchandising”, outra dimensão da Disneylandização, trata de uma 

modalidade de “franchising”, no sentido em que é um mecanismo que permite 

utilizações complementares e da imagem existente. Ou seja, volta-se para a 

promoção de bens através de imagens e logótipos com direitos autorais, incluindo a 

licença para fabricá-los. O merchandising intrinsecamente liga-se ao consumo 

híbrido, uma vez que nos espaços, como parques ou restaurantes temáticos, os 

produtos licenciados são um dos principais motivos de venda. (Bryman, 2004, p. 79-

100). De acordo com Cruz (2011, p. 212) o “merchandising ocorre, normalmente, em 

eventos que concentram um elevado número de pessoas”. 

Por sua vez, o trabalho performativo é a dimensão da Disneylandização que 

trata sobre a crescente tendência que muitas indústrias e serviços vêm adotando. 

Nessa dimensão entende-se que o desempenho do trabalho deve ocorrer de forma 

interpretada, semelhantemente a um teatro. O trabalhador torna-se ator e por sua 

vez nos parques temáticos Disney, a alegoria da performance teatral é demonstrada 

com as referências a “elenco”, “audição”, “palco”, e “bastidores”. Cada “ator” ou 

“atriz” tem por meta envolver os clientes nas suas performances, utilizando como 

recurso principal em suas apresentações as emoções positivas. (Bryman, 2004, 103-

104). 

A última dimensão da Disneylandização refere-se ao controle e vigilância 

sobre o espaço e as pessoas. Segundo Bryman (2004, p. 127-133), os parques 

temáticos da Disney, apresentam um nível de controle de padrão elevado e 

realizado em torno do movimento e do comportamento dos clientes. Assim como os 

visitantes, os trabalhadores do parque temático da Disney devem obedecer a um 

padrão de características antes de serem contratados. Além dos trabalhadores, os 

visitantes também devem atender a um padrão de características. Essa forma 

restrita na admissão é um método de controle adotado, afim de que os visitantes não 

provoquem ou ocasionem problemas, principalmente em termos comportamentais. O 

parque Disney, possui instruções que orientam os visitantes sobre como chegar a 

determinado local, e ainda, informações a cerca dos comportamentos adequados, 

bem como, regras sobre a forma de apresentação. A quebra ou violação destas 

regras dá permissão aos guardas de segurança para censurar toda e qualquer 

perturbação pertinente à conduta adotada pela Disney. (Bryman, 2004, p. 127-133). 
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O anseio por um centro urbano que seja simplesmente um centro comercial 

privilegiado ou um local de espetacularização será maior ou menor consoante se 

busca desenvolver a rede de relações e de troca de informações. Com isso, há de 

se concordar com Rémy e Voyé (1997, p. 119) com a remodelagem dos centros 

urbanos em função dos centros comerciais, 

 

aqueles para os quais o centro urbano é antes de mais um centro comercial 
adaptar-se-ão certamente melhor e mais depressa à deslocação das 
múltiplas dimensões sociais tradicionais dos centros urbanos europeus, e 
ficarão satisfeitos na medida em que reencontrarão centros comerciais 
periféricos, de que apreciarão, aliás, a facilidade de acesso e de 
estacionamento. (RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 119).  

 

Os espaços tentam retratar o real e o imaginário. São lugares espetáculos 

retratados de forma temática para promover a ascensão do capital. Tudo se liga em 

uma rede que se comunica. Como argumenta Muxí (2004, 11-17), a cidade revela-

se como simulacro que se converte em realidade. Os espaços tematizados, bem 

como os parques temáticos revelam-se como narrativa da identidade social, quer 

representando uma fantasia coletiva ou um entretenimento. Mesmo apresentando-se 

como um mundo de fantasias para a coletividade, o parque temático é, sobretudo, 

um discurso formado pela sociedade, orientada pela própria ideia e desejo de 

consumo da sociedade moderna. (ZUKIN, 2006, p. 55). 

Diante do exposto, entende-se que os espaços temáticos, simbólicos, estão 

fortemente associados aos centros urbanos. São espaços que remetem a um 

fortalecimento econômico uma vez que adotam a simulação como criação do real 

através do imaginário. Através da idealização utópica e diversidade desses lugares 

proporcionam o crescimento urbano local nos lugares que se criaram e recriaram 

como atrativos. Despertam assim para a curiosidade turística e percebe-se que a 

multiplicidade de atrações fortalece o setor de serviços, com destaque para o 

turismo. A tematização e o simbolismo dos espaços urbanos são elementos de 

atração que proporcionam o desenvolvimento urbano e servem como base ao 

turismo. (REVERTÉ; PÉREZ, 2009, p. 34-35). A nova cidade tem a capacidade não 

só para superar os cenários tradicionais de urbanidade, mas também para apropriá-

los para relegar o papel de meras interseções de uma rede global (SORKIN, 2004, 

p. 242). 
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A Praia da Pipa, espaço urbano de estudo, reflete uma perspectiva simbólica 

pelos eventos culturais (festivais literários, de música e gastronômico) que ocorrem 

ali. São atrativos para o mercado consumidor ao ofertar uma imagem da cidade no 

cenário nacional e internacional, a que se somam as paisagens naturais, a presença 

dos golfinhos e tartarugas marinhas em sua zona costeira aos consumidores de ócio 

e lazer. Este espaço urbano integra uma rede de restaurantes, bares, pousadas e 

hotéis que utilizam o simbólico, o temático e a criatividade para o marketing local. 

Por exemplo, a “Pousada Berro do Jeguy”, “Barraca do Jegue”, “Pousada Toca da 

Coruja”, “Pipa Natureza”, entre outros, possuem uma ambientação que conectam o 

nome do estabelecimento à própria decoração do local, estratégia que procura 

através da tematização aumentar a procura do espaço comercial. A Avenida Baia 

dos Golfinhos, na Praia da Pipa, tem suas peculiaridades. Durante o dia reflete uma 

rua do cotidiano com comércios e serviços, com forte presença de uma população 

flutuante. Porém à noite, a mesma avenida se enche de cor, ritmo e vida com os 

bares e restaurantes funcionando. Sobre os eventos culturais em estudo, os 

Festivais se tornaram ícones simbólicos e temáticos na Praia da Pipa. No âmbito da 

literatura, do jazz e da gastronomia ganharam força e hoje se pode dizer que estão 

consolidados no calendário anual de eventos. São promovidos juntamente com a 

venda turística do destino, nas esferas nacional e internacional. 

 

 

2.4 CIDADE CRIATIVA 

 

O pensamento a cerca de cidade criativa foi associado inicialmente ao de um 

lugar onde intérpretes com seus talentos desempenhavam o papel principal e onde a 

imaginação guiava os traços e espírito da cidade. Outra concepção associa as 

indústrias criativas das artes do espetáculo às visuais, do design à música, aos 

centros econômicos, como fator de criação de identidade urbana ou fator de geração 

de turismo e imagem. Outra acepção de cidade criativa é a de uma enorme “classe 

criativa” que abrange os segmentos citados, somado à presença da comunidade de 

pesquisa e demais estudiosos. (LANDRY, 2011, p. 10). 

O conhecimento e a criatividade são a base para a dinâmica que impulsionam 

as transformações nas formas de produção, consumo e convivência social nas 
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sociedades modernas. Assim, a obtenção de conhecimento e criatividade constituem 

fator de extrema relevância no desenvolvimento social, econômico e político de um 

país. Diferente do que ocorre em outros países, como é o caso da Austrália, da 

Turquia, da China, a criatividade tem sido apoiada por políticas públicas e tratada 

como um bem por excelência da inovação. No Brasil, tais tecnologias ainda carecem 

de apoio do Estado brasileiro para vicejarem (BRASIL, 2011). 

Inicialmente a criatividade foi percebida como “um elemento essencial do que 

se tornou a trajetória de cidade criativa, a partir do início dos anos 1980, foi o esforço 

da comunidade artística para justificar seu valor econômico". (LANDRY, 2011, p. 7). 

Entretanto não ficou apenas para a justificação artística. Nos últimos anos, a 

criatividade vem promovendo a inserção de novos conceitos, ideias dentro da 

sociedade, assim como gerando retornos favoráveis e positivos. É preciso recordar 

que a mudança no cenário social ocorre por mudanças aceitas pela própria 

sociedade. À luz desse prisma, nas palavras de Lerner (2011, p. 40), “toda cidade 

deveria desenvolver/aprimorar seu desenho próprio, um desenho que pode ser 

escondido sob camadas de ambientes naturais e construídos”. A cidade deve ter 

vida. A criatividade faz a ascensão da vida no espaço urbano, ou seja, na cidade. A 

dinâmica urbana gera um movimento de rotação que faz a cidade não parar, dando 

vida e efeito a tudo que se cria e renova. Parafraseando Kageyama (2011, p. 55), a 

cidade criativa é um sentimento, indicando que algo está acontecendo, ou poderia 

acontecer, de movimento, de momento, de energia. A cidade seja grande ou 

pequena pode ter um ambiente em ação que motiva seus cidadãos. 

De acordo com Landry (2008; 2011), entende-se que ao longo do tempo, as 

indústrias criativas, do design à música, das artes do espetáculo às visuais, 

estiveram no centro dos debates, por seu papel dentro do eixo econômico, gerador 

de identidade urbana ou fator de geração de turismo e imagem. Com isso, um 

indicador básico de cidade criativa é a presença de uma grande “classe criativa”. 

Isso desperta para a necessidade de repensar o papel das cidades, de seus 

recursos e como o planejamento da cidade pode acontecer ou funcionar. Como 

refere o mesmo autor, “A cidade criativa é, portanto, uma mensagem clara para 

estimular a abertura mental, a imaginação e a participação pública. Isso tem um 

impacto enorme na cultura organizacional”. (LANDRY, 2011, p.13).  

A ideia de cidade deve ser repensada com clareza e cautela para escapar da 

rejeição que suscita. Para Elsa Vivant (2012), a ideia inicial de cidade como entidade 
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emancipadora deve ser revisada. A expressão "cidade criativa" pode ser entendida 

como um projeto político liberal no sentido norte-americano do termo, assim sendo, 

evidencia tolerância aos costumes e escolhas de vida. Entende-se então que a força 

da cidade conecta-se à sua dimensão criativa, apresentada por seu dinamismo 

cultural e artístico, o qual é capaz de fazer frente aos efeitos de desinvestimento 

provocados pelo declínio industrial. Nessa perspectiva a autora conclui, “as grandes 

cidades sempre foram espaços de manifestação da singularidade e da criatividade”. 

(VIVANT, 2012, p. 10). 

 Mas a ideia de criatividade não é restrita a determinadas classes. Segundo 

Charles Landry (2011, p.10) os chamados “criativos” não se limitam a artistas, 

profissionais das novas mídias ou design ou pesquisadores das universidades. A 

criatividade influencia a sociedade e os setores econômicos. De acordo com 

Eagleton (2005, p. 55), a cultura apresenta-se como um conhecimento implícito 

incorporada no mundo, a qual se tornou um meio de negociação, entre as pessoas, 

de formas adequadas de agir em determinados contextos. A cidade criativa favorece 

o ambiente criativo. Este agrega características como visão estratégica para 

desenvolver setores da economia criativa; novos equipamentos icônicos; poder de 

atrair; reutilização de antigos edifícios para as atividades da nova economia 

normalmente para criar uma atmosfera viva, e misturar o novo com o antigo; 

mudança do olhar sobre o ambiente físico das cidades, para criar espaços para a 

socialização e o convívio. (LANDRY, 2011, p. 11). 

A criatividade tem sido bastante valorizada favorecendo o fortalecimento 

econômico da cidade. É multidimensional, e age como uma potencia em diversas 

esferas e formas. Não se pode limitar a potencialidade da criatividade humana para 

não limitar o desenvolvimento da cidade. Com isso, observa-se a ligação do trabalho 

e do lugar com a perspectiva e ideário de “cidade criativa”. Apesar de não ser um 

centro político independente, a Praia da Pipa dialoga com a criatividade e com o 

convívio da inovação através dos empreendimentos que favorecem entendimentos 

entre os poderes políticos, as entidades culturais e os agentes econômicos. 
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3 OS SETORES CRIATIVOS 

 

 

No presente capitulo, abordamos as indústrias criativas, seu conceito, sua 

ascensão e difusão no Brasil e os setores abrangidos. Contextualizamos ainda as 

indústrias criativas no cenário internacional e sua institucionalização no Brasil, com a 

criação da Secretaria de Economia Criativa. No segundo subcapítulo, 

caracterizamos os setores criativos no Brasil, relacionando com os do estado do Rio 

Grande do Norte e do município de Tibau do Sul, fazendo um recorte local para as 

atividades desenvolvidas na Praia da Pipa. 

 

 

3.1 CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As definições e conceitos que embasam o tratamento das indústrias culturais 

podem ser úteis para avançar na determinação do conceito operacional de indústria 

criativa. (Saravia, 2011, p. 88). Diante da mudança econômica no cenário mundial, 

após crises e renascimentos, o Setor Cultural vem ganhando força e espaço com a 

chamada “indústria criativa”, conceito este que vem ganhando espaço e 

estruturando a economia de vários países. Segundo o estudo realizado pela BOP 

CONSULTING (2010, p. 10), o termo indústria criativa surgiu na metade dos anos 

noventa e foi difundido pelo governo do Reino Unido, na Europa. O conceito nasce 

como uma resposta à necessidade de mudança na discussão sobre o valor real das 

artes e da cultura.  As indústrias criativas não funcionam isoladamente, elas estão no 

centro de uma rede com outros setores industriais e elas servem como fonte de 

inovação para a economia global, principalmente por meio do desenho, do 

fortalecimento das marcas e da publicidade. Com isso, as indústrias criativas se 

definem como, 

 

 Atividades que têm a sua origem na criatividade, competência e talento 

individual, com potencial para a criação de trabalho e riqueza por meio da 

geração e exploração de propriedade intelectual. (DCMS, 2005, p. 5). 
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 uma indústria onde o trabalho intelectual é preponderante e onde o resultado 

alcançado é a propriedade intelectual. (HOWKINS, 2005, p. 119). 

 as indústrias criativas buscam descrever a convergência conceitual e prática 

das artes criativas (talento individual) com as indústrias culturais (escala de 

massa), no contexto de novas tecnologias midiáticas (TIs) e no escopo de 

uma nova economia do conhecimento, tendo em vista seu uso por parte de 

novos consumidores cidadãos interativos. (HARTLEY, 2005, p. 5). 

 

As indústrias criativas têm por base indivíduos com capacidades criativas e 

artísticas, em aliança com gestores e profissionais da área tecnológica, que fazem 

produtos vendáveis e cujo valor econômico reside nas suas propriedades culturais 

(ou intelectuais). As experiências das citadas indústrias têm despertado interesses 

de diversos países industrializados para fomentar a economia. Elas são importantes 

para os países desenvolvidos, bem como para aqueles com economias emergentes. 

(BOP CONSULTING, 2010, p. 19-21).  

As indústrias criativas mostram-se responsáveis, pela movimentação da 

gastronomia, moda, tecnologia, design, publicidade e os mais diversos setores da 

cultura e, com isso, atrai turismo de qualidade, gera polos de inovação e promove o 

crescimento sustentável e o desenvolvimento da população. (MARTINS, 2011, p. 

17). De forma criativa, esse setor tem despertado diversos interesses e favorecido o 

surgimento de segmentos que aparentavam situação apática e hoje se mostram 

dinâmicos no cenário econômico local e até internacional. 

No Brasil, a indústria criativa estrategicamente vem ganhando uma base nos 

últimos anos, com a ideia alicerçada e norteada em vários princípios: Inovação, 

Diversidade cultural, Sustentabilidade e Inclusão Social, segundo o Plano da 

Secretaria da Economia Criativa (BRASIL, 2011, p. 32-34). Tais princípios 

norteadores proporcionam o desenvolvimento dos setores criativos. Dessa forma a 

ideia de criatividade vem ganhando nitidez no processo de mudança social e de 

desenvolvimento (FURTADO, 2008 apud BRASIL, 2011, p. 9). É tendencioso que o 

Brasil seja disseminado pela ideia da criatividade. É preciso que o país caminhe com 

as mudanças globais que mostram fortalecimento econômico, social e cultural. Para 

Caiado (2010, p. 15), a Economia Criativa é “o ciclo que engloba a criação, produção 

e distribuição de produtos e serviços que usam a criatividade, o ativo intelectual e o 

conhecimento como principais recursos produtivos”. Logo é perceptível a 
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importância da economia criativa dentro das novas mudanças, essenciais para uma 

evidente melhoria econômica, 

 

as experiências de sucesso internacional mostram que as cidades 
que implementaram políticas consistentes de estímulo à Economia 
Criativa conseguiram transformar-se, quando não reinventar-se, 
mudando suas dinâmicas econômicas e seus laços não só internos, 
mas também com a economia global. (CAIADO, 2010, p. 147) 

 

Os setores criativos8 apresentam destaque na América Latina. Segundo o 

trabalho realizado pelo Observatório de Indústrias Criativas (OIC), as indústrias 

criativas se definem como aquelas atividades que margeiam entre a cultura e a 

economia, cujos produtos e serviços incluem uma dimensão simbólica expressiva, 

baseada em conteúdo criativo (intelectual ou artístico), com valor econômico e 

objetivo de mercado (OIC, 2009, p.10). Nesse contexto, a OIC considera como 

criativas as atividades e os produtos relacionados à: artes cênicas e visuais (teatro, 

dança, pintura, escultura, etc.); audiovisual (cinema, rádio, televisão, etc.); design 

(gráfico, industrial, moda, etc.); editorial (livros e periódicos); música (gravada e ao 

vivo); serviços criativos conexos (informática, games, internet, arquitetura, 

publicidade, agências de notícias, bibliotecas, museus, etc.). 

No Brasil, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) realizou, em 

2008, um estudo sobre a Cadeia da Indústria Criativa Brasileira apoiando-se em uma 

classificação bem mais ampla que aquela proposta pela UNCTAD. Apesar das 

diferenças existentes entre as classificações estabelecidas pelos órgãos aqui 

citados, pode-se verificar que há certo consenso sobre os principais setores 

contemplados nessas classificações. Assim, a definição da indústria criativa adotada 

pela FIRJAN (2008; 2012) inclui os segmentos de Expressões Culturais, Artes 

Cênicas, Artes Visuais, Música, Filme & Vídeo, TV & Rádio, Mercado Editorial, 

Software & Computação, Arquitetura, Design, Moda e Publicidade, Pesquisa & 

Desenvolvimento e Biotecnologia. 

Seguindo tal ideário de setores criativos no Brasil, a Secretaria de Economia 

Criativa apresenta os seguintes seguimentos criativos (BRASIL, 2011, p. 29): 

 

                                                           
8
 O termo “indústria”, na língua inglesa, significa “setor” ou conjunto de empresas que realizam uma atividade 

produtiva comum. Por esse motivo, no Brasil as traduções acabam associando o termo “industrie” a atividades 
fabris de larga escala e seriadas. 
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 No campo do Patrimônio 

 Patrimônio Material 

 Patrimônio Imaterial 

 Arquivos 

 Museus 

 No campo das Expressões Artísticas 

 Artesanato 

 Culturas Populares 

 Culturas Indígenas 

 Culturas Afro-brasileiras 

 Artes Visuais 

 Arte Digital 

 No campo das Artes de Espetáculo 

 Dança 

 Música 

 Circo 

 Teatro 

 No campo do Audiovisual/do Livro, da Leitura e da Literatura 

 Cinema e Vídeo 

 Publicações e Mídias impressas 

 Nos campos das Criações Culturais 

 Moda 

 Design 

 Arquitetura 

 

Caiado (2010, p. 22) recorda que dentre um conjunto de estudos (IBGE, 

DCMS, UNCTAD, UNESCO, OIC e FIRJAN), existem sete classes de atividades 

comuns: edição de livros; produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 

televisão; exibição cinematográfica; gravação de som e edição de música; televisão 

aberta; agências de publicidade; e artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares. Todavia, agrupa e classifica em dez grandes categorias os 

seguintes segmentos: arquitetura e design; artes performáticas; artes visuais, 

plásticas e escritas; audiovisual; edição e impressão; ensino e cultura; informática; 
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patrimônio; pesquisa e desenvolvimento; e publicidade e propaganda. (CAIADO, 

2010, p. 22). 

