
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 

 

 

 

 

 

 

ISABELLA LUDIMILLA BARBOSA DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2017 



ISABELLA LUDIMILLA BARBOSA DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Turismo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito obrigatório para 

a obtenção do Título de Mestre na área de 

desenvolvimento regional do turismo. 

 

 

Orientador: Prof. Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega, D.Sc 

 

 

 

 

Natal 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte.  

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA  

  

Nascimento, Isabella Ludimilla Barbosa do. 

Contribuições da atividade turística para o desenvolvimento do município 

de Areia-PB/ Isabella Ludimilla Barbosa do Nascimento. - Natal, 2017. 

120f: il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega. 

 

Dissertação (Mestrado em Turismo) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação 

em Turismo. 

 

1. Turismo cultural - Areia-PB – Dissertação. 2. Desenvolvimento local – 

Dissertação. 3. Patrimônio histórico - Dissertação. 4. Políticas de turismo - 

Dissertação.. I. Nóbrega, Wilker Ricardo de Mendonça.  II. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 

RN/BS/CCSA                              CDU 338.48-6:7/8(813.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISABELLA LUDIMILLA BARBOSA DO NASCIMENTO 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Turismo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito obrigatório para 

a obtenção do Título de Mestre na área de 

desenvolvimento regional do turismo. 

Orientador: Prof. Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega, D.Sc 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega (Orientador – UFRN) 

 

 

___________________________________________________________ 

Kerlei Eniele Sonaglio (Examinadora Interna – UFRN) 

 

 

___________________________________________________________ 

Cassiana Panissa Gabrielli (Examinadora Externa – UFSCAR) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, por toda torcida,  

apoio e carinho dedicados a mim. 



AGRADECIMENTOS 

 

  A palavra-chave nesse momento é gratidão. Foram tantas noites, tantas horas 

exaustivas de empenho e dedicação para extrair de si sempre o melhor. Foi um período de 

muito aprendizado e reflexões, um constante processo de construção e principalmente 

desconstrução, sobre todos os aspectos. Ao pensar nisso tudo, fica o sentimento de orgulho e 

vitória em ver que o esforço já está sendo recompensado. 

Agradeço à minha família e principalmente aos meus pais, por apoiarem as minhas 

escolhas e me darem todo o suporte necessário para a concretização dos meus objetivos, por 

compreenderem os momentos em que precisei me ausentar para me dedicar a conclusão desse 

trabalho. 

Ao professor e orientador Wilker Nóbrega pela motivação e por acreditar em mim 

desde o período da graduação, pela paciência durante todo o processo e pelo incentivo na 

busca do conhecimento. 

Aos professores examinadores pela leitura e comentários que enriqueceram esse 

trabalho, Fransualdo Azevedo, Kerlei Sonaglio e em especial Cassiana Gabrielli, que também 

auxiliou nas discussões iniciais para a concepção do projeto. 

A todos os professores do PPGTUR e também a todos que já passaram pela minha 

vida acadêmica, por toda a troca de conhecimento e por serem inspiração para a minha 

atuação profissional. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela 

oportunidade de ser bolsista durante o mestrado e assim possibilitar todo o financiamento da 

pesquisa. 

 A turma do mestrado e doutorado pela ótima convivência e por estimular discussões 

que me levaram a pensar além. Aos amigos que compartilharam e ajudaram a suavizar os 

momentos de aperto e preocupação, Jackson, Gislainy, Itamara, Wagner e Alexandra. 

 A todos os meus amigos que sempre torceram tanto pelo meu êxito e que se fizeram 

presentes quando foi necessário.   



 Por fim, a toda a população de Areia pelo acolhimento e atenção durante a realização 

da pesquisa, por toda a sua história e persistência que foram inspiração para a construção 

desse trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O desenvolvimento não é um fato de 

natureza puramente econômica. Ao contrário, 

possui uma dimensão cultural que, 

não respeitada, compromete o conjunto.” 