 Diante do exposto, observa-se que as indústrias criativas se comunicam com 

a temática deste trabalho uma vez que o lugar de estudo abriga, dentro de diversas 

atividades, artesãos informais que desenvolvem seu próprio trabalho, 

confeccionando sua produção e revendendo como, por exemplo, Chico do Coco 

(que produz peças, brincos, pulseiras, e “souvenirs” de decorações, e até mesmo 

copos, cinzeiros reaproveitando o material do coco) e Severino Brasil (artesão 

produtor e distribuidor de peças, artefatos, em forma de animais que possuem traços 

específicos de seu trabalho dando aos materiais, cabaças, coco e outros, vida e 

formas com materiais geralmente desprezados, virando então enfeites e artesanato). 

Os eventos culturais, recorte do trabalho, proporcionam uma movimentação de 

diversos setores que se interligam, uma vez que há comunicação entre evento, 

produtores culturais, rede de hoteleiros e gastronomia, marketing, agências de 

turismo, mídias e redes de comunicação, atrações musicais, entre outros agentes 

que se enquadram nas indústrias criativas.   

 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES CRIATIVOS EM TIBAU DO SUL/RN 

 

Atualmente, assistimos às mudanças na estrutura do capitalismo, ao nível 

global, à crescente culturalização da economia, ao avanço do trabalho intelectual 

nos padrões de consumo, à estetização geral da produção e do mundo (BOLAÑO, 

2011, p. 78). Diante dessa perspectiva, concordamos com Caiado (2010, p. 147) 

quando salienta que a capacidade da Economia Criativa de produzir novos produtos 

e serviços “transborda” para atividades inovadoras em outras empresas e 

organizações dentro e fora do setor, criando encadeamentos nas cadeias 

produtivas, potencializando inovações em outros setores. Os produtos e atividades 

frutos da economia criativa são os “que partem da combinação de criatividade com 

técnicas e/ou tecnologias, agregando valor ao ativo intelectual” (CAIADO, 2010, p. 

15). Assim, se explica que a economia criativa consiga associar o talento aos fins 

econômicos, ou seja, torna-se um ativo cultural e ao mesmo tempo um produto ou 



60 

serviço comercializável, o qual absorve componentes tangíveis e intangíveis 

atribuído de valor simbólico (CAIADO, 2010, p. 15). 

O Plano da Secretaria de Economia Criativa define os setores criativos como 

“todos aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato 

criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e que 

resulta em produção de riqueza cultural e econômica” (BRASIL, 2011, p. 22). Nesse 

contexto, o plano ainda deixa ressalvar que os setores criativos, vão além dos 

setores tradicionalmente culturais, ligados à produção artístico-cultural (música, 

dança, teatro, ópera, circo, pintura, fotografia, cinema), compreendendo outras 

expressões ou atividades relacionadas às novas mídias, à indústria de conteúdos, 

ao design, à arquitetura entre outros. (BRASIL, 2011, p. 22). 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, em 2008, 

elaborou o Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), 

documento no qual a cadeia da indústria criativa foi destacada entre os segmentos 

âncora do estado. Nessa perspectiva a referida indústria passa a ser definida por 

três esferas: a) o “Núcleo Criativo”, composta por setores líderes, cujo principal 

insumo é a criatividade; b) as “Atividades Relacionadas”, envolvendo segmentos de 

provisão direta de bens e serviços ao núcleo, em grande parte, indústrias e 

empresas de serviços fornecedoras de materiais e elementos fundamentais para o 

funcionamento do núcleo; e, c) as “Atividades de Apoio”, ofertantes bens e serviços 

de forma mais indireta. (FIRJAN, 2008, p. 3). Em consonância com a literatura 

internacional, o Sistema FIRJAN (2012, p. 2-3) define como segmentos criativos: 

 Arquitetura & Engenharia; 

 Artes; 

 Artes Cênicas; 

 Biotecnologia; 

 Design; 

 Expressões Culturais; 

 Filme & Vídeo; 

 Mercado Editorial; 

 Moda; 

 Música; 

 Pesquisa & Desenvolvimento; 



61 

 Publicidade; 

 Software, Computação & Telecom; 

 Tv & Rádio 

 

Os quatorze setores selecionados e eleitos como vetores chaves no ciclo da 

cadeia produtiva, possuem subsegmentos que integram e compõem o ciclo da 

cadeia da indústria criativa. Cabe ressaltar que os setores da FIRJAN permanecem 

alinhados com o padrão internacional da UNCTAD e o Plano da Secretaria de 

Economia Criativa. Tal sincronia nacional proporciona a disseminação da ideia um 

“Brasil Criativo”, e um compromisso do Plano Nacional de Cultura com o Plano Brasil 

sem Miséria, através da inclusão produtiva, e com o Plano Brasil Maior, na busca da 

competitividade e da inovação dos empreendimentos criativos brasileiros. (BRASIL, 

2011, p. 7). 

Os setores criativos9 vêm apontando crescimento significativo e agregando 

um maior número de profissionais no mercado formal. No Brasil, segundo dados 

relativos ao ano de 2010 disponibilizados pela FIRJAN, a nível nacional, os setores 

que têm o maior número de profissionais são: a Arquitetura & Engenharia (214.228), 

a Publicidade (100.934), o Design (92.444), e o Software, Computação & Telecom 

(89.017). Fazendo uma breve análise, verifica-se pelos dados de 2010, que 747.951 

profissionais agregavam o quadro dos setores criativos nacionais. Desses, cerca de 

66,40% (496.623) desses profissionais se concentram nos quatro principais setores 

(cf. Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Para uma visão completa sobre os setores criativos no Brasil, Rio Grande do Norte, Tibau do Sul e Natal, 

consultar Apêndice 2. 
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Tabela 1 – Economia Criativa em 2010 (Brasil): profissionais e remunerações 

Núcleo Criativo (Setor) 
Nº de 

profissionais 

Renda média 
por 

profissional 

Renda total do 
segmento 

1.    Arquitetura & Engenharia 214.228 R$ 6.894,41 R$ 1.476.975.665,48 

2.    Artes 32.039 R$ 1.973,92 R$ 63.242.422,88 

3.    Artes Cênicas 9.338 R$ 2.842,11 R$ 26.539.623,18 

4.    Biotecnologia 22.631 R$ 3.953,95 R$ 89.481.842,45 

5.    Design 92.444 R$ 2.196,07 R$ 203.013.495,08 

6.    Expressões Culturais 6.554 R$ 849,41 R$ 5.567.033,14 

7.    Filme & Vídeo 19.738 R$ 1.563,97 R$ 30.869.639,86 

8.    Mercado Editorial 46.019 R$ 3.100,30 R$ 142.672.705,70 

9.    Moda 45.023 R$ 1.058,18 R$ 47.642.438,14 

10.  Música 11.528 R$ 1.841,73 R$ 21.231.463,44 

11.  Pesquisa & 
Desenvolvimento 

32.992 R$ 8.308,43 R$ 274.111.722,56 

12.  Publicidade 100.934 R$ 4.227,36 R$ 426.684.354,24 

13.  Software, Computação & 
Telecom. 

89.017 R$ 4.142,33 R$ 368.737.789,61 

14.  Tv & Rádio 25.466 R$ 1.943,03 R$ 49.481.201,98 

TOTAL 747.951 R$ 44.895,20 R$ 3.226.251.397,74 

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2010) 

 

Dentro da observância e análise acerca das remunerações dos setores 

criativos, verificou-se que as remunerações médias mais elevadas no Brasil 

corresponderam respectivamente aos setores criativos de Pesquisa & 

Desenvolvimento (R$ 8.308,43), Arquitetura & Engenharia (R$ 6.894,41), 

Publicidade (R$ 4.227,36) e Software, Computação & Telecom (R$ 4.142,33). 

Segundo os dados, apesar do segmento Pesquisa & Desenvolvimento se destacar 

como o que paga a maior remuneração, é o setor de Arquitetura & Engenharia, que 

concentra no Brasil o maior número de profissionais, integrando assim maior soma 

de salários com um total R$ 1.476.975.665,48, entre os segmentos criativos 

(FIRJAN, 2010). No total, fazendo a relação entre os quatros setores em destaque 

tanto em número de trabalhadores quanto na remuneração, verifica-se que os 

mesmos somam e integram um elevado valor econômico (R$ 2.546.509.531,89) 

para a indústria criativa, conforme apresenta a tabela 1 (Brasil).  
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Tabela 2 – Economia Criativa em 2010 (RN): profissionais e remunerações 

Núcleo Criativo (Setor) 
Nº de 

profissionais 

Remuneração 
média por 

profissional 

Renda total do 
segmento 

1.    Arquitetura & Engenharia 1.966 R$ 7.313,58 R$ 14.378.498,28 

2.    Artes 474 R$ 1.170,54 R$ 554.835,96 

3.    Artes Cênicas 112 R$ 828,76 R$ 92.821,12 

4.    Biotecnologia 123 R$ 2.235,51 R$ 274.967,73 

5.    Design 610 R$ 1.421,80 R$ 867.298,00 

6.    Expressões Culturais 50 R$ 658,36 R$ 32.918,00 

7.    Filme & Vídeo 122 R$ 972,45 R$ 118.638,90 

8.    Mercado Editorial 536 R$ 1.714,87 R$ 919.170,32 

9.    Moda 242 R$ 675,60 R$ 163.495,20 

10.  Música 197 R$ 807,14 R$ 159.006,58 

11.  Pesquisa & 
Desenvolvimento 

220 R$ 10.376,07 R$ 2.282.735,40 

12.  Publicidade 624 R$ 1.732,79 R$ 1.081.260,96 

13.  Software, Computação & 
Telecom. 

545 R$ 2.467,80 R$ 1.344.951,00 

14.  Tv & Rádio 300 R$ 1.067,96 R$ 320.388,00 

TOTAL 6.121 R$ 33.443,23 R$ 22.590.985,45 

Fonte: Adaptado do FIRJAN (2010).  

 

No tocante à análise dos dados referentes ao estado do Rio Grande do Norte 

(RN), os setores criativos concentravam em 2010, 6.121 dos profissionais criativos, 

(cf. Tabela 2). Os setores que agregam o maior número de profissionais são 

respectivamente: Arquitetura & Engenharia (1.966), Publicidade (624), Design (610) 

e Software, Computação & Telecom (545), de acordo com os dados da FIRJAN, 

relativamente ao ano de 2010. Em termos estaduais, trabalham nos quatro setores 

de maior demanda de funcionários 61,18% (3.745) dos profissionais criativos do 

estado (cf. Tabela 2). 

 Sobre a remuneração no estado do Rio Grande do Norte, a realidade não se 

distância da projeção nacional. Dentre as remunerações médias mais elevadas 

correspondem aos setores criativos de Pesquisa & Desenvolvimento (R$ 10.376,07), 

Arquitetura & Engenharia (R$ 7.313,58), Software, Computação & Telecom (R$ 

2.467,80) e Biotecnologia (R$ 2.235,51). Cabe aqui ressalvar para o setor de 
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Pesquisa & Desenvolvimento agrega no estado, apenas 220 profissionais. No 

entanto, é a atividade que remunera, em média com R$ 10.376,07, cada 

profissional, sendo o de maior destaque no estado, de acordo com os dados da 

FIRJAN (2010). Os quatro setores, acima citados, concentram a maior parte da 

remuneração (R$ 18.281.152,41) total pago aos setores criativos no estado (RN), 

conforme apresenta a Tabela 2 acima. 

 

 

 

Tabela 3 – Economia Criativa em 2010 (Tibau do Sul-RN): profissionais e 
remunerações 

Núcleo Criativo (Setor) 
Nº de 

profissionais 

Remuneração 
média por 

profissional 

Renda total do 
segmento 

1.    Arquitetura & Engenharia 3 R$ 4.905,12 R$ 14.715,36 

2.    Artes 9 R$ 1.118,08 R$ 10.062,72 

3.    Artes Cênicas     R$ 0,00 

4.    Biotecnologia 
  

R$ 0,00 

5.    Design 1 R$ 540,91 R$ 540,91 

6.    Expressões Culturais 
  

R$ 0,00 

7.    Filme & Vídeo     R$ 0,00 

8.    Mercado Editorial 
  

R$ 0,00 

9.    Moda     R$ 0,00 

10.  Música 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

11.  Pesquisa & 
Desenvolvimento 

    R$ 0,00 

12.  Publicidade 2 R$ 1.041,49 R$ 2.082,98 

13.  Software, Computação & 
Telecom. 

    R$ 0,00 

14.  Tv & Rádio 
  

R$ 0,00 

TOTAL 16 R$ 8.205,60 R$ 28.001,97 

Fonte: Adaptado do FIRJAN (2010). 

 

 

Tibau do Sul-RN não abriga todos os segmentos criativos integrantes da 

pesquisa, apenas cinco se destacam com a participação de profissionais, de acordo 

com os dados da FIRJAN (2010). Logo, Tibau do Sul agrega apenas 16 profissionais 

do núcleo criativo, distribuídos nos seguintes setores: Artes (9), Arquitetura & 

Engenharia (3), Publicidade (2), Design (1), Música (1). A cidade abriga 0,26% dos 
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profissionais da indústria criativa concentrados no estado do Rio Grande do Norte 

(cf. Tabela 3). 

A remuneração média dos profissionais dos setores criativos em Tibau do Sul 

segue em sintonia com o índice nacional, sendo o setor mais elevado o de 

Arquitetura & Engenharia (R$ 4.905,12) com maior salário no segmento criativo. 

Seguido de Artes (R$ 1.118,08), Publicidade (R$ 1.041,49), Música (R$ 600,00), e 

Design (R$ 540,91), de acordo com os dados da FIRJAN (2010). Nessa perspectiva, 

Tibau do Sul agrega uma soma total de R$ 28.001,97 da renda dos profissionais 

criativos a nível local no Rio Grande do Norte, sendo R$ 27.461,06 o valor agregado 

pelos quatros principais segmentos acima citados (cf. Tabela 3). 

Analisando e comparando os dados obtidos acerca do número de 

profissionais criativos, verifica-se que Arquitetura & Engenharia é o segmento 

criativo com maior taxa de profissionais tanto a nível nacional, quanto estadual (RN), 

e ao nível local. Assim esse segmento tem taxas de 28,64%, 32,12%, e 31,52%, 

respectivamente. Para Tibau do Sul o segmento que agrega um maior número de 

profissionais é o setor de Artes com taxa de 56,25%. Em segundo lugar, novamente 

há um destaque nos níveis federal e estadual com taxas de 13,49%, 10,49% 

respectivamente, para o segmento criativo da Publicidade. Por sua vez, Tibau do Sul 

apresenta Arquitetura & Engenharia como o segmento criativo de segundo maior 

destaque com taxa de 18,75%. No terceiro segmento criativo com maior taxa de 

profissionais está Design com destaque nos níveis nacional (12,36%) e estadual 

(RN) (9,97%). Tibau do Sul segue tendo Publicidade como terceiro segmento criativo 

com taxa de 12,50%. Por fim, em quarto lugar, os segmentos de maior destaque na 

criatividade dentro dos parâmetros da FIRJAN (2010), foi Software, Computação & 

Telecom em termos nacional (11,90%) e estadual (8,90%); e em termos local música 

e design em Tibau do Sul, seguem com 6,25% cada segmento (cf. Tabela 4). 
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Tabela 4 – Profissionais nos principais setores criativos, em 2010: Brasil, RN e 
Tibau do Sul 

 1º 2º 3º 4º 

Brasil Arquitetura & 
Engenharia  
(214.228) 

Publicidade 
(100.934) 

Design 
(92.444) 

 

Software, 
Computação & 

Telecom 
(89.017) 

RN Arquitetura & 
 Engenharia 

 (1.966) 

Publicidade 
(624) 

Design 
(610) 

Software, 
Computação & 

Telecom 
(545) 

 
Tibau do Sul Artes 

(9) 
Arquitetura & 
 Engenharia  

(3) 

Publicidade 
(2) 

Design / 
Música 

(1) 
 

Fonte: Adaptado do FIRJAN (2010). 

 

Em termos de remuneração total, relacionando as porcentagens, dos 

quatros principais segmentos, verifica-se que Pesquisa & Desenvolvimento é o 

segmento que se destaca em primeiro lugar em níveis federal (18,51%) e 

estadual (31,03%). Por sua vez, em Tibau do Sul é Arquitetura & Engenharia 

(59,78%). Arquitetura & Engenharia lidera a segunda maior remuneração em 

escala nacional (15,36%) e estadual (21,87%). Em Tibau do Sul lidera o segundo 

lugar o segmento de Artes (13,63%).  O terceiro lugar em porcentagem vem 

Publicidade, no Brasil (9,42%) e em Tibau do Sul (12,69%) e o RN com o 

segmento criativo Software, Computação & Telecom (7,38%). No quarto lugar, 

os segmentos de Software, Computação & Telecom (9,23%), a nível nacional, 

Música (7,31%) em Tibau do Sul e Biotecnologia no RN (6,68%) (cf. Tabela 5). 
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Tabela 5 – Remunerações médias nos setores criativos, em 2010: Brasil, RN e 
Tibau do Sul 

 1º 2º 3º 4º 

Brasil Pesquisa & 
Desenvolvimento  

(R$ 8.308,43) 

Arquitetura & 
 Engenharia 

 (R$ 6.894,41) 

Publicidade 
 (R$ 4.227,36) 

 

Software, 
Computação & 

Telecom 
(R$ 4.142,33) 

RN Pesquisa & 
Desenvolvimento  
(R$ 10.376,07) 

Arquitetura & 
 Engenharia 

 (R$ 7.313,58) 

Software, 
Computação 
& Telecom 

(R$ 2.467,80) 

Biotecnologia  
(R$ 2.235,51) 

 

Tibau do Sul Arquitetura & 
 Engenharia 

 (R$ 4.905,12) 

Artes 
(R$ 1.118,08) 

Publicidade 
(R$ 1.041,49) 

Música 
(R$ 600,00) 

Fonte: Adaptado do FIRJAN (2010). 

 

 

 Por fim, diante da análise dos dados apresentados, tanto sobre os números 

de profissionais, quanto sobre suas respectivas remunerações médias nos níveis 

nacional, Estadual e local (Tibau do Sul), verifica-se que Tibau do Sul sempre difere 

em termos de posicionamento no segmento criativo de maior destaque, bem como 

quanto à remuneração média para o profissional criativo. No entanto, apesar de tal 

diferença de posicionamento, pode-se afirmar que Tibau do Sul, segue a tendência 

nacional e estadual quanto ao destaque no segmento criativo Arquitetura & 

Engenharia. Os dados analisados da FIRJAN (2010) sobre o mercado formal dos 

trabalhadores, não refletem, contudo o trabalho informal existente em Tibau do Sul e 

na Praia de Pipa, que está presente em pequenos municípios e que justificam o 

desfasamento entre a realidade e os dados estatísticos apresentados. 
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4 O ESPAÇO TEMÁTICO E CRIATIVO NA PRAIA DE PIPA, TIBAU DO SUL/RN 

 

O presente capítulo busca apresentar os quatro eventos culturais observados, 

recorte deste estudo, face à realização da pesquisa de campo, com destaque para 

as entrevistas semiestruturadas (Apêndice I), a observação participante e os 

registros fotográficos. Todos os eventos tratam de atrações públicas com 

programações abertas ao público, realizadas em espaços públicos ou privados na 

cidade de Tibau do Sul, especificamente na Praia da Pipa, destino turístico da 

cidade. As análises são expostas em cinco subcapítulos, os quais irão discorrer 

sobre os eventos temáticos (FLIPIPA, Fest Bossa & Jazz, FlipAut e FGP) 

apresentando as observações de campo e relatos dos produtores culturais 

entrevistados. Por fim, apresentamos uma análise conclusiva e comparativa das 

respostas de quatro produtores culturais, dois gestores públicos, e ainda agentes 

artistas/artesãos, comunidade local, turistas, entre outros profissionais que 

contribuíram nas entrevistas informais. 