RESUMO 

 

A cultura é um elemento presente em cada indivíduo o qual o caracteriza como sendo 

pertencente a uma determinada sociedade, período e espaço. Esse fator pode ser externalizado 

através do patrimônio, sendo ele material ou imaterial. Esse elemento contribui para motivar 

que as pessoas se desloquem de seus locais de origem para vivenciar uma realidade distinta da 

sua e conhecer alguns locais que se destacam por valorizar a sua história. Dessa forma, as 

cidades que possuem esse potencial para o turismo cultural se utilizam dessa oportunidade 

para fomentar a atividade e promover esse intercâmbio. Esse é o caso do município de Areia, 

localizada na região do Brejo Paraibano, no estado da Paraíba. Único núcleo urbano tombado 

do estado, ela tem como uma de suas principais atividades o turismo, através da visitação aos 

seus prédios históricos, museus e engenhos produtores de cachaça e rapadura. Com esse 

destaque, a atividade turística vem gerando transformações no município e, para investigar 

esse contexto, a pesquisa tem como objetivo principal analisar se a atividade turística e as 

ações realizadas em prol do seu fomento têm contribuído para o desenvolvimento do 

município de Areia. Como procedimento metodológico, a pesquisa se caracteriza como sendo 

de natureza exploratória e descritiva, no qual foram utilizados os métodos de observação e 

entrevista para a pesquisa de campo de caráter qualitativo. Através dos dados coletados e da 

percepção dos atores locais, foi possível compreender que Areia ainda não se configura como 

um destino consolidado, entretanto, nos últimos anos, a atividade vem gerando um fluxo de 

pessoas constante na cidade e gerando oportunidades, principalmente para os empresários 

locais e uma parte da população. Todavia, é uma cidade histórica que possui um grande 

potencial e que tem muitas possiblidades de desenvolvimento, tanto com relação ao turismo 

como também a própria estrutura da cidade. 

 

Palavras-chave: Turismo cultural. Desenvolvimento local. Areia-PB. 

 

 



ABSTRACT 

 

Culture is an element present in each individual which characterizes it as belonging to a 

certain society, period and space. This factor can be externalized through cultural heritage, 

being material or immaterial. This element contributes to motivate people to move from their 

places of origin to experience a reality different from their own and to know some places that 

stand out for valuing their history. In this way, cities that have this potential for cultural 

tourism use this opportunity to promote the activity and promote this exchange. This is the 

case of Areia, located in the region of Brejo Paraibano, in the state of Paraíba. The only 

historical urban nucleus of the state, it has as one of its main activities the tourism, through 

the visitation to its historical buildings, museums and mills producing cachaça and rapadura. 

With this emphasis, the tourism activity has been generating transformations in the city and, 

to investigate this context, the main objective of the research is to analyze if the tourism 

activity and the actions carried out in your favor have contributed to the development of 

Areia. As a methodological procedure, the research is characterized as being exploratory and 

descriptive, in which the methods of observation and interview for qualitative field research 

were used. Through the data collected and the perception of local agents, it was possible to 

understand that Areia is not yet a consolidated destination, however, in recent years, activity 

has been generating a steady stream of people in the city and generating opportunities, 

especially for businessmen and part of the population. However, it is a historic city that has 

great potential and that has many possibilities of development, both with regard to tourism as 

well as the structure of the city. 

 

Keywords: Cultural tourism. Local development. Areia-PB. 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Mapa 01 – Localização de Areia..............................................................................................51 

Tabela 01 – Atividades econômicas em Areia (séculos XIX, XX e XXI)...............................55 

Gráfico 01 – Produto Interno Bruto de Areia – 2013...............................................................60 

Gráfico 02 – Índice de população Rural e Urbana de 1970 a 2010.........................................61 

Figura 01 – Polígono de tombamento estadual e federal.........................................................63 

Tabela 02 – Comparativo de Indicadores Sociais de Areia.....................................................65 

Tabela 03 – Indicadores sociais dos municípios do Brejo Paraibano......................................66 

Tabela 04 – Investimentos em Areia financiados pelo Ministério do Turismo.......................68 