 

 

4.1 OS EVENTOS CULTURAIS 

 

4.1.1 Festival Literário da Pipa - FLIPIPA 

 

O V ano de edição do Festival Literário da Pipa10, ocorreu na cidade de Tibau 

do Sul, na localidade da Praia da Pipa, no período de 07 a 09 de agosto de 2014, 

organizado pela fundação Hélio Galvão, através do Projeto Nação Potiguar, tendo 

como apoio cultural o jornal do Estado “Tribuna do Norte” e ainda outros apoios, 

patrocínios e parceiros como: a Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, a InterTV 

Cabugi (jornal que veiculou o evento a nível nacional por meio do telejornal), 

Sistema “S” (representado pelo SESC, SESI e SEBRAE que realizaram diversas 

atividades e oficinas) e ainda, a parceria de Hotéis e Pousadas locais. De acordo 

com a entrevista realizada, Dácio Galvão11 (Organizador geral e idealizador do 

                                                           
10

 Consultar <http://www.flipipa.org/>. Acessado em 26.12.2014.  
11

 Mestre em Letras pela UFRN na área de concentração em Literatura Comparada, Doutor em Estudos da 
Linguagem na linha de pesquisa "Literatura e Memória Cultural" também pela UFRN, presidente do Conselho 
Curador da Fundação Cultural Helio Galvão e autor dos livros de poemas "Blues Repartido" e "Palavras, 
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FLIPIPA), menciona que representantes dos hoteleiros o procuraram para enfatizar 

a importância do FLIPIPA, e da continuidade no calendário anual dos eventos 

municipais, pois foi percebido maior dinâmica econômica na cidade e na ocupação 

dos leitos de hospedagens. 

Na realização, o evento contou com uma ampla e diversificada programação12 

durante os três dias de atividades, e teve a concentração das mesmas na Avenida 

Baia dos Golfinhos, em um local privado conhecido “vulgarmente” por 

Estacionamento da Pipa (Fotografia 1). Sua estrutura contou com a “Tenda dos 

autores”, sendo esse o espaço oficial das palestras, debates, apresentações 

culturais, oficinas de formação “guia de leitura para mediadores (professores)”, com 

Gelson Bini.13 Outro espaço na estrutura foi a presença do BiblioSesc (Fotografia 2), 

uma biblioteca móvel do Sesc, montada sobre um caminhão e equipada com mais 

de 3 mil livros, um ambiente com ar-condicionado e atendimento por funcionários do 

Sesc tanto no período diurno, quanto noturno. Na biblioteca itinerante era possível à 

leitura no local e efetuar empréstimos de livros durante os três dias de atividade do 

Festival tanto para estudantes, quanto para turistas e demais visitantes do evento. 

Nas palavras de Denise Cortês, bibliotecária do SESC-RN, “O trabalho visa formar 

leitores nas comunidades de difícil acesso à leitura. Se o artista vai onde o público 

está, a biblioteca volante vai onde o leitor está”.  

                                                                                                                                                                                     
Palavras, Palavras", assim como do livro sonoro (CD) "Poemúsicas". Dirigiu os Centros: "de Documentação 
Cultural"; "de Promoção Cultural" e "de Pesquisas e Estudos Juvenal Lamartine" da Fundação José Augusto. 
Exerceu ainda a presidência da Fundação Capitania das Artes (2004-2008) e atualmente ocupa novamente  
cadeira como presidente. 
12

Programação geral do Festival Literário da Pipa 2014 disponível em < http://www.flipipa.org/>. 
13

 Professor, livreiro, Gelson Bini é mediador de leitura e debates literários há mais de 10 anos. SESC –Santa 
Catarina. 
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Fotografia 1 – FLIPIPA: Entrada do evento (07 de Agosto de 2014) 
Visão frontal da estrutura do evento que ocorreu em uma área particular que funciona 
normalmente como Estacionamento e terminal dos ônibus de turismo e da empresa que faz 
o trajeto Pipa -> Natal -> Pipa. O evento favoreceu uma localização estratégica em relação 
aos visitantes, que estariam de passagem, chegando de viagem ou indo viajar.  
Fonte: Autoria própria (2014). 

 
 
 

 
Fotografia 2 – Visão interna do BiblioSesc (9 de Agosto de 2014) 
A BliblioSesc é um ônibus adaptado e transformado em uma mini biblioteca itinerante para 
proporcionar a leitura em todas as cidades atendidas pelo programa de formação de leitores 
do SESC. A imagem mostra a parte interna da BliblioSesc, é um espaço adaptado para 
busca de diversos gêneros da literatura brasileira, climatizado, com um computador para o 
atendimento ao leitor e cadastro do empréstimo durante o evento.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Na parte externa à Tenda dos Autores, encontrava-se o “Espaço Livros” 

(Fotografia 3), com estandes das editoras Queima Bucha, Cooperativa UFRN, Sebo 

Vermelho e Vitrine Livros Sebrae. As editoras proporcionaram atividades como 

lançamento de livros e sessão de autógrafos (Editora Queima Bucha), com o cantor 

e compositor Arthur Soares, que lançou o livro “Espamina” e ainda seu CD, 

mostrando uma integração do mundo da música com a poesia e literatura 

(Fotografia 4). De acordo com Arthur Soares, “A escolha do título ‘Espamina’ se 

originou da forma que eu chamava vitamina quando era criança. Vim ao evento, pela 

primeira vez, e especificamente para o lançamento da obra e do Cd, mas tô 

gostando tanto do espaço quanto do evento”. Por sua vez, José Wilson, 

representante da Cooperativa UFRN14 informou que o evento tem visibilidade no 

campo literário e contribui para a divulgação dos trabalhos dos autores norte-rio-

grandenses tanto a nível nacional, quanto internacional o que favorece uma ampla 

promoção da editora.  

 

“O evento em 2014 traz várias mudanças, apesar de estar numa edição de menor 
porte. Está sendo o ano de maior integração e socialização entre o público e as 
editoras no Espaço Livro. O estande traz uma literatura bastante diversificada, 
acreditamos que o evento promove o desenvolvimento social, cultural e econômico 
uma vez que há a presença de pessoas flutuantes vindas de diversas cidades e 
regiões, ocupando as pousadas locais”.  

(José Wilson, gerente de compras e vendas na Cooperativa UFRN, 34 anos 
de atividade).  
 

 
Fotografia 3 – Espaço Livros/FLIPIPA (07 de Agosto de 2014) 

                                                           
14

  Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e editora oficial do evento. 
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Registro noturno dos visitantes passando pelo stand do Sebo Vermelho, uma das editoras 
integrantes do Espaço Livros. Uma exposição de literatura diversificada, com autores 
nacionais e internacionais que despertam o interesse dos mais variados leitores. O Sebo 
vermelho foi ponto de encontro de vários jornalistas que passaram pelo evento, entre eles, 
Ticiano Duarte - Professor aposentado pela UFRN, jornalista, advogado e escritor, também 
membro da Academia norte-rio-grandense de Letras.  
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 
Fotografia 4 – Autógrafos no Espaço Livro (09 de Agosto de 2014) 
O cantor e compositor potiguar, Artur Soares lança no evento pela editora Queima Bucha, o 
livro “Espamina”, com direito a autógrafo do autor e a um CD de sua discografia “Bodoque”. 
O cantor inova sua carreira surgindo como poeta escritor. 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

De forma transdisciplinar, o evento contou com um espaço gastronômico, 

através de uma unidade móvel do programa “Cozinha Brasil” do SESI, ofertando 

cursos de culinária de curta duração, gratuitos à população e ensinando a prática de 

alimentação nutritiva e saudável, de baixo custo, como por exemplo, o popularmente 

conhecido “suco verde” distribuído após as oficinas,  

 

“O Cozinha Brasil é um programa de cozinha alimentar para todas as camadas 
sociais, que surge como uma das iniciativas de tentar diminuir o desperdício de 
comida, uma forma de economia doméstica como um todo. Dentro do FLIPIPA o 
programa visa trazer uma amostra do curso, apresentando os conceitos base tanto 
da parte da higienização quanto da alimentação, pois as pessoas gostam de ver e 
degustar depois. Como o evento tem um amplo alcance isso contribui para difusão 
do programa, por isso ocorreu à distribuição da cartilha literária como forma de 
complementar e de viabilizar o contato e conhecimento e as pessoas aprenderem e 
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aplicarem em casa, e como foi observado um publico diversificado de turistas e 
moradores da comunidade, percebemos que a literatura favorece a associação do 
aprendizado com a sustentabilidade”.  

(Samara Dantas, nutricionista do SESI, 3 anos de atuação no sistema SESI).  
 

 

O evento ainda contou no espaço externo com a arena Solar Bela Vista, 

coordenado pelo SESI, que convidou a Editora Jovens Escribas para curadoria do 

espaço. A referida editora proporcionou em seu espaço uma oficina de produção de 

livretos com Mariana Flor e Roda de Prosa; sobre poesia com Regina Azevedo, 

Carito Cavalcanti, Pedro Tostes (SP); sobre prosa com Carlos Fialho, Pablo 

Capistrano e Leonardo Barros, e cordel com Clotilde Tavares e Rodrigo Bico. No 

mesmo espaço, na manhã da sexta-feira, dia 08.08.2014 ocorreu à oficina de 

Xilogravura com o desenhista Emanuel Amaral para estudantes de escolas públicas.  

 

“Para a editora foi excelente a participação, pois percebemos que houve grande 
aceitação por parte do público visado, tanto do evento quanto para nós em número 
de vendas. Participo desde a primeira edição, tanto como autor quanto como editor e 
esse ano superamos as metas propostas de vendas já no segundo dia”.  

(Carlos Fialho, autor de 7 livros, empresário/proprietário da Jovens Escribas). 
 

De forma geral, no espaço externo ocorriam as visitações (Fotografia 5) e as 

ações do Grupo Sesc Dramaturgia denominado “Poema ao Pé do Ouvido” e “Assalto 

Poético” com poemas de João Gualberto Aguiar, Manoel Fernandes Volunté, entre 

outros (Fotografia 6). O SESC em seu espaço promoveu ações e atividades, no qual 

proporcionou literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de 

formação de leitores, com intensa programação para crianças e adultos, através do 

envolvimento e apoio do Sistema Fecomércio (Fotografias 7 e 8).  Segundo Ilsa 

Galvão, diretora dos programas sociais do SESC, este foi o terceiro ano de parceria 

junto à FLIPIPA, tendo como foco a cultura e a educação através da 

responsabilidade social e da literatura, com trabalho e ações a nível estadual com ou 

sem unidades físicas do SESC. 
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Fotografia 5 – FLIPIPA, espaço externo de exposições (08 de Agosto de 2014) 
Visitação de alunos de diversas cidades do Estado. Presença de gestores, professores e 
alunos de diversas escolas municipais e estaduais tanto de Tibau do Sul, quanto de outras 
cidades do Rio Grande do Norte como Goianinha, Alto do Rodrigues, Piquiri, Natal, Tangará, 
Lajes Montanhas, São Paulo do Potengi, entre outras. Ao fundo da imagem está a Tenda 
Literária onde ocorriam pela manhã com atividade coordenadas pelo SESC e à noite com 
mesas redondas, debates e discussões sobre os autores nacionais mediadas pelos 
escritores potiguares. A exemplo da mesa sob título “João Ubaldo Ribeiro, Mestre da 
Palavra”, com Margarida Seabra, Vicente Serejo (no meio) e Abel Silva, conversando sobre 
João Ubaldo, escritor baiano, suas histórias e passagens pelo Estado do Rio Grande do 
Norte.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 6 – Ação do grupo SESC dramaturgia (07 de Agosto de 2014) 
O grupo de dramaturgia do SESC recebendo, na frente do evento, os alunos das escolas 
municipais de Tibau do Sul-RN, levando a poesia de forma lúdica. Eles também entravam 
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no ônibus e acompanhavam o trajeto dos alunos levando leituras de poesias e incentivando 
os alunos a recitarem e declamarem versos. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 7 – Tenda literária/FLIPIPA (09 de Agosto de 2014) 
Espaço interno da Tenda literária. No palco a apresentação coordenada pelo SESC 
dramaturgia, um tipo de espetáculo de rua, dirigido por Lindemberg Farias, com o texto de 
Ariano Suassuna "Torturas de um coração” e “Em boca fechada não entra mosquito", escrito 
em 1951. A encenação é um misto de técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música foi interpretada ao vivo com canções 
especialmente criadas para o espetáculo, com a direção musical de Caio Padilha, uma 
espécie de opereta-comédia-popular. Na tenda decorreu ainda a apresentação da orquestra 
municipal de Tibau do Sul. Crianças da comunidade integram a orquestra, a qual tem 
redefinido os valores sociais e culturais em relação à música e à arte bem como à 
interdisciplinaridade com a literatura. Segundo a Secretária de Cultura, Janaina Alves “os 
direitos culturais devem ser garantidos como politicas que ampliem o acesso à produção 
artística”.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 8 – Espaço SESC/FLIPIPA (09 de agosto de 2014) 
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Apresentação de poesias cantadas, seguida de contação de histórias com o artista Alvamar 
Medeiros, show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para poemas de 
Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos poetas da nova 
geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte. Integração da plateia composta por 
crianças da comunidade e das escolas municipais de Tibau do Sul. 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

Foi observada a participação de outros estandes dos demais parceiros. 

Entretanto, o último a destacar é o espaço de exposições da Prefeitura Municipal de 

Tibau do Sul, representado pela Secretaria de Cultura, que realizou exposições de 

quadros, obras de artistas plásticos locais, com ressalva para Juliano Holanda que 

veio do Rio Grande do Sul e mora há pouco mais de um ano na cidade onde 

trabalha e vende suas próprias telas. Outra amostra no citado estande foi à 

exposição de cordéis de autores cordelistas da Casa do Cordel, situada em Natal-

RN. Abaete do Cordel e Tonha Mota15 estiveram presentes expondo suas literaturas 

de cordel, livros publicados e ainda lançando novos cordéis. O referido estande 

também promoveu o lançamento do Cordel “Histórias que mamãe conta da minha 

cidade” (Fotografia 9), pela Secretaria de Cultura de Tibau do Sul, também com o 

apoio da Casa do Cordel, com contação e ditos populares locais, resgatando a 

literatura local como as representadas nos livros de Hélio Galvão, “Repousante para 

os olhos, tranquilizante para o espírito, suavizante para o corpo. Os campos verdes, 

lavados de sol. Os morros brancos, varridos de vento. As praias claras, ofuscantes 

de luz.” (Hélio Galvão - no livro “Novas Cartas da Praia”). A Secretaria ainda mediou 

à apresentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

que integram a Orquestra Violinos e Flautas do Município. 

 
 

 

                                                           
15

 Cordelistas potiguares associados à Casa do Cordel. 
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Fotografia 9 – Prefeitura lança Cordel no FLIPIPA (08 de Agosto de 2014) 
A Prefeitura Municipal da cidade participa com um dos estandes no evento. Expondo 
trabalhos como amostra cultural, a exemplo da exposição de quadros do artista plástico 
Juliano Holanda (morador local). E ainda parceria com cordelistas do Estado representando 
a Casa do Cordel. A imagem apresenta, acima, o lançamento do cordel “Histórias que 
mamãe conta da minha cidade”, acontecimento por volta das 20h da noite do dia 08. 
Presença dos gestores públicos Valdenício José da Costa (Prefeito), Leide Costa 
(Secretária de Saúde) e Janaina Alves e do Cordelista da Casa do Cordel em Natal, Abaeté 
do Cordel (Erivaldo Leite de Lima). 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

Todas as atividades realizadas específicas do FLIPIPA, demandaram uma 

estrutura projetada para local fixo que durante o evento ocorreram em espaço 

privado como observado anteriormente nas Fotografias 1, 5 e 7, o qual foi locado 

pela organização e agentes envolvidos. Durante os três dias, foram perceptíveis as 

chamadas no jornal local do Estado, na rede InterTv (Fotografia 10), divulgando e 

convidando alunos, gestores escolares e demais pessoas a prestigiarem o evento. 

Mas entrando no “clima literário” o evento se ramificou para outros estabelecimentos 

que inovaram suas noites de forma literária e criativa.  
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Fotografia 10 – Entrevista ao vivo com a emissora InterTv (09 de Agosto de 2014) 
Margot Ferreira, repórter InterTv entrevista ao vivo, para o jornal (que estava no ar) “RN Tv 
1ª Edição”, Ilsa Galvão, Diretora do Programa de Ações Sociais do SESC, que fala sobre o 
grande movimento e fluxo de pessoas no evento e ainda que o evento conseguiu 
proporcionar uma maior integração local e regional, uma vez que mais de dois mil alunos já 
haviam passado pelo evento. Em seguida a repórter entrevista Ricardo Chacal, poeta e 
letrista brasileiro, aluno de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Foi um dos primeiros poetas da década de 1970 e compôs a última mesa do evento, uma 
roda de conversa com suas experiências dentro e fora do Brasil. 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

 

O Book Shop16, abrindo todas as noites e sendo um ponto de encontro, 

referencial, para um lanche ou café dos participantes visitantes do evento (Fotografia 

11). Outro estabelecimento que se destacou foi o Restaurante Árabe da Pipa 

Kebaberia (Fotografia 12), situado na Rua do Céu, Pipa-RN, que proporcionou ao 

público visitante, moradores e simpatizantes, o III Sarau de Poesias Eróticas da 

Pipa, no dia 08 de agosto, a partir das 22h59, com recital de poesias eróticas e 

ainda lançamento de dois livros pelos escritores, Ayammar Rodriguéz17 com 

“Pornópollis”, e Norett Lutein18 com “Doce de Banana” (Figura 01). O Sarau contou 

                                                           
16

 Uma biblioteca comunitária onde você pode ler, doar, trocar, alugar e comprar livros de várias 
nacionalidades, gêneros e autores. Fundado por Cíntia Junqueira em 1998, na Rua do Céu, com o propósito de 
estimular a leitura de todos, crianças, adultos, visitantes e moradores. Hoje, situado na Rua da Gameleira, a 
100 metros da rua principal, é dirigido por Sandra Nogueira de Silva Almeida, desde março de 2011. 
17

 Escritor paulista, residente em Recife-Pernambuco, atualmente com 3 publicações. 
18

 Pseudônimo de Flavia Gomes, poetisa e escritora, natural do Espírito Santo, atualmente residente em Recife-
Pernambuco.   
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com obras de Manuel Bandeira, Gregório de Matos, Glauco Mattoso, entre outros, 

da literatura poética brasileira. 

 
 

 
Fotografia 11 – Book Shop Pipa, área interna (Novembro de 2013) 
Situado na Rua da Gameleira, pessoas simpatizantes da literatura e escritores, crianças e 
turistas se encontraram para socializarem suas conversas com drinks e /ou lanches de sua 
preferência. “O lugar mantêm um design rústico para somar a ideia de aconchego que a 
Praia da Pipa apresenta” (Jack d’Emília, morador da Praia da Pipa). O espaço contém várias 
obras literárias nacionais e internacionais, como atração aos leitores ou estratégia de 
formação de leitores. 
Fonte: Book Shop19 (2013) 
 

 
Fotografia 12 – Restaurante e kebaberia “Árabe da Pipa” (10 de abril de 2014) 

                                                           
19

 BOOK SHOP DA PIPA. Disponível em: <http://www.pipa.com.br/bookshopcafe>. Acesso em: 15 Dezembro 
2014. 
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O lugar, gerenciado por Jorge Ferreira, traz o exótico das arábias para a antiga vila de 
pescadores. Segundo o gerente, a ideia é inovar de forma criativa a gastronomia do lugar. O 
espaço durante o evento promoveu o III Sarau de Poesias Eróticas que contou com a 
presença de diversos curiosos e ainda amantes da literatura.  
Fonte: Árabe da Pipa20 (2014). 
 
 

 
Figura 1 – Cartaz do sarau de poesias eróticas 

Fonte: Árabe da Pipa21 (2014). 

 

 

Em 2014, a estrutura do evento foi inferior aos anos anteriores. Seu alcance 

foi menor, tanto em número de estandes de livros, quanto em relação aos demais 

expositores, e ainda quanto à capacidade da tenda literária. O que implica dizer que 

abrigou um número menor de pessoas sentadas em comparação aos anos 

anteriores. Entretanto na mídia, a InterTv esteve passando chamada diariamente 

nas duas edições, bem como fazendo a cobertura durante o dia e a noite do evento. 

O evento mobilizou gestores públicos e escritores referenciais da literatura potiguar 

e nacional, como José de Castro, Salizete Freire, José Acaci, Pedro Tostes, Regina 

Azevedo, Carito Cavalcanti, Abel Silva, Vicente Serejo, Margarida Seabra, José 

Miguel Wisnik, Mário Ivo Cavalcanti, Pablo Capistrano, Carlos Fialho, Leonardo 

Barros, Ricardo Chacal, Alexandre Alves, Rodrigo Lacerda, Ticiano Duarte, 

                                                           
20

 ARABEDAPIPA. 2014. Disponível em: <https://www.facebook.com/arabe.dapipa/photos>. Acesso em 10 de 
novembro de 2014. 
21

 ARABEDAPIPA. 2014. Disponível em: <https://www.facebook.com/arabe.dapipa/photos>. Acesso em 10 de 
novembro de 2014. 
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Diógenes Dantas, Mário Magalhães, Cassiano Arruda, José Carlos Capinan, Gereba 

Barreto, Abmael Silva, Nélida Piñon, Woden Madruga e Marize Castro. Assim ainda 

compareceram ao evento ainda, na representação da esfera pública: Carlos 

Eduardo, Prefeito de Natal, Ticiano Duarte, professor aposentado (UFRN), Dácio 

Galvão, organizador do FLIPIPA, Valdenício José da Costa, Prefeito de Tibau do 

Sul, Leide Albuquerque e Janaina Alves, Secretárias Municipais de Saúde e de 

Cultura respectivamente. 

Em observação, e atenção às Fotografias 2, 6, 7 e 8, apesar das atividades 

apresentadas, do trabalho da BiblioSesc e Sesc Dramaturgia, entre outras do 

programa do evento, foi percebido pouca interlocução do evento em relação à 

aplicação de atividades permanentes junto à comunidade e principalmente junto aos 

discentes da cidade para a construção da formação literária. As ações nas escolas 

ainda são primárias e não foi possível registrar nenhuma solidez das atividades de 

forma que possam deixar um elo entre o evento e seus contributos pós-evento. 

Outra observação foi que todas as atrações foram externas à comunidade, não 

havendo uma transformação ou reapropriação da cultura local nas exposições. O 

evento contou com um alcance espacial restrito, (Figura 02). Os três locais de 

incidência foram espaços particulares, que em alguns casos podem gerar certa 

inibição e/ou até segregação quanto ao público. 

 

 
Figura 2 – Distribuição espacial do Festival Literário da Pipa (2014) 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2015). 
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Apesar dos lucros das editoras, ficou em aberto a falta ou a possibilidade de 

um espaço de doação de livros para a comunidade ou até mesmo de arrecadação e 

doação (repasse desses livros). Foi observado empiricamente forte disparidade em 

comportamento social e econômico no público, o qual era composto por 

estrangeiros, turistas nacionais e regionais e moradores locais de outras localidades. 

Outra observação foi que todas as atrações foram externas à comunidade, não 

havendo nas atividades literárias ou exposição, a participação de pessoas da 

comunidade local. 

 

 

4.1.2 Festival de Bossa e Jazz da Pipa – Fest Bossa & Jazz 

 

 

O Festival de Bossa e Jazz da Pipa, organizado e realizado pela empresa 

Juçara Figueiredo Produções-ME, com o apoio das empresas Cosern e Oi, através 

da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro e do SESI/RN, em parceria com o 

Sistema Fecomércio, através do SESC/RN, promoção da InterTv Cabugi e apoios da 

Emprotur - Empresa Potiguar de Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck 

Receptivo, Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, Data Vídeo Som, Michelle Tour, 

Som sem Plugs e Locarx Aluguel de Carros, teve em 2014 o quinto ano de edição, 

sendo o terceiro promovido na localidade da Praia da Pipa. De acordo com a 

entrevista à microempresária e coordenadora geral do evento, Juçara Figueiredo22, o 

evento teve seu inicio em Natal, capital do Estado (RN), e possuía outro formato, 

pois era um festival fechado na via Costeira numa casa de espetáculos em Natal 

(Fotografia 13). Depois, 

 
“no segundo ano é que agente já fez uma incursão aqui (Pipa) e fizemos o último dia 
gratuito na pracinha (Praça do Pescador) onde agente observou a reação de público, 
observou enfim todo apoio que a gente teve aqui da comunidade e dessa forma a 
gente decidiu mudar o formato e trazer o festival para Pipa. Esse foi o início da 
história. Nós estamos indo para o 5º ano de realização do Fest Bossa & Jazz.”  

(Juçara Figueiredo, produtora cultural JF Produções). 

                                                           
22

 Juçara Figueiredo é diretora e coordenadora do Fest Bossa & Jazz, articulando e promovendo eventos de 
reapropriação da cultura popular brasileira e internacional, através da empresa jurídica Juçara Figueiredo 
Produções e ainda como coordenadora geral do Fest Bossa e Jazz. Ela também é sócio-fundadora da Associação 
Brasileira dos Produtores de Festivais de Música Instrumental, Jazz & Blues. 
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Fotografia 13 – Palco do Fest Bossa & Jazz em Natal/RN-Brasil (20 de Agosto de 2014) 
A capital nordestina Natal (RN-Brasil) é sede da abertura do Fest Bossa e Jazz, que ocorre 
em Pipa, no espaço público da Praça Ecológica, no bairro de Ponta Negra. Presença de 
muitas pessoas dentre população local, artistas e turistas recebendo o evento ao som de 
Candeeiro Jazz, Sesi Big Band e Ed Motta. 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

De acordo com Juçara Figueiredo, coordenadora geral, o evento nasceu em 

2010, visando ampliar a cultura da música instrumental, do Jazz, do Blues e da 

Bossa Nova no estado do Rio Grande do Norte e região. Nessa incursão, a Praia da 

Pipa, agregava uma “música de boa qualidade num lugar gostoso” (Juçara 

Figueiredo, produtora cultural). Na Praia da Pipa, o evento ocorreu de Quinta-Feira, 

21 de Agosto, até Domingo, 24 de Agosto de 2014, sendo quase todas as atividades 

na Avenida Baia dos Golfinhos. O palco principal teve que ser locado numa estrutura 

desenvolvida com cerca de 18000 m² de área (Fotografias 14 e 15). De acordo com 

Juçara Figueiredo, “como não há espaço público nesse porte a produção locou o 

terreno do Estacionamento Pipa Park” e o palco na Praça do Pescador, (Fotografia 

16), é especificamente para 

 

“divulgar e valorizar o talento de jovens artistas que desenvolvam trabalhos 
musicais nos estilos Jazz, Bossa Nova, Blues ou Música Instrumental no Rio 
Grande do Norte. A produção do Fest Bossa & Jazz criou na edição passada 
um segundo palco denominado ‘Novos Talentos do RN’. Em uma iniciativa da 
produção do festival, este palco passará a ser chamado, a partir deste ano, de ‘Palco 
Manoca Barreto Novos Talentos do RN’ em homenagem ao grande músico, 
professor e incentivador da música instrumental no estado, Manoca Barreto, falecido 
no dia 25 de Novembro do último ano”. 



85 

(Juçara Figueiredo, coordenadora Fest Bossa & Jazz). 
  

 
Fotografia 14 – Entrada da área principal do evento (21 de Agosto de 2014) 
Registro da fachada externa da entrada principal do evento. Estrutura física do evento, realizado em 
terreno privado, situado na Av. Baía dos Golfinhos, a principal via pública da localidade. Foto registra 
a noite de quinta feira, por volta das 18h, pessoas começavam a passar para observar e olhar a 
estrutura do evento que às 20h iria ter sua abertura com Arthur Soares, cantor e compositor potiguar. 
No canto esquerdo uma faixa ao lado da entrada do evento frente à via pública principal da Praia da 
Pipa com anúncio que registra o evento como maior Festival Gratuito de Bossa e Jazz do Nordeste 
brasileiro.  

Fonte: Autoria própria (2014). 
 

 
Fotografia 15 – Palco principal, parceiros e o evento (22 de Agosto de 2014) 
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Registro do palco principal e ainda da divulgação dos principais parceiros e ainda do público 
prestigiando o evento na note do dia 22.08.14. Sesc realiza oficinas, palestras e workshops 
e InterTv contribui na promoção direta e indireta do evento. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 16 – Palco Novos Talentos Manoca Barreto (22 de Agosto de 2014) 
A Praça do Pescador, espaço público no qual estava montada a estrutura para o palco dos 
novos talentos que funcionou recebendo artistas potiguares que estão se destacando no 
cenário musical. Na imagem, ocorre a passagem de som, pelo filho do músico potiguar 
Antônio de Pádua, João Vitor. Oqual realizou a abertura do palco "Novos Talentos" com um 
show composto de músicas de seu 1º CD e muitos choros, jazz latinos e números 
instrumentais realizados com o apoio da banda “de Pádua” que o acompanhava.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

Em 2014, o festival já tinha destaque regional, (Fotografia 17), pois “o festival 

atinge em 2013 a marca de maior Festival do Nordeste, o maior festival gratuito de 

jazz do Nordeste é o Fest Bossa & Jazz”, (Juçara Figueiredo, 2014). Com isso antes 

da sua V edição (2014), o evento foi reconhecido como o Maior Festival de Jazz 

Gratuito do Nordeste23, oferecendo ao público do Rio Grande do Norte e região, 

                                                           
23

 O Fest Bossa & Jazz é membro fundador da ABRAFEST (Associação Brasileira dos Produtores de Festivais de 
Música Instrumental, Jazz & Blues). Associação concebida nos bastidores da edição 2010 do Rio das Ostras Jazz 
& Blues a partir do encontro de alguns produtores de Festivais de Música Instrumental no Brasil. Ao trocarem 
impressões sobre a realização de eventos desta natureza e porte e, principalmente, ao relatarem as 
dificuldades neste processo, viram a importância da criação de uma associação onde todos poderiam unir 
forças em prol de festivais cada vez melhores. Atualmente são membros da ABRAFEST: Festival Jazz & Blues - 
Guaramiranga/Fortaleza (CE); Rio das Ostras Jazz & Blues - Rio das Ostras (RJ); Vijazz Festival - Viçosa (MG); 
Bourbon Street Fest - São Paulo (SP); Bourbon Festival Paraty - Paraty (RJ); Festival República Blues - Brasília 
(DF); Phoenix Jazz - Praia do Forte (BA); e, Fest Bossa & Jazz - Natal & Praia da Pipa (RN). 
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mais de 15 atrações de Jazz, Blues, Bossa Nova, Música Instrumental, workshops 

musicais, oficinas socioambientais, palestras e feira de artesanato (Fotografias 18 e 

19). A produtora explicou na entrevista que o evento novamente teria sua 

centralidade na Praia da Pipa, todavia já existem ideias para posteriormente se 

expandir para outros pontos em Tibau do Sul (RN). Em 2014, o evento realizou no 

dia 20 de Agosto o lançamento em Natal (capital do RN), no bairro de Ponta Negra, 

um show extra do trio Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band que convidou ao palco o 

cantor Ed Motta. Na Praia da Pipa, o artista nacional realizou a abertura oficial do 

evento no dia 23.08.2015. (Fotografias 20 e 21). 

 

“A escolha da atração de abertura demandava uma formatação enxuta e uma 
sonoridade repleta de swing e identidade local para colocar o público no ritmo do 

festival que se iniciava”.  
(Juçara Figueiredo, Coordenadora Fest Bossa & Jazz). 

 

 
 

 
Fotografia 17 – Visão panorâmica do evento (22 de agosto de 2014) 
Foto registrada no segundo dia do evento, da parte superior do palco, na tentativa de 
registrar o alcance do evento em número de pessoas. Inicio do evento  no palco a atração 
era o baterista Rogério Pitomba, seguido de Nuno Mindelis e fechando a noite Sesi Big 
Band & Ed Motta. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 18 – Palestra sobre Música e Sustentabilidade (22 de Agosto de 2014) 
Alunos da rede privada assistem à palestra educativa, seguida de aula sobre como construir 
um instrumento musical com Tonny Santos (músico) e Daniel (Projeto TAMAR). 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 
Fotografia 19 – Expositores no pavilhão do evento (21 de Agosto de 2014) 
No primeiro dia do evento, diversos artigos foram comercializados no evento. Promovendo o 
artesanato e contribuindo com a economia local e dos investidores. As pessoas 
apresentavam encantamento com os mais diversos materiais que estavam sendo 
comercializados. Nos demais dias o pavilhão continuou tendo destaque com a área de 
exposições de diversos parceiros empreendedores e lojas de artesanato e artefatos tanto da 
Pipa quanto de outras cidades.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 20 – Parte superior do Palco (23 de Agosto de 2014) 
O palco recebe a Sesi Big Band a qual acompanhou em seguida o cantor Ed Motta. O palco 
possuia uma estrutura diferenciada e como registrado em entrevista “O Fest Bossa e Jazz 
abriga o maior palco que a cidade recebeu nos últimos anos”. (Juçara Figueiredo, 
coordenadora do evento).  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 

 

 
Fotografia 21 – Palco Ed Motta e Eugênio Graça (23 de Agosto de 2014)  
O palco principal recebe no segundo dia do evento a Sesi Big Band e seu maestro convida o 
cantor Ed Motta para o palco. O evento fica lotado com turistas e pessoas da localidade 
prestigiando a música popular brasileira. A Sesi Big Band, regida pelo Maestro português 
Eugênio Graça, faz parte de um trabalho que gerou a orquestra criada pelo projeto Sesi Arte 
do Sesi RN, sendo composta por músicos do Rio Grande do Norte e atualmente com a 
cantora Bruna Hetzel. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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De acordo com as observações de campo e entrevista semiestruturada com a 

produtora (antes do evento), a V edição visa o aproveitamento da geografia e o perfil 

turístico da cidade, para unir a música ao lugar. Sobre a programação do evento24, a 

Bossa & Jazz Street Band, participa durante os dias do evento, pela manhã e a noite 

na Avenida Baia dos Golfinhos e no acesso à praia do centro; e, à noite num 

percurso pela Avenida Baia dos Golfinhos até à área do festival (palco central), 

convidando moradores e turistas para o início das apresentações e entretendo o 

público nos intervalos entre os shows (Fotografia 22). 

Outra característica de descentralização do evento foi a realização de 

diversas oficinas pelo projeto “Oficina SescRN Música & Sustentabilidade”. De 

acordo com as observações de campo, as oficinas envolveram escolas da rede 

pública e privada da Praia da Pipa, e os alunos aprendiam a construir instrumentos 

musicais, reciclando matérias que eram considerados desprezíveis. As oficinais 

ocorreram em Natal, na unidade do SESC, e em Pipa, na galeria Vila Mangueiras. 

Coordenando e ministrando as oficinas estavam músicos, arte-educadores e 

biólogos do Coletivo Arte Zona, Instituto TAMAR e Santuário Ecológico de Pipa, 

ensinando a construir os instrumentos, e ainda a usá-los (Fotografia 23 e Figura 3). 

 

 
Fotografia 22 – Street Band na praia do Centro (22 de Agosto de 2014) 
A Street Band percorre a Avenida Baia dos Golfinhos e a Praia do Centro convidando 
moradores, turistas, comerciantes a todos a prestigiarem o evento. Na imagem acima 
registro da manhã de sexta-feira, segundo dia do evento, com a caminhada na Praia do 
Centro convidando para os workshops e oficinas. À noite, a banda segue as ruas tocando e 
ao percorrer as ruas, as pessoas saem seguindo a banda até chegarem ao Palco Principal 
do evento. 
Fonte: Fest Bossa & Jazz (2014)25. 

                                                           
24

 Programação geral do Festival de Bossa & Jazz Pipa 2014 disponível em < http://festbossajazz.com.br/>. 
25

 Fonte: FESTBOSSAEJAZZ. 2014. Disponível e, <http://festbossajazz.com.br>. Acesso em 20 de dez de 2014. 
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Fotografia 23 – Construção de instrumentos musicais (22 de Agosto de 2014) 
Alunos construindo um atabaque reciclável, com baldes de tinta, lona e barbante. Após a 
construção dos instrumentos os mesmo utilizam-nos para testar o som e ainda ensaiar para 
a exposição dos mesmos na Praça do Pescador no fechamento do Palco Novos Talentos 
Manoca Barreto. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 

 
Figura 3 – Cartaz das oficinas Educativas. 

Fonte: Fest Bossa & Jazz26 (2014). 

 
                                                           
26

 Fonte: FESTBOSSAEJAZZ. 2014. Disponível e, <http://festbossajazz.com.br>. Acesso em 20 de dez de 2014. 
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Outras atividades foram Workshops, também descentralizados em Natal no 

SESC e em Pipa, na Galeria Vila Mangueiras. Músicos nacionais: bateria com o 

vencedor do Batuka Brasil 2013, Rogério Pitombal (BR) e violão com Lula Galvão 

(BR), e internacionais ofereceram aulas de curta duração grátis, trompete com o 

trompetista Mark Rapp (EUA), e ainda guitarra blues com cantor e guitarrista Eric 

Gales (EUA). Outras atividades foram parcerias com estabelecimentos (Pizzaria 

Curva do Vento; Restaurante Dall Italiano; Restaurante Porto Lounge, e Hotel Pipa 

Beleza) que promoveram “Jam Session”, ou seja, após o evento terminar no palco 

principal, as pessoas estavam convidadas a ir para o local onde o músico convidado 

da noite tocaria e todos poderiam continuar comendo ao som do Fest Bossa & Jazz 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4 – Distribuição espacial dos eventos do Festival de Bossa & Jazz da Pipa (2014) 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2015) 

 

 

Durante o evento alguns depoimentos foram registrados (dia 22 e 

23.08.2014), que elucidaram a permanência do evento no calendário municipal e 

sobre a ausência de dados quantitativos relativamente ao número de pessoas que 

ocuparam os leitos de pousadas no município durante o evento: 
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“A gente hoje tem uma lotação de quase cem por cento dos hotéis e isso é muito, 
tanto para a prefeitura que é uma parceira desse evento… e um evento como esse 
ninguém pode desprezar. Ainda bem que está em Tibau do Sul e na nossa querida 
Pipa, só agrega valor a nosso destino”.  

(Vadenício Costa, Prefeito de Tibau do Sul). 
 
 
“Eu acho fundamental para o país um Festival como esse, e fica provado que as 
pessoas estão abertas a vários estilos de música”. 

(Ed Motta, cantor e compositor brasileiro). 
 
 
“O Festival Bossa & Jazz já está no roteiro do turismo, no roteiro que gera emprego 
gera renda e movimenta a economia, movimenta o comércio e tem uma 
representação importante no Rio Grande do Norte”. 

(Itamar Manso, vice-presidente do Sistema FCOMÉRCIO/RN). 
 