Tabela 05 – Estilos Arquitetônicos..........................................................................................74 

Mapa 02 – Atrativos culturais, rurais e naturais de Areia........................................................89 

Tabela 06 – Detalhamento dos investimentos em Areia financiados pelo Ministério do             

Turismo.....................................................................................................................................90 

Figura 02 – Identidade visual do XIV Bregareia.....................................................................92 

 

 

 



LISTA DE FOTOS 

 

Foto 01 – Sobrado José Rufino.................................................................................................76 

Foto 02 – Casa de Pedro Américo............................................................................................77 

Foto 03 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.........................................................78 

Foto 04 – Museu Regional de Areia.........................................................................................79 

Foto 05 – Colégio Santa Rita....................................................................................................80 

Foto 06 – Teatro Minerva.........................................................................................................81 

Foto 07 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.......................................................82 

Foto 08 – Entrada da Mata do Pau Ferro..................................................................................85 

Foto 09 – Restaurante Vó Maria...............................................................................................85 

Foto 10 – Espaço para visitantes no Engenho Triunfo.............................................................86 

Foto 11 – Engenho Bujari – parte interna com destaque para o piso conservado....................87 

Foto 12 – Engenho Várzea do Coaty........................................................................................88 

Foto 13 – Portal de entrada de Areia........................................................................................94 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................13 

2 PLANEJAMENTO E POLÍTICAS DE FOMENTO AO TURISMO............................20 

2.1 O PLANEJAMENTO TURÍSTICO COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO 

DA ATIVIDADE..........................................................................................................20 

2.2 POLÍTICAS DE TURISMO E DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO: UMA 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE BRASILEIRA........................25 

3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO: CONCEITOS E PERSPECTIVAS.................32 

4 TURISMO CULTURAL: A CULTURA E O PATRIMÔNIO COMO 

COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA A ATIVIDADE TURÍSTICA...................38 

4.1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO: CONTEXTUALIZAÇÃO E MEDIDAS DE 

PRESERVAÇÃO..........................................................................................................38 

4.2 TURISMO CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS.......................................44 

5 MUNICÍPIO DE AREIA – PB: PATRIMÔNIO NACIONAL.......................................50 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO.................51 

5.2 ECONOMIA, POLÍTICA E LEGADO CULTURAL............................................54 

5.3 CONTEXTO ATUAL DO MUNICÍPIO................................................................60 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS.........................................................................................69 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................69 

6.1.1 Tipo de pesquisa.......................................................................................69 

6.1.2 Universo da pesquisa................................................................................70 

6.1.3 Coleta de dados.........................................................................................71 

6.1.4 Técnicas de análise...................................................................................72 

6.2 DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS ATRATIVOS CULTURAIS, RURAIS E 

NATURAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA..................................................................74 

6.2.1 Atrativos culturais....................................................................................74 

6.2.2 Atrativos rurais e naturais.........................................................................83 



6.3 PRINCIPAIS AÇÕES E INTERVENÇÕES REALIZADAS EM AREIA EM 

PROL DO TURISMO...................................................................................................90 

6.4 PERCEPÇÃO DOS AGENTES LOCAIS SOBRE O TURISMO E A SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AREIA.............................96 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................105 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................108 

APÊNDICES..........................................................................................................................112 

ANEXO..................................................................................................................................120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade turística se caracteriza por proporcionar que as pessoas se desloquem de 

seus locais de residência para conhecer novos lugares e pessoas, além de viverem novas 

experiências. Essa prática já vem sendo realizada há bastante tempo pelos indivíduos e 

atualmente se configura como uma atividade econômica, social e cultural de relevância no 

cenário mundial. Interfere em diversos setores e movimenta milhões de pessoas pelo mundo 

inteiro por diversas motivações. 

 Isso pode ser evidenciado a partir do crescimento dos indicadores do turismo. A 

atividade vem se destacando no cenário econômico nacional e internacional, sendo que no ano 

de 2014 a atividade turística movimentou cerca de US$1.248,4 bilhões de dólares na 

economia mundial e cerca de 1.133,1 bilhões de pessoas circulando entre todos os continentes 

(Ministério do turismo, 2015), demonstrando a quantidade relevante de pessoas e de divisas 

que o turismo movimenta no mundo inteiro.   