 
 
“Tem uma coisa muito legal pra gente também o ambiente é muito legal, essa coisa 
tropical e o interesse das pessoas exatamente num local onde a música é outra”. 

 (Marcos Valle, músico) 
 

 

Todavia as análises vão além das falas dos gestores, parceiros e músicos. As 

opiniões dos turistas encaminham a ideia de crescimento e expansão do evento, 

citando que o evento tomou uma proporção acima dos demais eventos 

anteriormente realizados na Praia da Pipa:  

 

“Eu senti que bossa e jazz tá se tornando uma nomenclatura pequena para o que o 
festival se tornou, porque a coisa não está só mais na parte musical, então eu acho 
que bossa e jazz deve ser bossa, jazz, literatura, artes plásticas e muito mais”. 

(Marco Miranda, turista) 
 
 
“A gente teve a oportunidade de prestigiar a primeira edição do festival que foi em 
Natal e hoje a gente vê o que tornou esse festival e a representatividade dele aqui no 
Estado”. 

(Cláudia Durães, turista) 
 

“As pessoas veem para o evento. É um período ainda meio inóspito, num é 
temporada, num é nada, mas a gente consegue lotar a cidade como já tem sido 
nesses últimos anos. Economicamente se gera hospedagem, se gera alimentação 
porque nosso público é um publico que consome , gera renda tanto para o comércio 
todo no geral e os hoteleiros como também para a prefeitura com os impostos que o 
município arrecada. O faturamento local muda no mês de agosto”. 

(Juçara Figueiredo, Produtora Cultural) 
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O evento demonstra influência direta e indireta no social, cultural, político e 

econômico. A rede de televisão potiguar InterTv Cabugi, realizou chamada (convites 

e matérias) sobre o evento e entrevistas ao vivo na edição do dia antes e durante o 

evento (Fotografia 24). Além de realizar cobertura e entrevistas com os músicos 

participantes e visitantes. As principais matérias destacaram os benefícios trazidos 

pelo evento à comunidade, comerciantes e artesãos. A Praia da Pipa foi sinalizada 

com outdoors e cartazes nos empreendimentos parceiros, além de símbolos do 

evento informando a programação aos turistas e moradores, (Fotografia 25). Os 

bastidores do evento foram organizados por alunos estagiários das universidades de 

Natal, músicos e a equipe técnica da produção, e ainda expôs souvenirs para venda 

na área principal do evento (Fotografias 26 e 27). 

 

 

 
Fotografia 24 – Entrevista da InterTv sobre Oficina (22 de Agosto de 2014) 
O repórter Francisco, representando a InterTv Cabugi entrevista um dos alunos participantes 
da oficina. O aluno explica como foi importante aprender a construir o instrumento musical e 
que eles irão formar uma banda para apresentar os instrumentos construídos no último dia 
do palco dos Novos Talentos Manoca Barreto. Durante a noite ainda da sexta-feira 
(22.08.15) a repórter Margot Ferreira entrevistou Sérgio Groove (banda Candeeiro Jazz), 
baixista da banda. A rede de televisão fez chamadas para o evento aos níveis local, e 
Estadual. Promoveu ainda a interlocução para chamada nacional no canal Globo. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 25 – Divulgação estratégica (22 de Agosto de 2014) 
Na Avenida Baia dos Golfinhos, na entrada do Espaço Vila Mangueiras, encontramos uma 
guitarra informativa, divulgando o evento com folders informativos sobre a programação do 
evento. O evento contou com núcleos estratégicos de informação ao longo da rua principal 
do evento. E ainda os estabelecimentos parceiros e os que estavam realizando os eventos 
descentralizados “Jam Sessions” estavam sinalizados com cartazes do evento ou banners. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 
Fotografia 26 – Loja Oficial do evento (22 de Agosto de 2014) 
O evento disponibilizava estande de vendas de artigos como camisas, bonés e chapéus 
com identificação do evento. O mesmo ficava dentro da arena principal estrategicamente 
próxima ao palco principal. Foi observado bastante movimento de pessoas querendo 
adquirir um artigo como lembrança do evento. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 27 – Equipe Staff (20 de agosto de 2014) 
Na foto Juçara Figueiredo e a cantora potiguar Liz Rosa, ambas trabalhando na abertura e 
no evento da V edição do Fest Bossa & Jazz, em Ponta Negra na capital do Estado, Natal-
RN. De acordo com Juçara, a equipe dos bastidores que trabalha para o evento é formada 
por profissionais da música e estudantes estagiários da UFRN que buscam aprendizado em 
diversas áreas como marketing, administração, música, artes. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

Nos últimos anos, o Fest Bossa & Jazz mostra ser uma ocupação positiva 

para a cidade, e em especial para a Praia da Pipa, com a ressalva de ser no mês de 

agosto, mês considerado período de baixa estação (temporada). Segundo a 

produtora do evento atingia antes do esperado a marca de maior do Nordeste, “a 

gente previa que em 2015 a gente atingiria a marca de maior do Nordeste, mas já 

atingimos em 2013”, (Juçara Figueiredo, Coordenadora do evento). O evento tem 

uma dimensão ampla e independente da gestão municipal para articular 

economicamente a sua realização. O evento conta com a aprovação da Lei 

Rouanet27 (nacional) e da Lei estadual Câmara Cascudo, as quais facilitam a 

articulação em rede com prestadores de serviços formais para subsidiar a estrutura 

e a realização do evento. Em comparativo com os demais eventos, entendemos que 

as políticas públicas podem articular e favorecer o crescimento de festivais, para que 

os mesmos saiam da forma “primitiva” de se fazer (reduzida a patrocínios locais) e 

ocorram em uma estrutura articulada a exemplo do FBJ da Pipa. A Avenida Baia dos 

                                                           
27

 Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, a qual institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e 
dá outras providências. 
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Golfinhos é o centro das atrações de forma geral, uma vez que os três núcleos de 

maior concentração das atividades dos eventos (palco central, palco novos talentos 

e Vila Mangueiras) fica na margem da referida via pública.  

 

 

 

4.1.3 Festival Literário Alternativo da Pipa 

 

 

 O FlipAut é um evento cultural de pequeno porte e termina por envolver e 

mobilizar de uma forma maior os moradores da comunidade. Em entrevista com o 

coordenador geral do evento Jack D’Emília, o mesmo explicou como o evento 

nasceu e se solidificou, 

 

“o Festival Literário Alternativo, nasceu em 2010, e desde então houve um 
crescimento do evento, nasceu como resposta da comunidade de Pipa ao festival 
literário oficial, o FLIPIPA, e que a gente sempre chamou como festival literário 
oficial. Então o FLIPAUT nasceu em 2010 do desejo da comunidade de Pipa de 
quem mora aqui, de quem mais ou menos faz algum tipo de atividade cultural aqui, 
apresentar as suas capacidades, o seu trabalho”. 

(Jack D’Emília, coordenador geral do FlipAut) 

 

Assim entende-se que o evento surge com a necessidade de expor sob uma 

perspectiva alternativa ao evento FLIPIPA, os trabalhos dos artistas locais. Segundo 

Jack D’Emília, o evento é organizado para expor os trabalhos dos profissionais 

existentes na Pipa, 

 

“É um evento sem fins lucrativos, nonprofit, então a gente trabalha com o 
voluntariado de oficineiros, palestrantes, convidados para encontros, debates, a 
gente organiza um estágio de produção cultural e quem vem trabalhar junto conosco 
na produção cultural, ganha a hospedagem, alimentação, duas camisetas e um 
certificado, sem grana”. 

(Jack D’Emília, coordenador geral do FlipAut) 

 

Na análise da pesquisa de campo e da entrevista com Jack D’Emília se 

observa a busca dos organizadores em dar ênfase e uma maior atenção à 

valorização do patrimônio e da cultural local, difundindo a nível local, regional e até 

nacional, os trabalhos que envolvem os nativos, moradores e frequentadores, que 
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estão desenvolvendo atividades na Praia da Pipa. Segundo o organizador, o evento 

cultural nasceu em conversas entre ele, Cintia Junqueira do Book Shop, as mulheres 

do projeto “Leitura na Praça” e outros artistas que desenvolvem atividades com a 

comunidade. Eles se viram motivados a realizar o festival, e “o termo ‘alternativo’ é o 

que mais faz parte desse festival, então a gente lá lança livros que não são lançados 

nas livrarias oficiais, à gente chama a falar de temas que não são falados, 

conversados, em festivais oficiais”, (Jack D’Emília, organizador do FlipAut). 

A V edição do evento, em 2014, ocorreu na Praça do Pescador da Pipa, no 

período de Quarta 24.09 a Domingo 27 de Setembro de 2014, (Fotografia 28). 

Contou com a participação e apoio da comunidade local como parceiro e ainda com 

uma programação alternativa28 para os visitantes. Estavam à frente das exposições 

literárias a Biblioteca Itinerante de Troca (Pipa) e as editoras potiguares: Sebo 

Vermelho, Editora Jovens Escribas e Editora Tribo; e ainda a Casa do Cordel, 

representada por Tonha Motta. A estrutura do evento contou com a “Tenda 

Bibliotecas Comunitárias”, (Fotografias 29 e 30) atividades variadas como 

exposições fotográficas, mostra de cinema e teatro, roda de conversa/mesa redonda 

(palco do evento), lançamento de livros, contação de histórias e atividades lúdicas 

infantis e trações culturais locais como pastoril, zambê e os índios de Úmari29, 

(Fotografias 31, 32 e 33). No espaço da praça, ainda havia exposições de artistas 

que estavam passando por Pipa e aproveitaram para expor seus trabalhos como à 

equipe do Teatro Lambe Lambe30 (Fotografia 34). Paralelo ao evento, todos os dias 

durante a tarde, ocorreram atividades na Estadual de Ensino Médio Prof. José 

Mamede e na Escola municipal Vicência Castelo, (Fotografia 35), onde os alunos 

tiveram contato com a leitura de livros de editoras convidadas pelo evento e com 

palestras com os escritores das mesmas, apesar de ser o menor em termos de 

estrutura física (Figura 5).  

 

                                                           
28

 Programação geral do Festival Literário Alternativo da Pipa 2014 disponível em 
<http://flipaut.blogspot.com.br/>. 
29

 Umarí, uma das locadidades pertencente à Tibau do Sul-RN. 
30

 Segundo a ANTL - Associação Nacional dos Títeriteiros do Teatro Lambe-Lambe. O Teatro Lambe-Lambe é um 
estilo de fazer teatro. Mas o jeito de cada um fazer o seu, é um estilo. O estilo é necessário para a arte e para a 
vida. O estilo faz a diferença nas relações pessoais.  
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Fotografia 28 – Roda de conversa sobre poesia e prosa (25 de Setembro de 2014) 
Praça pública do da Pipa, “Praça do Pescador”, recebe pessoas assistindo uma das mesas 
redondas na noite de sexta-feira. No palco "4 vozes da poesia atual" com Carito Cavalcanti, 
Daniel Minchoni, Ruy Rocha e Sinhá. Na plateia o público assiste e interage com os 
escritores. Palco de pequena estrutura cedido pela Prefeitura municipal, que apoiou o 
evento. Plateia tranquila observa-se presença de pessoas ainda a presença de cachorros no 
evento interagindo e circulando pelo evento. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 
Fotografia 29 – Tendas e pessoas circulando (26 de Setembro de 2014) 
Pessoas circulando nos estandes instalados na praça. Nas tendas estavam editoras e 
atividades lúdicas para crianças como leituras, contação de histórias e outras atividades. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 30 – Tendas e editoras (26 de Setembro de 2014) 
Nas tendas ocorria lançamento de livros, exposição de fotos, atividades com as crianças 
(contação de histórias) e ainda a revista local Bora, que atuava promovendo a Praia da Pipa. 
Segundo a organização a revista também ficou à frente da promoção do evento.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 
Fotografia 31 – Leitura na praça pública (26 de Setembro de 2014) 
Crianças participam da contação de história e depois ficavam folheando os livros. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 32 – Construção de Pipa (26 de Setembro de 2014) 
Crianças participando de contação e construção da história e logo após a construção de 
pipas.  Em um mesmo ambiente em que acontecia a oficina, editoras faziam exposições dos 
livros.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 

Fotografia 33 – Apresentação cultural (25 de Setembro de 2014) 
Grupo cultural de Tony Santos se apresenta na Praça do Pescador. O grupo circula pela 
praça, pessoas se envolvem, cantam e dançam junto ao grupo. A apresentação também 
marca o encerramento das atividades do dia. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 34 – roda de conversa na praça (25 de Setembro de 2014) 
De passagem pela Praia da Pipa, o grupo do Teatro Lambe Lambe contribuiu para o FlipAut 
fazendo mostra do que é o teatro, apresentando o curta “Dona flor e seus dois maridos”. 
Curiosos não perderam a oportunidade de ver e conhecer o trabalho. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 
 

 
Fotografia 35 – Poesia e prosa na escola (26 de Setembro de 2014) 
Alunos da Escola Municipal Vicência Castelo recebem escritores da Editora Jovens 
Escribas. Os escritores conversam com os alunos sobre o que é a poesia e a prosa, depois 
constroem juntos os versos. O objetivo é a produção literária e despertar leitores e escritores 
na comunidade. O trabalho com os alunos decorreram todos os dias, de segunda a sexta, 
na semana que sediou o evento, a fim de que houvesse um despertamento literário cultural.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 5 – Distribuição espacial dos eventos do Festival Literário Alternativo da Pipa (2014) 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2015) 

 
 
 
 

4.1.4 Festival Gastronômico da Pipa 

 

 Em Pipa, ocorreu a 10º edição do Festival Gastronômico da Pipa, realizado 

pela EDUCAPIPA (Associação Educacional Comunitária do Município de Tibau do 

Sul), de 10 a 18 de Outubro de 2014, promovido pela Prefeitura de Tibau do Sul, 

operado pela Foco Operadora de Turismo e patrocinado por diversos agentes, entre 

eles a FECOMERCIO representado pelo Sesc e Senac.  

 Em 2011, por falta de apoio e patrocínio suficiente para realização do evento, 

a edição não ocorreu. Quanto à história do Festival, em 2004, o SEBRAE era o 

principal parceiro ofertando cursos para as microempresas e incentivando-as a 

inserir os restaurantes no processo de formalização e profissionalização local. Logo 

em seguida, foi criado o concurso “novos talentos” com o convite de parceria ao 

SENAC, UNP, e às demais academias, as quais continuam até hoje contribuindo 

para o evento. Este não conta com nenhum apoio de leis de incentivo, somente 

parceria com a prefeitura local e rede privada tanto local quando de outras cidades e 

Estados. O evento está consolidado no calendário municipal de eventos e é o mais 
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antigo dos festivais que ocorre na Praia de Pipa, e “o evento é um grande divulgador 

do destino e gerador de riqueza”, (Cláudio Freitas, organizador geral).  

O evento possui dez anos de história, e na entrevista ainda é explicado que 

para a organização a Praia da Pipa surgiu também como destino turístico através do 

viés da alimentação, por já possuir bons restaurantes despontava uma gastronomia 

peculiar, 

 

“Natal, a capital não despontava no cenário gastronômico e como aqui já tinha 
alguns restaurantes e pizzarias com qualidade excepcional, movimentava as 
pessoas que vinham de Natal pra cá pra jantar, ou pra almoçar, enfim, pra degustar 
alguma coisa e voltar pra Natal”. 

(Cláudio Freitas, organizador geral). 

 

 

O evento movimenta diversos setores. É uma dinâmica em rede que interliga 

restaurantes, hotéis, pousadas, bares, comércio, lojas, descentralizando-se do 

espaço público para espaços privados numa polarização que flui, fazendo o evento 

funcionar durante o dia e a noite, (Figura 6). Segundo o organizador em todas as 

edições, inclusive 2014, o objetivo é sociocultural, todavia se busca, também, a 

melhoria econômica da cidade,  

 
“o compromisso com progresso de nossa localidade, por meio da exibição das 
nossas manifestações culturais, tanto de artistas locais, como regionais, promovendo 
inclusão social e mostrando ao público visitante de outros países o que nós temos 
aqui: uma riqueza cultural que por si só já valeria a pena virem para Pipa”. 

(Cláudio Freitas, organizador geral). 
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Figura 6 – Distribuição espacial dos eventos do Festival Gastronômico da Pipa (2014) 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2015) 

 

 

 

 A edição de 2014, intitulada “Os sabores do mundo se encontram na Pipa”, 

trouxe diversas atrações31. O evento apresentou uma estrutura de palco e arena 

gastronômica descentralizada, (Fotografias 36 e 37). A Praça do Pescador (espaço 

público) e a Avenida Baía dos Golfinhos foram utilizadas para o “Degusta Pipa” com 

estandes locados para moradores locais e empresários/microempresários externos, 

(Fotografias 38 e 39). A Praça continha ainda um palco com espaço para as 

atividades culturais e do evento em geral. O referido espaço público foi local de 

abertura do evento, atividades culturais transdisciplinar, envolvendo gastronomia, 

artes, literatura e musica (Fotografias 40 e 41). Na Praça ocorreu o lançamento do 

livro infantil: “Mestre Cuca”, por Márcia Matos, e de relançamento do livro de poemas 

“Espamina”, de Artur Soares, cantor, compositor e escritor (Fotografias 42 e 43). 

Contou com a participação de redes de televisão como a Bandeirantes e a InterTv 

realizando a cobertura do evento (Fotografia 44). A via pública Avenida Baia dos 

Golfinhos foi ocupada com estandes de representantes externos que estavam 

                                                           
31

 Programação geral do Festival Gastronômico da Pipa 2014 disponível em <www.festivaldapipa.com.br>.  
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expondo seus produtos e revendendo, (rever Fotografia 39). Outro espaço do evento 

foi em um terreno particular/privado, locado para funcionar a Arena Gastronômica, 

local onde funcionaram todas as oficinas gastronômicas com chefs nacionais e 

internacionais. Na arena ainda ocorreu à oficina do mini-chef com Helena Mendes 

de 12 anos ensinando a cozinhar sem glúten, o concurso de Novos Talentos com 

estudantes de diversos Estados do Brasil concorrendo a prêmios pela melhor 

elaboração e sabor (Fotografia 45). Em 2014, o evento contou com a participação de 

34 empreendimentos (bares, restaurantes, hotéis, barracas de praias e barraca de 

acarajé), (Fotografia 46), os quais somaram um total de 41 receitas dentro das cinco 

categorias do concurso: a) Prato principal - almoço ou jantar (18 estabelecimentos 

inscritos); b) Lanche - crepes, pizzas, sanduíches (6 estabelecimentos inscritos); c) 

Petisco - entradas, tira-gostos (6 estabelecimentos inscritos); d) Sobremesas - 

diversas (pizzas e/ou crepes doces), (6 estabelecimentos inscritos); e e) Drinks – 

com ou sem álcool (5 estabelecimentos inscritos). 

 

 

 
Fotografia 36 – Abertura do evento na praça pública (10 de Outubro de 2014) 
Com o microfone o organizador geral, Cláudio Freitas abrindo oficialmente o evento. No 
canto esquerdo, o promotor de eventos André Rock. O Secretário de Turismo, Jean Claude 
(de camisa branca) ao lado dos representantes do Sistema S e por último, Tânia Casellato, 
coordenadora do Projeto Afeto. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 37 – Estrutura da Arena Gastronômica (11 de Outubro de 2014) 
Visão frontal da Arena Gastronômica, local da realização das oficinas com chefs 
gastronômicos nacionais e internacionais e de realização do concurso de Novo Talentos da 
gastronomia, de degustações e da oficina para crianças com mini chef. Ao fundo esquerdo 
da foto, uma sala-cozinha com divisória de vidro para facilitar a observação de quem não 
deseja entrar no auditório. À direita, um espaço ambiente para conversa e para se observar 
a oficina. 
Fonte: Autoria própria (2014).  
 