Essa movimentação de pessoas afeta áreas distintas, sejam elas econômicas, sociais, 

culturais, dentre outras. Com isso, as destinações recebem um fluxo de turistas que geram 

divisas e que impactam de forma positiva e negativa nas regiões receptoras e na população 

local, além dos próprios visitantes. Sendo assim, para tentar potencializar os benefícios na sua 

realização, deve-se ter um planejamento prévio para organizar e estruturar as cidades e 

comunidades para receber essa demanda, e que os efeitos positivos gerados pela atividade 

sejam maximizados. Com isso, o turismo pode gerar desenvolvimento na destinação turística 

de diversas formas, como proporcionar o crescimento econômico, a promoção da imagem do 

destino, a valorização e preservação da cultura local, o aumento da autoestima da população 

autóctone, dentre outros (Barretto, 1995). 

Um dos atrativos de grande relevância para atrair os turistas a se deslocarem de seu 

local de origem para conhecer uma realidade distinta da sua é a cultura. Esse aspecto cultural 

é inerente a todos os grupos de pessoas no qual compreende os seus costumes, seus hábitos, 

suas crenças, suas manifestações culturais, etc. Cada sociedade possui as suas particularidades 

e a sua singularidade de modo que proporcionam ser um elemento diferencial que desperta o 

interesse de outras pessoas em conhecê-lo. Desse modo, isso evidencia a cultura como sendo 

um importante atrativo de interesse turístico, através das visitações as cidades e prédios 
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históricos, ao assistir uma apresentação de uma manifestação e/ou evento cultural, apenas 

para exemplificar algumas. 

 No nordeste brasileiro, o turismo é concentrado principalmente na região litorânea, no 

qual a oferta de produtos turísticos é baseada nos recursos naturais como praias, dunas, 

lagoas, dentre outros. Isso não se configura como um ponto negativo, entretanto, é 

interessante que haja uma diversificação nessa oferta para expandir as opções e atrair um 

maior número de público com outros interesses, até mesmo para descentralizar o turismo dos 

grandes centros e expandir para outras áreas. Esse aproveitamento do potencial turístico das 

localidades amplia o interesse de investimentos públicos e privados, possibilitando assim o 

desenvolvimento da própria comunidade autóctone. 

Na região citada, os recursos culturais também são utilizados pelo turismo, entretanto, 

em sua grande maioria, são trabalhados de modo incipiente e/ou secundários. Buscando 

diversificar essas ofertas e expandir o fluxo de turistas e de divisas, o Ministério do Turismo 

(Mtur) criou vários programas e projetos para estruturar e organizar outros destinos turísticos, 

e dentre eles, o primeiro com relevância nacional foi o PNMT (Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo) lançado em 1994 pela EMBRATUR, que identificava e 

incentivava os municípios com potencial turístico a se desenvolver, de modo a descentralizar 

o turismo dos grandes centros (Duda e Araújo, 2014). 

Além desse, outro programa lançado foi o Programa de Regionalização do Turismo – 

PRT, em 2004, que buscou agregar características similares de uma mesma região e elaborar 

roteiros. O referido Programa objetivava “apoiar a gestão, estruturação e promoção do 

turismo no País de forma regionalizada e descentralizada.” Ministério do Turismo (2013). 

Foram criadas estratégias para fomentar a atividade, além de investimentos de recursos 

financeiros e humanos em vários municípios que foram agrupados em regiões para assim 

fortalecer o turismo, principalmente no interior dos estados, e diversificar a oferta de produtos 

turísticos. 