 

 
Fotografia 38 – Praça do Pescador (10 de Outubro de 2014) 
Diversas pessoas observam a culinária social, promovida pelo chef Valdir Araújo. A praça 
tinha uma estrutura com 10 estandes expondo e vendendo diversos artigos preparadas para 
o “Degusta Pipa”, entre alimentos, souvenires do evento, bebidas, doces, que chamavam a 
atenção para um breve lanche de quem por ali passava. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 39 – Avenida Baia dos Golfinhos (12 de Outubro de 2014) 
Uso de parte da via pública da Avenida Baia dos Golfinhos para o evento com instalação de 
seis estandes de frente para a referida avenida. Alguns ainda colocaram mesas e cadeiras 
para os visitantes ficarem à vontade enquanto lanchavam. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 40 – Abertura do evento na praça pública (10 de Outubro de 2014) 
Na praça do Pescador, o Chef Valdir Araújo comandou um enorme tacho de “baião de dois”, 
após ensinar e preparar em público, ao ar livre, O prato é vendido, revertendo toda a renda 
para o projeto Afeto, uma ONG da Praia da Pipa, a qual tem por “missão melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência, seus familiares e da comunidade em geral, 
através de ações que visem a sua inclusão social” (Tânia Casellato, coordenadora do Afeto). 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 41 – Teatro na praça (12 de Outubro de 2014) 
Apresentação do grupo de teatro, apoio do Sesc. Na noite do dia da criança a menina se 
envolve e interage com a programação. Após a apresentação, empresa privada realiza 
distribuição de “kits” para degustação. Um lanche coletivo para o público. Ainda havia 
artistas circenses circulando pela praça e pelas ruas sobre “pernas de pau” convidando 
pessoas a estarem na praça e na Arena Gastronômica. Os espaços das atividades (Praça e 
terreno privado) estavam pouco distantes e foi à primeira edição do evento com as 
atividades descentralizadas. Segundo a organização “os artistas foram uma estratégia de 
convite às pessoas para participarem do evento” (Norma Fagundes, organização do FGP). 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 
 

 
Fotografia 42 – Literatura na praça (12 de Outubro de 2014) 
Lançamento do livro “Mestre Cuca” da escritora Marcia Mato, havendo contação de história 
e leitura na praça, envolvendo crianças e todos que ali passavam. Todos sentados no 
próprio chão da praça observando os slides que passavam no telão e ouvindo a autora 
contar a historia. Outra ação de integração com as crianças foi com a Mini Chef Helena 
Mendes que ministrou a oficina sobre alimentos sem glúten. Estiveram presentes crianças e 
adultos de diversos lugares. A oficina acontece todo ano em homenagem ao dia das 
crianças. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 43 – Artur Soares, atração cultural (10 de Outubro de 2014) 
Artur Soares, cantor, compositor e escritor faz abertura cultural da noite, e em seguida 
apresenta seu livro “Espamina”. o cantor envolve a plateia e depois os jovens fazem 
perguntas sobre o livro. O evento oportunizou atrações culturais sociais, literatura e oficinas 
de gastronomia. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 
Fotografia 44 – Mídia na abertura do evento (10 de Outubro de 2014) 
Na foto está a repórter da Bandeirante, rede de televisão, entrevistando o chef gastronômico 
Artur Coelho (RJ), que fala sobre o evento. Além da “Bandeirante” o evento foi coberto pela 
rede InterTv.  
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Fotografia 45 – Concurso Novos Talentos (14 de Outubro de 2014) 
Alunos de faculdade e escola técnica como Estácio, UNP, Barreira Roxa (Senac), 
participaram do concurso Novos Talentos, concorrendo ao prato mais criativo, saboroso e 
bem elaborado. Os alunos faziam uso na composição dos pratos de ingredientes típicos da 
cultura nordestina. Na plateia observavam atentamente os jurados e ainda turistas, 
funcionários de restaurantes, moradores locais. Jurados do concurso Novos Talentos dentro 
da arena gastronômica avaliando os alunos das universidades inscritas no evento. Após 
cada prato havia degustação dos mesmos, tanto por parte dos jurados, quanto da plateia 
que assistia às oficinas culinárias.  
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 
Fotografia 46 – Barraca de Praia no evento (13 de Outubro de 2014) 
Foto da Barraca da Neide, situada na praia do centro em Pipa. A barraca já foi vencedora 
em outras edições do evento. Observa-se a ramificação da formalidade dos restaurantes 
noturnos para a fluidez do evento durante o dia. Participantes degustavam na barraca o 
“Camarão empanado com coco ao molho de maracujá picante”, e a regra era a mesma, uma 
votação com notas específicas para cada cliente portador do guia. Na margem da avenida 
principal, Av. Baía dos Golfinhos, e demais ruas da cidade, se encontravam os 34 
estabelecimentos inscritos nas categorias (prato principal, lanche, petisco, sobremesa e 
drink), distribuídas entre os restaurantes, pizzaria, bares, lanchonetes e barracas de praia. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Os 32 estabelecimentos participantes estavam identificados com uma 

lanterna, símbolo do festival (Fotografia 47). Ao comprar o guia do festival32 no 

estande de souvenirs do evento ou em pontos de vendas de parceiros, o turista ou 

degustador podia experimentar qualquer um dos pratos ou drinks do concurso 

(votando apenas uma vez). Os inscritos obedeciam às normas do concurso que 

regulamentava os ingredientes e preços, (Fotografia 48). De acordo com Cláudio 

Freitas, o concurso é o carro-chefe do evento. Os participantes precisam entender 

que, 

 

“O Concurso Gastronômico tem como principal objetivo a divulgação, a valorização 
da gastronomia regional e o respeito à cultura local do município de Tibau do Sul e 
do estado do Rio Grande do Norte. É voltado exclusivamente para os 
estabelecimentos locais, com sede ou filial no município de Tibau do Sul/RN. O 
concurso garante a liberdade aos cozinheiros para que criem seus pratos, devendo 
estes dar a devida relevância à nossa cultura gastronômica, de maneira que se torna 
obrigatória à inclusão de três componentes característicos das mesas do Nordeste 
em suas receitas. São eles componentes de conhecimento popular, ou seja, 
elementos de uso comum nas cozinhas nordestinas”. 

(Cláudio Freitas, organizador e idealizador do Festival Gastronômico da Pipa). 

 

 
Fotografia 47 – Rua do Céu, centro da Praia da Pipa (14 de Outubro de 2014) 
Na Rua do Céu, os restaurantes “Árabe da Pipa” e “Prazeres da Carne”, participam do 
evento em duas categorias cada. Na foto o Árabe da Pipa, com a lanterna do evento como 

                                                           
32

 Livro oficial contendo todos os empreendimentos. 
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sinalizador que está participando. No momento da foto o restaurante estava lotado e de 
acordo com Jorge Ferreira (gerente) “o prato do festival é o mais pedido, estamos na 
expectativa de ganharmos novamente”. Os estabelecimentos participantes foram 
identificados com uma luminária do Festival Gastronômico em 2014. As pessoas com o guia 
do evento podiam comer por um preço fixo pré-estabelecido e depois votar uma nota para 
classificar o prato. 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

 
Fotografia 48 – Parceiros do evento (14 de Outubro de 2014) 
Estande de parceiros do evento, café São Braz distribuindo degustações gratuitas de café e 
cappuccino. Ao lado a Cachaça Maria boa, a qual estava apenas à venda. Ainda havia a 
cerveja Therezópolis, a qual foi também parceira do evento. O evento, também contou com 
um estande do FGP, com venda dos souvenires (camisas, canecas, sandálias e o Guia de 
Receitas do Concurso 2014) do evento. 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
 

 

Face à análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, apesar do evento 

ter uma boa visitação e favorecer o destino turístico como atrativo cultural, as 

edições anteriores contavam com toda a concentração de atividades do evento nos 

espaços públicos da Praça dos Pescadores e da Av. Baia dos Golfinhos. Na edição 

de 2014, sofreu fragmentação e a inclusão de um novo espaço para abrigar a 

estrutura, que por vez, em 2014, acabou sendo conflitante face à ideia de espaços 

distintos, mesmo sendo a cerca de 300 metros do evento. A repartição das 

atividades foi criticada por alguns integrantes dos estandes ocupados no trecho da 

Av. Baia dos Golfinhos, que consideraram a separação da Arena Gastronômica ter 

enfraquecido a visitação do evento na praça. Entretanto segundo o organizador 
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Cláudio Freitas (2014), o evento completou 10 (dez) anos e hoje requer uma 

estrutura física de maior porte para comportar todas as atividades do Festival 

Gastronômico. 

 

 

 

4.1.5 Os produtores culturais, os gestores públicos e os espaços urbanos. 

 

O subcapítulo busca analisar as entrevistas obtidas a dois gestores públicos e 

a quatros produtores culturais que coordenaram os eventos. De forma que os 

entrevistados da pesquisa foram: 

 

 Janaina Alves dos Santos – Secretaria de Cultura de Tibau do Sul (Entrevista 

07.07.2014). 

 Jean Claude Progin – Secretário de Turismo de Tibau do Sul (Entrevista 

14.10.2014). 

 Dácio Galvão – Festival Literário da Pipa, Presidente da FUNCART, 

Organizador geral e idealizador do FLIPIPA, Dr. em Literatura Comparada 

(Entrevista 25.07.2014). 

 Juçara Figueiredo – Fest Bossa & Jazz, Promotora do FBJP, Produtora 

Cultural Coordenadora Geral do FBJP (Entrevista 07.07.2014). 

 Jack D’Emília – Festival Literário Alternativo, Coordenador geral do FLIPAUT, 

autônomo (Entrevista 23.07.2014). 

 Cláudio Freitas – Festival Gastronômico da Pipa, Coordenador geral / 

idealizador do FGP, Empresário (Entrevista 11.07.2014). 

 

Quanto à análise das entrevistas cabe aqui expressar as principais reflexões 

e falas dos entrevistados sobre os eventos. Os organizadores de cada evento 

falaram em especifico de seus eventos, e os gestores observaram numa visão 

macro os quatro eventos. O quadro 01, síntese das entrevistas, expressa de forma 

ampla os principais pontos, das entrevistas realizadas. 
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 O ponto de vista quanto aos eventos 

 

Na visão dos gestores, os eventos favorecem Tibau do Sul e a promoção do 

destino Pipa para o turismo. Todavia, para a Secretária de Cultura é importante 

haver uma reapropriação cultural local para que não haja apenas inserção de novos 

valores e novas culturas na comunidade e sim a reconstrução de culturas como o 

zambê, lapinha, pastoril, as quais estão entrando em dispersão e até sumindo.  

 

“Todos foram instituídos como eventos privados, não fazendo parte do orçamento 
anual da Secretaria Municipal. Há uma participação da Prefeitura, mas não da Sec. 
de Cultura. Se os Festivais estão levando atrações culturais, estão levando por conta 
própria. Somente o Festival da Cachaça até o momento pediu colaboração e 
parceria”. 

 (Janaina Alves dos Santos, Secretária de Cultura de Tibau do Sul) 

 

“Com a característica charmosa que Pipa se tornou, aonde torna o evento também 
charmoso por tá sendo feito na cidade, então isso se repete tanto no gastronômico 
quanto nos literários como no festival de jazz a gente percebe o grande interesse que 
seja em Pipa e não em um outro lugar”. 

(Jean Claude Progin, Secretário de Turismo de Tibau do Sul) 

 

 

Para os produtores culturais, os eventos são atrativos e favorecem a cidade, 

proporcionando dinâmica à Praia da Pipa. Os eventos têm identidades próprias, são 

produções alternativas que ganharam destaques nas mídias locais, regionais e 

nacionais. 

 

“O evento é mais um idealismo do que uma apropriação dos conceitos e mecanismo 
de investimento da economia criativa. Há imaterialidade do investimento humano e 
intelectual, há convicção de que os conteúdos levados são privilégios para a 
comunidade, pois são riquezas intelectuais. E como Pipa é ícone da Praia 
‘Paradisíaca’ e destino turístico, se optou pela realização do evento no lugar”. 

(Dácio Galvão, Flipipa) 

 
 “É uma grande satisfação, um grande prazer poder viabilizar, é, um evento desse 
porte, com esse, com essa ‘percolaridade’ vamos dizer, na população local e no 
trade turístico como um todo. ‘Se você quiser ser universal, mostra a tua aldeia’, 
então a ideia é essa, a ideia aqui é que a comunidade possa se apropriar do evento 
como seu, o festival é ‘da Pipa’”. 

(Cláudio Freitas, Festival Gastronômico da Pipa) 
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 Os objetivos e os destinatários dos eventos.  

 

Para os produtores culturais e os gestores públicos os eventos visam 

formação literária, construção musical de forma sustentável. Envolvem questões 

culturais, sociais, políticas e econômicas. Todavia, a Secretária de Cultura reforça a 

retomada quanto aos valores socioeducacionais de longo prazo, sugerindo ações 

anuais junto às escolas. Os eventos se destinam a um público amplo em 

conhecimento (literário, musical, ambiental e gastronômico) residente ou visitante 

oriundo dos mais variados lugares.  

  

“Nesses festivais vejo muito a questão turística. Eu não tenho dados comprovados 
de que esses Festivais trazem lucro para a cidade, porém pela quantidade de turistas 
eu acredito que venha a ter esse atrativo. Então a gente vê esse fluxo de 
participação da população local no Festival Literário. Já o Festival de Jazz, eu vejo 
que vem muita gente de fora, muito turista, o pessoal de fora e o Gastronômico 
também”. 

(Janaina Alves dos Santos, Secretária de Cultura de Tibau do Sul) 

 

 “Oportunizar o jazz, oferecendo ao público do Rio Grande do Norte e região, além 
de inúmeros turistas brasileiros e estrangeiros, as atrações de Jazz, Blues, Bossa 
Nova e boa Música Instrumental, workshops musicais, oficinas socioambientais, 
palestras e feira de artesanato. As pessoas veem para o evento. É um período ainda 
meio inóspito, num é temporada, num é nada, mas a gente consegue lotar a cidade 
como já tem sido nesses últimos anos”. 

(Juçara Figueiredo, Fest Bossa & Jazz). 
 
 

 

 A importância e as contribuições para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico. 

 

De acordo com os gestores públicos, é um mérito ter os eventos na cidade. A 

hospedagem aumenta bastante e há um envolvimento das pessoas residentes na 

cidade tanto na participação e apoio, quanto na aprendizagem com o que o evento 

oportuniza. 

 

“Pipa é um cartão postal em primeiro lugar, aonde a gente tem uma beleza natural 
que por si só atrai um turismo de toda parte do mundo porque ele é ligado ao turismo 
de aventura, ao turismo ecológico, ao turismo gastronômico. Cada turista tem uma 
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característica e a gente percebe que o evento ele consegue atrair bastante o público 
regional e o público internacional nem tanto, mas como é uma cidade, um destino 
turístico frequentado pelo público internacional, esses que já estariam ou estão 
passando férias ou alguns dias acabam participando de alguns dias de evento”. 

(Jean Claude Progin, Secretário de Turismo de Tibau do Sul) 

 

 

Segundo os produtores culturais, os eventos proporcionam uma 

movimentação econômica favorável. Há um movimento em cadeia dos setores e 

comércio locais, bem como dos que promovem o turismo na cidade. 

 
“Economicamente se gera hospedagem, se gera alimentação porque nosso público é 
um publico que consome, gera renda tanto para o comércio todo num geral e os 
hoteleiros como também para a prefeitura com os impostos que o município 
arrecada. Gera uma economia para o local que é diferenciada mesmo”. 

(Juçara Figueiredo, Fest Bossa & Jazz) 
 

 
“Há um interesse mais cultural mesmo que tem a ver com incentivo a leitura e 
democratização do conhecimento, né, porque têm todos esses projetos, a 
possibilidade de dar acessos a livros, a comunidade é muito importante e essas 
atividades que acontecem durante os festivais literários levam a leitura e o gosto à 
leitura a comunidades carentes de livros, os livros são muito caros, estão muito caros 
e nem todo mundo pode comprar um livro e quando esses eventos levam atividades 
que tenham que ver com literatura com livros, os jovens se interessam e tem um 
canal, onde a gente a chega com livros sempre encontra leitores”. 

(Jack D’Emília, FlipAut) 
 

 

 

 A relação das atividades culturais com os eventos  

  

Para os gestores públicos, os eventos promovem um arranjo produtivo na cidade 

envolvendo os diversos setores existentes e que são contemplados com a 

movimentação na Praia da Pipa. Todavia há uma necessidade ainda de envolver a 

comunidade nos mesmos. 

 

“A gente aqui quer apresentar o que a comunidade tem apresentar a atividade 
cultural que aqui ainda existe mesmo frágil, mesmo querendo acabar, mas a gente tá 
ali tentando resgatar, procurando levar um grupo para a praça”. 

 (Janaina Alves dos Santos, Secretária de Cultura de Tibau do Sul) 
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Os produtores culturais veem os eventos como uma contribuição, um legado 

que tem ficado para a comunidade, promovendo uma linguagem cultural, literária, 

musical e gastronômica. 

 

 “Ocorrem concomitantementes atividades artístico-culturais e atividades 
gastronômicas, então com isso agente vai enriquecer bastante a programação... e 
como base de sustentação cultural eu não tenho nada mais forte do que 
gastronomia, então é uma coisa que eu gosto muito de dizer, de contestar algumas 
pessoas que quando falam em cultura, só pensam em apresentação artística, em 
alguma manifestação cultural de danças folclóricas, de etc. que são maravilhosas a 
gente faz questão de tê-las aqui sempre, todos os anos a gente tem diversas 
manifestações culturais e folclóricas, mas eu gosto de citar muito isso que a gente, 
que a gente vem da, tudo é cultura, o festival gastronômico é todo cultura e cultura 
da mais básica possível”. 

(Cláudio Freitas, Festival Gastronômico da Pipa) 
 

 

 

 A qualidade dos espaços urbanos públicos. 

 

Os gestores consideram os espaços públicos bons e favoráveis, embora 

alguns precisem ser reformados (como os ginásios poliesportivos). Nessas 

condições, os espaços de estacionamento acabam sendo o meio de realização dos 

eventos. 

 

“O espaço público temos a praça, temos a orla e frente à igreja de São Sebastião 
tem um espaço muito bom. Muitas vezes precisamos de escolas e são nos 
colocadas às escolas como apoio para apresentações para o público. Mas temos 
também um ginásio poliesportivo, mas ele não tá ainda funcionando. A Praça do 
Pescador é onde o fluxo de turista e de passantes por ali é maior. Nos 
estacionamentos ocorrem os eventos privados e ainda em outros locais privados, 
como o PipaOpenAir que não está em nenhum dos três festivais, mas que traz 
cantores e bandas para a cidade, para Pipa”. 

(Janaina Alves dos Santos, Secretária de Cultura de Tibau do Sul) 

 

 

Os produtores culturais consideram a insuficiência de espaços públicos e a 

necessidade de recurso aos espaços privados para realização dos eventos públicos. 

 

“Não tem espaços públicos adequados, minha opinião sobre a qualidade é zero. 
Para não ficarmos jogados no fundo de quintal o evento negociou com um dos 
estacionamentos na entrada da Pipa, que funciona como estacionamento dos ônibus 



119 

de turismo que não podem entrar na Pipa. A falta de espaços impede um 
planejamento adequado do evento”. 

(Dácio Galvão, Flipipa) 

 

 “A praça de Pipa é o único espaço público que temos para organizar coisas. O 
espaço está, é o que é, então gente está acostumado, não é um espaço muito 
grande, mas dá pra colocar uma palco, dá pra colocar umas tendas, dependendo do 
tipo de estrutura e do tipo de apoio que você tem. Acho que em todo evento cultural 
se não fosse todos os dias, a rua principal deveria ficar fechada do cemitério até aqui 
mesmo, a Praça, onde termina a praça, aí você já cria uma ilha para pedestres, que 
permite um fluxo de pessoas de outra forma”. 