 Uma dessas regiões que foram contempladas por esse programa foi à região do Brejo 

Paraibano (Silva, 2011). Esta região está localizada na Mesorregião do Agreste Paraibano e se 

destaca pelo seu potencial para o turismo cultural e para o ecoturismo. Além disso, também se 

caracteriza pelas suas baixas temperaturas e clima serrano no período do inverno, 

compreendido nos meses de junho, julho e agosto, diferentemente do clima tropical que 
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predomina o nordeste. Um dos municípios que mais se destacam dos que fazem parte da 

região do Brejo é o município de Areia.  

A cidade é tombada como patrimônio nacional através do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) visto que o município teve uma grande importância 

política, cultural e econômica no Estado da Paraíba durante os ciclos econômicos do algodão 

e da cana-de-açúcar, principalmente durante o século XIX, fator esse que contribuiu 

diretamente na edificação de diversos casarios no seu núcleo urbano e de engenhos na zona 

rural, construções essas que em sua maioria são preservadas até os dias atuais e são 

patrimônios que remontam a identidade e a memória de um período e uma sociedade passada 

(Silva, 2011). Devido a essa diversidade e relevância histórica e cultural, Areia também é 

conhecida popularmente na região como sendo a “Terra da Cultura”. 

 Uma das principais atividades econômicas desse município é o turismo, no qual seus 

principais atrativos são os prédios históricos e museus, além da visitação aos engenhos de 

cana de açúcar onde é apresentado o processo de fabricação da cachaça e da rapadura – dois 

dos principais itens produzidos e comercializados da região. Além dos seus patrimônios 

materiais, o município de Areia também se destaca pelas suas manifestações culturais com 

grupos de dança e música que são referências regionais e até mesmo nacionais. Um exemplo 

disso é o grupo de tradições folclóricas “Moenda”, um dos mais antigos ainda em atividade da 

cidade, no qual já se apresentaram em outras cidades do país e até mesmo do mundo.  

Dessa forma, Areia demonstra um significativo potencial para o turismo cultural e 

também apresenta uma boa estrutura turística, em relação aos outros municípios do Brejo 

Paraibano. Isso pode ser atestado através do levantamento realizado por Galvão (2012) 

quando foram comparados vários aspectos da infraestrutura básica, de apoio e turístico, e 

Areia sempre estava em destaque. Para citar alguns desses elementos, por exemplo, referente 

à oferta de meios de hospedagem, o município se destacou por possuir hotéis de médio porte e 

também pela quantidade, dispondo de 5 equipamentos de hospedagem, 70 unidades 

habitacionais e mais de 150 leitos. 

 A prática da atividade turística nessa localidade implica na possibilidade de gerar 

desenvolvimento para o município, para a população e para os atores locais envolvidos, assim 

também como todos os seus efeitos decorrentes, inclusive os negativos que o turismo pode 

trazer. 
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 Por se tratar de uma cidade histórica e tombada, é necessário uma preocupação 

adicional, pois o turismo deve acontecer de forma a manter a preservação do seu patrimônio. 

Dessa forma, é necessário um planejamento e uma análise prévia que possa atender tanto a 

demanda turística como também a não interferir nas limitações de um bem material e/ou 

imaterial. 

 Sendo assim, tem-se como questionamento da pesquisa: de que forma as intervenções 

em prol do turismo são percebidos pelos agentes locais como um fator que contribui para 

gerar desenvolvimento local? 

Para responder esse questionamento, foi delimitado como objetivo principal analisar 

se a atividade turística e as ações realizadas em prol do seu fomento têm contribuído para o 

desenvolvimento do município de Areia. Para tanto, foi determinado como objetivos 

específicos: a) diagnosticar os atrativos turísticos culturais, rurais e naturais do município de 

Areia; b) identificar as principais ações e intervenções realizadas no município em prol do 

turismo; c) avaliar a participação e percepção dos agentes locais quanto a execução da 

atividade turística e a sua colaboração para o desenvolvimento de Areia. 

Por meio do estudo de caso do objeto, foi possível realizar a análise da realidade do 

município de Areia e das variáveis que estão envolvidas no seu desenvolvimento. Dessa 

forma, a pesquisa se caracteriza como sendo exploratória e descritiva, de abordagem 

qualitativa e com a análise de conteúdo como técnica utilizada para validar as informações 

coletadas. 