(Jack D’Emília, FlipAut) 
 

 

Todos os eventos transcendem o olhar para a natureza turística na praia da 

Pipa.  Entende-se que os eventos têm preservado suas identidades para uma 

atração simbólica dentro de cada tema dos eventos. A Secretaria de Cultura 

esclarece que o gestor central dos eventos é a própria prefeitura, uma vez que há 

diversas dificuldades para apoiar com verbas da Secretaria. Outro ponto é que a 

secretaria municipal fez em 2014 um ano de existência, o que ainda a torna 

fragilizada em termos de ações que envolvem custos. Os gestores e produtores 

enfatizam a Praia da Pipa como lugar de charme e atrativo.  Há mais de um relato 

sobre o diálogo deste destino com os fatores culturais locais. Nessa perspectiva a 

realização desses eventos deve fortalecer a reconstrução de valores locais, com 

uma sintonia entre a gestão pública e os produtores culturais. 

A Praia da Pipa possui uma demanda pequena de espaços púbicos, restrita à 

“Praça do Pescador”, ao “Largo São Sebastião” e às vias públicas com destaque 

para a “Avenida Baia dos Golfinhos” com cerca de 3 Km. Em virtude de a localidade 

ter crescido de forma desordenada, não se observa hoje um espaço público 

adequado para a realização de grandes ações e projetos. Com isso, verificou-se que 

os espaços são restritos e acabam sendo comuns aos pequenos eventos. Quando o 

evento tem uma dimensão maior, acabam recorrendo à locação ou a parcerias com 

espaços privados. 

Revendo novamente as figuras 2, 4, 5 e 6 nos subcapítulos anteriores, as 

quais apresentam a distribuição espacial e alcance dos eventos verifica-se que os 

festivais não se limitam a um lugar fixo, especifico, mas se polariza na cidade dentro 

de uma espécie de “corredor” ou “circuito” do evento, evidenciando assim a 
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tematização tanto no centro da cidade da Praia da Pipa. Dessa forma, os eventos 

sugerem a ideia de que há um circuito cultural, o qual se entrelaça em rede com a 

dinâmica comercial existente por meio de uma distribuição espacial de suas 

atividades temáticas que se descentralizam da atividade principal. Nessa 

perspectiva entende-se que a tematização realçada com os eventos acentua a 

movimentação cultural, social e econômica dentro do circuito demarcado, uma vez 

que há uma descentralização das atividades que flui tanto na Praia da Pipa, quanto 

no centro de Tibau do Sul, distante cerca de 8 Km, com isso favorecendo a dinâmica 

do setor de serviços dos estabelecimentos em funcionamento dentro do entorno de 

alcance na cidade e na Praia da Pipa, por meio dos eventos culturais.  

Conforme observações da pesquisa de campo, figuras e fotografias 

apresentadas anteriormente, percebe-se que três (FLIPIPA, FBJP e FGP) dos 

quatro eventos recorrem à locação de espaços privados (estacionamentos de carros 

e ônibus, distintos em cada evento) para poderem montar suas estruturas e 

promoverem os eventos. Mas outros espaços privados são também utilizados, como 

os restaurantes, nos festivais literários para realização de atividades como recitais 

de poesias e mostras culturais; para realização das oficinas de música durante o 

Festival de Bossa & Jazz; e ainda durante o Festival Gastronômico da Pipa.  

A Praça (pública) do Pescador foi usada por três dos quatro eventos. Apenas 

o FLIPIPA não fez o uso nem das praças, nem das escolas durante o evento. Por 

sua vez, o FlipAut fez somente uso dos espaços públicos, tanto da Praça pública 

quanto das duas escolas da cidade, sendo uma municipal no centro da Praia da 

Pipa e a outra Estadual, no centro de Tibau do Sul.  
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Quadro 1 – Síntese das entrevistas com os produtores culturais dos eventos em estudo. 

 FLIPIPA Fest Bossa & Jazz FlipAut Festival Gastronômico 

Descrição do 
evento 

Surge a partir de experiência na 
área pública. Razões afetivas 

emocionais com o lugar se optou 
por levar para Tibau do Sul. 

O maior festival gratuito de jazz do 
Nordeste, com promoção do 

desenvolvimento cultural, social e 
econômico. 

é uma vitrine de produções alternativas 
brasileiras 

Um evento que tem a sua identidade própria, 
e não aceita preparações que não tenham 

componentes da cozinha nordestina. 

Objetivos do 
evento 

 

 
Provocar futuros leitores e 

mediadores da leitura na cidade e 
comunidade. 

Realizar um trabalho de cunho 
socioambiental, com oficinas, workshops 
e mostra de sustentabilidade, paralelo a 

música. 

incentivo a leitura e democratização do 
conhecimento. 

 

resgatar o destino turístico como destino 
gastronômico, e gerar fluxo de turistas, e ainda 
fazer com que as pessoas que trabalham nesse 

setor tivessem interesse em se qualificar. 

Destinatários 
do evento 

um público meio especializado, 
fragmentado, de vários fluxos. 

 

Público local, regional, nacional e 
internacional. 

ao passo que os debates, as propostas 
deixam de ser só locais, que elas abrangem 

sempre um público maior. 
 

as pessoas que moram aqui, na localidade, e 
depois o visitante, seja ele de onde for. 

Importância da 
realização 

Movimento da cadeia produtiva 
local, como a economia dos 

hoteleiros, e demais setores do 
turismo. 

Dar oportunidades às pessoas que 
buscam a música e ainda envolve-las no 
mundo do jazz que elas em maioria não 

conhecem. 

é muito importante e essas atividades que 
acontecem durante os festivais literários 

levam a leitura e o gosto à leitura a 
comunidades carentes de livros. 

é um evento que só tem a beneficiar o local, e 
movimenta e ocupa a cidade e os leitos dos 
hotéis e resgata as raízes da culinária local. 

Contribuição  
para o 

desenvolvimento 
Cultural, social e 

econômico. 

No hábito de ler, promove 
crescimento intelectual e a absorção 

da literatura. 

Gera renda tanto para o comércio todo 
num geral e os hoteleiros como também 
para a prefeitura com os impostos que o 

município arrecada. 

cada evento tem um tipo de retorno 
econômico, valor cultural, a contrapartida 

social e esse já é um retorno para a 
comunidade interessante. 

economicamente, socialmente é inegável e 
significativa a contribuição. E cultural, há um 

trabalho de resgate para mostrar às pessoas a 
base da alimentação daqui e do nordeste. 

 
Relações das 

atividades 
culturais com 

os eventos 

A linguagem cultural contribui para a 
absorção das informações proposta 
no evento. Promove uma leitura do 

lugar e de identificação com a 
cultura. 

 

O evento começa um trabalho prévio 
nas escolas na construção dos valores 

socioambientais (antes e durante) e todo 
evento envolve a música como cultura 

no cenário nacional e internacional. 

a gente organiza na praça, que é uma sede 
do evento, mas no começo a gente 

descentralizou o evento e colocou muitas 
atividades em muitos locais, a maioria dos 

quais são locais comerciais. 

o evento atrai público, o público circulante, o 
público passante, o visitante vai tá se utilizando 
desses serviços, que estão sendo prestados aí 
por bares restaurantes, o Degusta Pipa é uma 

forma de beneficiar muitas pessoas da população 
porque vendem muito. 

Qualidade dos 
espaços 

públicos na 
Praia da Pipa 

 

Qualidade zero, não há espaço 
público para. 

. 

a gente não tem espaço público 
suficiente para nos ajudar, portanto a 
gente loca, a gente paga a locação de 
uma área para fazer o palco principal. 

A praça não é um espaço muito grande, 
mas dá pra colocar um palco, dá pra colocar 

umas tendas, e fazer o evento. 

qualidade do espaço público, eu não posso 
dizer que não tenha qualidade, 

ele não é ruim, ele só é pequeno, mas é o que 
a gente tem e é o que a gente consegue fazer, 

Pontos comuns 
entre os espaços 

públicos e os 
espaços durante 

os eventos 
 

Após os eventos pessoas saem a 
noites para os restaurantes da 

avenida baia dos Golfinhos, para 
diálogos com degustações. 

Praça do Pescador e os 
estacionamentos particulares 

Av. Baia dos Golfinhos 

Praça de Pipa é o único espaço público que 
temos para organizar coisas. 

A praça é o principal ponto comum, os 
espaços são limitados. 

Pontos 
divergentes entre 

os espaços 
durante os 

eventos 

Não divergências, pois não há 
espaços públicos de qualidade em 

Pipa para se debater. 

O espaço público do largo São Sebastião 
na praia foi pequeno dai esse ano estamos 

com a Praça do Pescador para parte do 

evento. Os estacionamentos são o escape. 

Por parte daqueles empresários que não 
sabem visar à vantagem de apoiar ou 

participar de um evento sem fins lucrativos 

não vê divergência. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014).
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Considerações finais 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cidade de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, é atualmente detentora de 

diversos eventos que integram sua dinâmica de forma itinerante e esporádica. 

Porém, quatro eventos integram hoje o calendário de eventos, e promovem uma 

dinâmica diferenciada na cidade, especificamente na Praia da Pipa. A Praia da Pipa 

é uma localidade, não emancipada politicamente, e com isso toda a sua promoção 

como destino turístico reflete a Tibau do Sul, uma vez que é centro político 

administrativo. O Festival Literário da Pipa, o Fest Bossa & Jazz, o Festival 

Alternativo da Pipa e o Festival Gastronômico são hoje responsáveis por uma 

geração de renda econômica significativa para a cidade e para a Praia da Pipa, que 

ao promover um alcance significativo em termos de visitantes e de receitas no 

comércio (hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lanchonetes, agências de turismo, 

entre outras atividades). 

Os eventos se conectam aos espaços urbanos tanto no uso de espaços 

públicos, quanto privados. Todavia, o uso de espaço privado se faz em virtude da 

insuficiência de espaços públicos e até mesmo, da falta de manutenção da Praça do 

Pescador. Tibau do Sul, de simples vila de pescadores tornou-se uma cidade e um 

centro administrativo político, com 9 localidades pertencentes à sua área de limite 

territorial. Entre suas localidades, a Praia da Pipa, passa a ter uma especulação 

maior, em virtude das paisagens naturais e a busca pela praia que levaram à 

atração de investidores capitalistas que empreenderam no lugar e implementaram 

diversos tipos de serviços (gastronomia, hotelaria, agências de viagens, lojas de 

moda, artesanato, farmácias, turismo de aventura, promoção de eventos) ao longo 

das últimas décadas. Tais investimentos somam a uma inserção de novos valores e 

costumes à cultura local. Os pescadores “nativos” e suas famílias passam a conviver 

com uma sociedade mista, oriundas de outros estados e até mesmo de outros 

países. O lugar passou a ter uma gama de empreendimentos, cada qual, com 

símbolos e temas que na maioria remontam a uma ideia que não conta ou reconta a 

história local. A Praia da Pipa, “ícone” no turismo e influência cultural, reflete seus 

simbolismos com a inserção de novos valores socioculturais que passaram a 

integrar a localidade, e se refletem nos seus estabelecimentos e ambientes. A Praia 

da Pipa abriga em seu setor de serviços uma miscigenação de culturas (francesa, 
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italiana, chinesa, japonesa, espanhola, mexicana, árabe e brasileira) que leva a uma 

confluência no convívio entre os novos moradores e a população local. 

Diante disso, percebe-se que a presente pesquisa traz à luz uma cidade que, 

nas últimas décadas, se apresenta como protagonista no Estado do Rio Grande do 

Norte, em termos de mudanças em sua infraestrutura e quanto à sua potencialidade 

de atração turística. A inovação com eventos culturais nos últimos 10 anos 

possibilitou a difusão da criatividade em sua economia local. O lugar hoje apresenta 

simulacros em sua identidade urbana, a qual faz a fantasia da população flutuante 

que visita o lugar na busca de conforto e encantamento.  

Quanto ao Fest Bossa & Jazz, o evento contribui para a valorização 

ambiental, reciclando materiais e transformando-os em instrumentos musicais   e 

incentivo a preservação do meio ambiente e a inserção do aprendiz no contexto 

musical. Em relação às articulações culturais e literárias observou-se que Artur 

Soares, a Editora Jovens Escribas, a Casa do Cordel, o Sebo Vermelho, o Sistema 

S (Sebrae, Senac, Sesi, Sesc), a InterTv Cabugi, entre outros parceiros, participaram 

em mais de um evento, tanto em mostra do trabalho popular e cultural, quanto em 

apoio e parceria. Nessa perspectiva entendem-se os eventos como símbolos 

fomentadores de uma economia local, estadual e nacional. Mesmo em porte bem 

menor em relação aos demais, o FlipAut já obtém alcance nas mídias, e 

provavelmente nos próximos anos conseguirá uma estrutura maior. Por sua vez, o 

Festival Gastronômico em 2014, em virtude da insuficiência dos espaços públicos 

descentralizou seu tradicional modelo arquitetônico instalado desde o início na Praça 

dos Pescadores (Pipa). Muitas pessoas não se familiarizaram com a fragmentação 

do evento e questionaram a distância entre os diversos eventos. 

Os eventos têm seus recortes distintos, seus simbolismos e tipologias 

genéricas, todavia os quatros eventos trabalham a reapropriação da identidade do 

lugar através das apresentações culturais e atividades/ações desenvolvidas. Nessa 

perspectiva pode-se enquadrar o patrimônio imaterial da economia criativa. Mesmo 

havendo toda uma rede de fluxos que interligam vários setores para movimentar a 

fluidez e dinâmica na realização dos eventos. Tais ligações ainda movem o social e 

político do lugar. A Praia da Pipa é tida como um ícone temático. Vendida e 

provavelmente depurada nas agências e sites de venda do destino turístico que 

querem manter a imagem “exótica” do lugar como “praia paradisíaca”. Ela é também 

percebida pelos seus eventos. Em Tibau do Sul, face ao envelhecimento da 
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população nativa e a ausência de continuidade de alguns grupos culturais típicos da 

cidade como o Zambê, a Lapinha, o Coco de Roda, e outras artes, a cultura local 

tende a desaparecer, haja vista a pouca valorização e inserção dos referidos grupos 

no cenário de outros eventos locais. Os eventos pesquisados têm possibilitado a 

(re)apropriação ou até mesmo a ampliação das tradições locais de forma a dialogar 

as vivências dos nativos com as novas formas de valores existentes em virtude da 

chegada de estrangeiros e moradores de outros Estados na cidade.  

Os espaços urbanos podem apresentar-se como temáticos ou simbólicos. 

Lugares espetáculo a que podem ser agregados valores sociais, culturais e 

econômicos. No trabalho em estudo, os entrevistados questionados sobre a 

qualidade destes espaços, assumem certa neutralidade em se posicionar. Há, 

porém, ausência de espaços, eles são restritos às vias públicas, à praia e à praça 

central. A Praça do Pescador foi adaptada e ampliada há cerca de 10 anos, pela 

prefeitura municipal, a fim de que a comunidade tivesse um espaço melhor. Nenhum 

“novo espaço” foi criado nas últimas décadas apesar da população ter dobrado em 

número de habitantes segundo os dados do censo da população (IBGE, 2014).  

Os eventos podem ser adaptados e expandidos para a Avenida Baia dos 

Golfinhos. Para tal ocorrer, a Avenida tem que ser interditada e, dessa forma, os 

eventos podem tomar uma proporção maior no alcance de pessoas e até mesmo da 

estrutura. Mas tal medida teria que partir de um consenso entre o poder público e os 

empresários.  

Diante do exposto, o trabalho atinge os objetivos propostos sobre como a 

criatividade, através dos eventos culturais, impulsiona e fortalece o crescimento das 

indústrias criativas na Praia da Pipa, estimulando ainda o desenvolvimento 

econômico, social e cultural local. Os eventos culturais favorecem a economia local 

pela participação de um público (local e externo a cidade) que movimenta a 

dinâmica local na Praia da Pipa. Não obstante, entende-se que os eventos 

estudados abarcam a economia criativa, uma vez que se enquadram dentro das 

dinâmicas culturais, sociais e econômicas. Nesse sentido e ainda na perspectiva da 

economia criativa foi observado que de forma transversal há a participação de 

setores criativos. Nessa concepção e de acordo com o Plano da Secretaria da 

Economia Criativa, foi analisado que os eventos culturais movimentaram os setores 

criativos nucleares, respectivamente Patrimônio Natural e Cultural; Espetáculos e 

Celebrações; Artes Visuais e Artesanato; Livros e Periódicos; Audiovisual e Mídias 
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Interativas; e, Design e Serviços Criativos. Também envolve os setores criativos 

relacionados de Turismo (Roteiros de viagens e serviços turísticos / Serviços de 

hospitalidade); e ainda o Setor Criativo de Patrimônio Imaterial (Expressões e 

tradições orais, rituais, línguas e práticas sociais). Assim, entende-se que os eventos 

articulam vários setores dentre os quais os setores criativos que estão no Plano da 

Secretaria da Economia Criativa, os quais desenvolveram redes para que cada 

evento ocorresse. 

Por fim, em relação aos quatro eventos culturais apresentados, concluísse 

que cada um possui suas particularidades e objetivos, todavia cada tematização 

apresentada trouxe consigo para a Praia da Pipa, um simulacro simbólico que 

favoreceu o lugar em torno de uma ideia chave. Foram recortes deste estudo dois 

eventos temáticos voltados para a literatura, trabalhando formação de valores e 

leitores locais com atividades temáticas e criativas que proporcionaram diversas 

articulações para envolver a comunidade. Um evento que tem a música como base 

temática e ainda a questão da sustentabilidade ambiental, reciclando de forma 

criativa materiais e transformando-os em instrumentos musicais para as crianças da 

comunidade. Por outro lado, o evento insere símbolos temáticos por toda a cidade, 

ícones das atrações que proporcionam o clima de musicalidade ao andar pelas Ruas 

na Praia da Pipa e favorece a sua atratividade. O evento é divulgado em toda a 

cidade e fora dela. Em Natal foram observados outdoors divulgando as atrações 

culturais que estariam se apresentando na Praia da Pipa. O último evento analisado 

adota como temática a gastronomia regional, na busca de renovação cultural e da 

valorização das especiarias da culinária nordestina. Foi observada a interlocução 

internacional no Festival Bossa & Jazz e Festival Gastronômico da Pipa, com 

atrações de músicos e chefs respectivamente oriundos de outros países para 

participarem dos eventos. Outro aspecto a salientar, é a dos eventos culturais 

realizados em espaços públicos, terem favorecido a experiência de transformação e 

inovação na memória do espaço, nomeadamente da praça pública. Assim sendo, a 

tematização do espaço por meio dos eventos culturais na Praia da Pipa, trazem uma 

carga simbólica que se entende importante para as perspectivas históricas e 

culturais locais. De igual modo, para a inserção de novos valores de convivência e 

de geração de renda e emprego, tanto para a Praia da Pipa, quanto para a 

Prefeitura local através dos impostos gerados.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista I - (Perguntas norteadoras) 

 

 Secretária de Municipal de Cultura de TIbau do Sul-RN. 

 Organizadores dos eventos: Fest Bossa & Jazz Pipa.; Festival Gastronômico da 

Pipa (FGP); Festival Literário da Pipa (Flipipa); e, Festival Literário Alternativo da 

Praia da Pipa (FlipAut). 

 

I) Identificação 

1. Nome 

2. Instituição 

3. Cargo/Função/Profissão 

4. Identificação do evento organizado/apoiado/patrocinado. 

II) Eventos realizados/apoiados 

5. Descrição do evento. 

6. Objetivos do evento. 

7. Destinatários do evento. 

8. Motivos para a realização (ou apoio). 

9. Importância da realização dos eventos culturais como: Fest Bossa & Jazz Pipa // 

Festival Gastronômico da Pipa (FGP) // Festival Literário da Pipa (Flipipa) // Festival 

Literário Alternativo da Praia da Pipa (FlipAut). 

10. De que forma os eventos Fest Bossa & Jazz Pipa // Festival Gastronômico da Pipa 

(FGP) // Festival Literário da Pipa (Flipipa) // Festival Literário Alternativo da Praia 

da Pipa (FlipAut), têm contribuído para desenvolvimento econômico, social e 

cultural da Praia da Pipa? 

11. Quais relações às atividades econômicas e culturais estabelecem com os eventos 

Fest Bossa & Jazz Pipa // Festival Gastronômico da Pipa (FGP) // Festival Literário 

da Pipa (Flipipa) // Festival Literário Alternativo da Praia da Pipa (FlipAut)? 

 

III) Espaços públicos  

12. Qualidade dos espaços públicos na Praia da Pipa. 

13. Pontos comuns entre os espaços públicos e os espaços comerciais e culturais 

durante a realização dos eventos. 

14. Pontos divergentes entre os espaços públicos e os espaços comerciais e culturais 

(privados) durante a realização dos eventos. 
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APÊNDICE 2 – SEGMENTOS CRIATIVOS EM TIBAU DO SUL, RN E BRASIL 

 

 

Quadro 2 – Segmentos Criativos em Tibau do Sul, RN e Brasil no ano de 2010. 

 

 
 

Tibau do Sul RN Brasil 

Profissão Profissionais 
Remuneração 

Média Profissionais 
Remuneração 

Média Profissionais Remuneração Média 

Arquitetura & Engenharia 3 R$ 4.905,12 1.966 R$ 7.313,58 214.228 R$ 6.894,41 

1. Arquiteto de edificações - - 97 R$ 4.247,03 12.589 R$ 5.375,89 

2. Arquiteto de interiores - - 11 R$ 1.633,34 841 R$ 3.555,58 

3. Arquiteto de patrimônio - - 3 R$ 3.009,60 425 R$ 4.031,39 

4. Arquiteto urbanista - - 26 R$ 3.768,26 2254 R$ 4.098,67 

5. Engenheiro agrícola - - 26 R$ 3.847,50 1014 R$ 4.636,88 

6. Engenheiro agrônomo - - 114 R$ 5.385,58 18.650 R$ 5.848,39 

7. Engenheiro cartógrafo - - 12 R$ 8.405,93 299 R$ 5.293,21 

8. Engenheiro civil 3 R$ 4.905,12 582 R$ 5.296,42 58.235 R$ 6.534,98 

9. Engenheiro civil (edificações) - - 87 R$ 3.807,89 5.101 R$ 5.027,61 

10. Engenheiro civil (pontes e viadutos) - - 4 R$ 7.500,00 94 R$ 4.991,91 

11. Engenheiro civil (rodovias) - - 13 R$ 8.748,31 1.911 R$ 5.943,80 

12. Engenheiro civil (saneamento) - - 40 R$ 7.354,37 2.711 R$ 7.347,92 

13. Engenheiro civil (transportes e trânsito) - - 14 R$ 7.743,70 2.149 R$ 5.552,46 

14. Engenheiro de controle de qualidade - - 7 R$ 4.529,63 6.953 R$ 6.359,26 

15. Engenheiro de materiais - - 2 R$ 5.408,52 835 R$ 7.063,46 

16. Engenheiro de minas - - 10 R$ 5.012,52 2.797 R$ 7.755,76 

17. Engenheiro de produção - - 166 R$ 6.900,19 16.242 R$ 6.873,11 

18. Engenheiro de segurança do trabalho - - 95 R$ 4.861,59 8.353 R$ 5.741,80 
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19. Engenheiro de tempos e movimentos - - 1 R$ 1.209,56 337 R$ 7.637,36 

20. Engenheiro eletricista - - 92 R$ 6.193,08 14.651 R$ 7.552,48 

21. Engenheiro eletricista de manutenção - - 3 R$ 7.161,89 1.288 R$ 8.027,93 

22. Engenheiro eletricista de projetos - - 3 R$ 3.006,29 1.156 R$ 6.852,25 

23. Engenheiro eletrônico - - 14 R$ 6.428,68 5.610 R$ 6.405,32 

24. Engenheiro mecânico - - 72 R$ 5.931,83 12.918 R$ 7.246,25 

25. Engenheiro mecânico automotivo - - 8 R$ 5.099,39 3.873 R$ 7.467,82 

26. Engenheiro mecânico industrial - - 167 R$ 14.372,25 7.502 R$ 12.434,09 

27. Engenheiro metalurgista - - 2 R$ 4.452,68 2.699 R$ 7.112,68 

28. Engenheiro químico - - 77 R$ 7.862,48 5.962 R$ 8.771,15 

29. Engenheiro químico (indústria química) - - 3 R$ 4.469,39 653 R$ 6.074,86 

30. Engenheiro químico (petróleo e borracha) - - 193 R$ 15.699,50 3.142 R$ 15.241,64 

31. Engenheiro químico (utilidades e meio 
ambiente) 

- - 3 R$ 8.054,02 530 R$ 6.180,84 

Artes 9 R$ 1.118,08 474 R$ 1.170,54 32.039 R$ 1.973,92 

1. Artista (artes visuais)   70 R$ 1.028,07 4.256 R$ 1.491,27 

2. Chefe de bar 2 R$ 870,66 90 R$ 804,74 4.358 R$ 1.095,17 

3. Chefe de confeitaria - - 19 R$ 1.246,15 1.483 R$ 1.112,40 

4. Chefe de cozinha 1 R$ 807,22 36 R$ 891,74 1.072 R$ 1.219,87 

5. Chefe de cozinha (DESATIVADO NA 
COMPETENCIA 04/2010) 

6 R$ 1.252,37 175 R$ 1.163,26 11.035 R$ 1.299,74 

6. Diretor de serviços culturais - - 24 R$ 1.666,06 1.773 R$ 4.574,62 

7. Gerente de serviços culturais - - 55 R$ 1.874,73 7.096 R$ 3.364,31 

8. Museólogo - - 1 R$ 2.679,56 382 R$ 3.158,14 

9. Produtor cultural - - 4 R$ 1.329,56 503 R$ 3.109,81 

Artes Cênicas - - 112 R$ 828,76 9.338 R$ 2.842,11 

1. Apresentador de eventos - - 32 R$ 1.130,82 1.031 R$ 1.286,99 

2. Bailarino (exceto danças populares) - - 10 R$ 942,00 533 R$ 2.238,65 

3. Cenógrafo de teatro - - 1 R$ 1.200,00 64 R$ 2.961,36 

4. Cenotécnico (cinema, vídeo, televisão, teatro e - - 10 R$ 502,24 655 R$ 2.109,76 
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espetáculos) 

5. Coreógrafo - - 2 R$ 2.517,98 190 R$ 1.799,70 

6. Diretor teatral - - 4 R$ 1.356,98 982 R$ 7.379,94 

7. Professor de dança - - 41 R$ 576,86 2.817 R$ 1.016,74 

Biotecnologia - - 123 R$ 2.235,51 22.631 R$ 3.953,95 

1. Biólogo - - 97 R$ 2.267,89 15.735 R$ 3.253,21 

2. Biomedico - - 6 R$ 4.694,44 1.667 R$ 2.204,69 

3. Biotecnologista - - 8 R$ 1.505,66 1.540 R$ 8.677,26 

4. Pesquisador em biologia ambiental - - 3 R$ 1.059,42 504 R$ 5.771,42 

5. Pesquisador em biologia humana - - 9 R$ 1.288,03 262 R$ 4.207,22 

Design 1 R$ 540,91 610 R$ 1.421,80 92.444 R$ 2.196,07 

1. Artesão moveleiro (exceto reciclado) (Criada em 
11/04/2011) 

1 R$ 540,91 1 R$ 540,91 19 R$ 658,50 

2. Decorador de interiores de nível superior - - 14 R$ 697,68 816 R$ 1.566,37 

3. Desenhista copista - - 52 R$ 2.320,59 4.326 R$ 1.556,86 

4. Desenhista detalhista - - 6 R$ 1.632,34 5.594 R$ 3.178,76 

5. Desenhista industrial de produto (designer de 
produto) 

- - 1 R$ 590,00 167 R$ 1.638,47 

6. Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) - - 122 R$ 913,26 15.157 R$ 1.893,54 

7. Desenhista projetista de arquitetura - - 34 R$ 688,23 4.395 R$ 2.162,56 

8. Desenhista projetista de construção civil - - 55 R$ 1.772,13 6.777 R$ 2.752,78 

9. Desenhista projetista de eletricidade - - 19 R$ 3.031,87 2.791 R$ 2.855,13 

10. Desenhista projetista mecânico - - 5 R$ 1.805,06 10.184 R$ 3.421,42 

11. Desenhista técnico - - 46 R$ 2.062,44 9.026 R$ 2.285,81 

12. Desenhista técnico (arquitetura) - - 25 R$ 2.120,73 3.497 R$ 1.656,16 

13. Desenhista técnico (artes gráficas) - - 77 R$ 878,39 5.926 R$ 1.382,48 

14. Desenhista técnico (cartografia) - - 26 R$ 2.752,02 857 R$ 1.684,40 

15. Desenhista técnico (construção civil) - - 10 R$ 1.018,88 1.513 R$ 1.752,20 

16. Desenhista técnico (eletricidade e eletrônica) - - 6 R$ 587,20 987 R$ 1.486,12 

17. Desenhista técnico (ilustrações artísticas) - - 7 R$ 1.069,52 372 R$ 2.112,69 
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18. Desenhista técnico (ilustrações técnicas) - - 2 R$ 684,89 392 R$ 1.835,77 

19. Desenhista técnico (instalações hidrossanitárias) - - 12 R$ 2.657,63 131 R$ 1.570,33 

20. Desenhista técnico (mobiliário) - - 4 R$ 1.116,45 785 R$ 1.554,76 

21. Desenhista técnico de embalagens, maquetes e 
leiautes 

- - 3 R$ 675,26 734 R$ 1.927,81 

22. Designer de interiores - - 14 R$ 1.312,74 2.293 R$ 1.327,75 

23. Designer de vitrines - - 36 R$ 866,00 2.284 R$ 1.285,09 

24. Maquetista na marcenaria - - 2 R$ 628,50 492 R$ 1.122,83 

25. Marcheteiro - - - - 231 R$ 1.146,41 

26. Projetista de móveis - - 22 R$ 803,42 3.793 R$ 1.345,99 

27. Tanoeiro - - - - 340 R$ 1.071,50 

Expressões Culturais - - 50 R$ 658,36 6.554 R$ 849,41 

1. Artesão bordador (Criada em 11/04/2011) - - 1 R$ 540,00 26 R$ 614,45 

2. Artesão modelador (vidros) - - 8 R$ 603,91 1.057 R$ 810,49 

3. Artífice do couro - - - - 1.976 R$ 768,10 

4. Cesteiro - - 11 R$ 509,93 249 R$ 663,51 

5. Conservador-restaurador de bens culturais - - 1 R$ 3.794,53 113 R$ 1.376,96 

6. Decorador de cerâmica - - 10 R$ 534,22 897 R$ 889,20 

7. Decorador de vidro - - 12 R$ 637,74 563 R$ 1.032,08 

8. Decorador de vidro à pincel - - - - 36 R$ 793,24 

9. Pintor de cerâmica, a pincel - - 5 R$ 821,11 639 R$ 802,17 

10. Redeiro - - 1 R$ 532,50 118 R$ 877,37 

11. Tecelão de tapetes, a mão - - - - 772 R$ 975,35 

Filme & Vídeo - - 122 R$ 972,45 19.738 R$ 1.563,97 

1. Autor roteirista - - 1 R$ 579,73 802 R$ 6.597,29 

2. Fotógrafo - - 32 R$ 1.218,22 3.134 R$ 1.330,55 

3. Fotógrafo retratista - - - - 531 R$ 801,45 

4. Montador de filmes - - 60 R$ 775,64 12.527 R$ 1.100,59 

5. Produtor cinematográfico - - 3 R$ 971,50 518 R$ 2.166,98 
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6. Repórter fotográfico - - 24 R$ 1.186,05 1.063 R$ 2.868,08 

Mercado Editorial - - 536 R$ 1.714,87 46.019 R$ 3.100,30 

1. Diretor de redação - - 3 R$ 7.375,76 1.140 R$ 7.488,25 

2. Editor - - 75 R$ 1.266,24 8.365 R$ 3.778,92 

3. Editor de jornal - - 17 R$ 2.255,64 874 R$ 4.156,22 

4. Editor de livro - - 9 R$ 1.583,50 705 R$ 5.121,28 

5. Editor de mídia eletrônica - - 8 R$ 1.138,03 565 R$ 2.758,37 

6. Editor de texto e imagem - - 92 R$ 1.138,38 10.434 R$ 1.558,72 

7. Jornalista - - 161 R$ 2.437,47 9.600 R$ 3.524,21 

8. Produtor de texto - - 21 R$ 925,97 1.153 R$ 2.428,02 

9. Programador visual gráfico - - 23 R$ 1.674,08 2.060 R$ 1.714,47 

10. Redator de textos técnicos - - 18 R$ 1.740,91 2.817 R$ 3.937,40 

11. Repórter (exclusive rádio e televisão) - - 107 R$ 1.400,94 6.921 R$ 3.126,07 

Moda - - 242 R$ 675,60 45.023 R$ 1.058,18 

1. Alfaiate - - 37 R$ 553,78 1.827 R$ 1.053,57 

2. Artesão crocheteiro (Criada em 11/04/2011) - - - - - - 

3. Bordador, a mão - - 9 R$ 499,79 2.172 R$ 693,56 

4. Desenhista industrial de produto de moda 
(designer de moda) 

- - 1 R$ 533,90 636 R$ 2.125,46 

5. Desenhista técnico (indústria têxtil) - - 29 R$ 985,95 1.264 R$ 1.513,51 

6. Modelista de roupas - - 111 R$ 694,36 8.915 R$ 1.429,82 

7. Ourives - - 11 R$ 677,09 7.977 R$ 876,32 

8. Perfumista - - - - 1.201 R$ 1.271,70 

9. Sapateiro (calçados sob medida) - - 33 R$ 568,19 14.700 R$ 737,01 

Música 1 R$ 600,00 197 R$ 807,14 11.528 R$ 1.841,73 

1. Músico arranjador - - 24 R$ 1.064,35 1.313 R$ 1.571,62 

2. Músico intérprete cantor 1 R$ 600,00 20 R$ 783,69 821 R$ 1.815,59 

3. Músico intérprete instrumentista - - 68 R$ 670,31 5.396 R$ 2.060,57 

4. Músico regente - - 74 R$ 764,59 2.588 R$ 1.645,79 
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5. Musicólogo - - 4 R$ 548,16 311 R$ 1.282,46 

6. Projetista de som - - 1 R$ 861,98 485 R$ 1.494,54 

Pesquisa & Desenvolvimento - - 220 R$ 10.376,07 32.992 R$ 8.308,43 

1. Engenheiro de controle e automação - - 3 R$ 6.387,22 1.495 R$ 6.662,16 

2. Especialista em desenvolvimento de cigarros - - 1 R$ 545,00 11 R$ 7.656,53 

3. Filósofo - - - - 38 R$ 2.901,35 

4. Geofísico - - 50 R$ 10.731,14 965 R$ 13.582,15 

5. Geólogo de engenharia - - 2 R$ 10.047,20 272 R$ 7.546,74 

6. Gerente de pesquisa e desenvolvimento (P&D) - - 15 R$ 9.115,82 11.800 R$ 9.259,59 

7. Pesquisador de clínica médica - - 1 R$ 7.486,70 623 R$ 5.990,25 

8. Pesquisador de engenharia química - - - - 375 R$ 7.367,59 

9. Pesquisador de medicina básica - - - - 179 R$ 4.107,92 

10. Pesquisador em história - - 4 R$ 8.981,97 339 R$ 3.956,46 

11. Pesquisador em psicologia - - 6 R$ 1.711,81 152 R$ 2.231,13 

Publicidade 2 R$ 1.041,49 624 R$ 1.732,79 100.934 R$ 4.227,36 

1. Agente publicitário 1 R$ 976,08 80 R$ 1.011,63 12.773 R$ 2.574,27 

2. Analista de negócios - - 118 R$ 2.381,39 38.866 R$ 3.987,82 

3. Analista de pesquisa de mercado - - 54 R$ 1.662,39 20.729 R$ 3.177,69 

4. Cenógrafo de eventos - - - - 221 R$ 1.229,09 

5. Diretor de arte - - 60 R$ 1.630,99 2.968 R$ 3.676,22 

6. Diretor de marketing - - 13 R$ 3.578,99 1.505 R$ 14.241,00 

7. Gerente de marketing 1 R$ 1.106,91 256 R$ 1.643,77 18.558 R$ 6.812,15 

8. Redator de publicidade - - 27 R$ 1.461,79 4.216 R$ 2.869,07 

9. Visual merchandiser - - 16 R$ 1.556,12 1.052 R$ 1.681,04 

Software, Computação & Telecom - - 545 R$ 2.467,80 89.017 R$ 4.142,33 

1. Engenheiro de aplicativos em computação - - 15 R$ 3.533,97 1.942 R$ 7.413,72 

2. Engenheiro de equipamentos em computação - - 1 R$ 2.805,11 794 R$ 4.713,41 

3. Engenheiro de telecomunicações - - 13 R$ 10.342,15 3.779 R$ 7.151,48 

4. Engenheiro projetista de telecomunicações - - 2 R$ 5.036,52 901 R$ 5.817,35 
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5. Gerente de desenvolvimento de sistemas - - 14 R$ 2.085,87 5.277 R$ 8.447,25 

6. Gerente de produção de tecnologia da 
informação 

- - 18  R$ 4.754,70 3.256 R$ 7.343,72 

7. Gerente de projetos de tecnologia da 
informação 

- - 11 R$ 2.445,59 5.914 R$ 7.945,91 

8. Gerente de rede - - 16 R$ 2.618,59 2.459 R$ 6.638,53 

9. Gerente de segurança de tecnologia da 
informação 

- - 2 R$ 2.587,04 648 R$ 8.968,54 

10. Gerente de suporte técnico de tecnologia da 
informação 

- - 33 R$ 2.775,59 4.233 R$ 5.613,81 

11. Programador de internet - - 40 R$ 1.819,21 3.077 R$ 1.850,00 

12. Programador de máquinas ferramenta com 
comando numérico 

- - - - 4.334 R$ 2.347,28 

13. Programador de multimídia - - 13 R$ 1.048,70 1.296 R$ 1.948,61 

14. Programador de sistemas de informação - - 365 R$ 2.099,78 49.349 R$ 2.578,07 

Televisão & Rádio - - 300 R$ 1.067,96 25.466 R$ 1.943,03 

1. Apresentador de programas de rádio - - 4 R$ 792,46 263 R$ 1.257,03 

2. Apresentador de programas de televisão - - 10 R$ 1.022,62 348 R$ 3.145,98 

3. Comentarista de rádio e televisão - - 24 R$ 1.326,45 379 R$ 1.747,28 

4. Diretor de programas de rádio - - 1 R$ 4.221,19 181 R$ 2.412,76 

5. Diretor de programas de televisão - - 1 R$ 2.690,04 371 R$ 9.665,68 

6. Editor de TV e vídeo - - 24 R$ 941,83 2.591 R$ 1.564,44 

7. Locutor de rádio e televisão - - 167 R$ 1.006,10 11.966 R$ 1.164,44 

8. Locutor publicitário de rádio e televisão - - 16 R$ 621,31 1.717 R$ 1.049,32 

9. Narrador em programas de rádio e televisão - - 2 R$ 2.032,28 79 R$ 2.707,65 

10. Produtor de rádio - - 2 R$ 978,88 1.537 R$ 2.544,52 

11. Produtor de televisão - - 3 R$ 824,87 2.161 R$ 3.100,11 

12. Repórter de rádio e televisão - - 42 R$ 1.319,98 3.246 R$ 3.273,54 

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2010)..
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