O turismo é uma atividade que influencia de maneira direta no espaço das destinações 

turísticas, assim também como da população autóctone e dos visitantes. Essa característica faz 

com que sejam gerados efeitos positivos e negativos nas localidades, de modo também a 

possibilitar a mudança e transformação da dinâmica local. 

 Esse aspecto típico do turismo, faz com que possa contribuir para motivar o 

desenvolvimento em uma determinada localidade. Dessa forma, evidencia-se a relevância de 

estudar a relação de como o turismo pode ser um fator determinante na geração do 

desenvolvimento local.  

Para tanto, como o turismo é abrangente e complexo, buscou-se centralizar a análise 

em uma segmentação da atividade, sendo essa a cultural. Por se tratar de uma atividade que 

trabalha a questão do patrimônio e que muitas vezes ocorre em espaços tombados, é relevante 
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a atenção ao estudo de como ocorre o turismo e como o mesmo pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma localidade tombada.  

Entende-se também que o turismo cultural é uma alternativa de diversificar a oferta de 

produtos turísticos, principalmente na região nordeste que o foco está nos recursos naturais, e 

de valorizar a cultura e a identidade das destinações (Ávila, 2009). Isso proporciona a 

descentralização tanto do fluxo de turistas como também da renda gerada a partir da atividade. 

Dessa forma, para conduzir essa pesquisa e estabelecer essa correlação entre o turismo 

cultural e o desenvolvimento a partir da análise de uma realidade, foi escolhido o município 

de Areia, localizado no Estado da Paraíba. Essa escolha se deu devido à localidade apresentar 

um grande potencial para o turismo cultural, com a sua oferta de recursos turísticos centrado 

nesse segmento, além de ser o único núcleo urbano da Paraíba tombada pelo IPHAN (Silva, 

2011). 

A fim de conhecer a realidade e caracterizar o turismo desse patrimônio nacional, foi 

realizada uma extensa busca junto aos periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações), a livros e a revistas com artigos científicos a respeito de temáticas 

relacionadas sobre o turismo como fomentador de desenvolvimento em cidades históricas. 

Essa pesquisa inicial possibilitou compreender o estado atual dos estudos referente aos temas 

supracitados e para identificar algumas lacunas que necessitam ser aprofundadas. Para situar 

essa contextualização, privilegiar-se-á os trabalhos que tratam sobre o objeto de estudo em 

questão, o município de Areia. 

Galvão (2012) fez uma análise referente ao evento “Caminhos do Frio – Rota 

Cultural”, principal evento realizado na região do Brejo Paraibano, priorizando os aspectos 

culturais, políticos e organizacionais desse projeto. Nesse trabalho a autora apresenta a 

caracterização, a roteirização e o inventariamento dos munícipios que fazem parte dessa rota, 

sendo Areia um deles. Em seus resultados apresentados o município se destacava em aspectos 

estruturais e turísticos, dados esses que serão aprofundados posteriormente. 

Silva (2011)  realizou uma análise do potencial turístico de Areia a partir do seu 

patrimônio histórico edificado, de modo a investigar a participação dos agentes locais e as 

ações executadas para a preservação e conservação dos seus prédios históricos. Em seus 

resultados Silva (2011) apresentou as contradições entre os interesses dos agentes envolvidos 
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na utilização do patrimônio, no qual os órgãos e associações priorizam a conservação para a 

salvaguarda da memória areiense enquanto os empresários enfocam na revitalização, ou seja, 

na adequação dos espaços para atender as demandas do mercado. Apesar desses conflitos, é 

perceptível o interesse de todos em preservar a cultura e o patrimônio do município e de 

utilizá-los como principal atrativo para a prática do turismo. 

Esses e outros trabalhos auxiliaram na compreensão da situação do turismo no 

município de Areia e também para reforçar a escolha do objeto de estudo. Além disso, 

também foi possível identificar os pontos problemáticos que necessitam de um estudo mais 

aprofundado que ainda não haviam sido desenvolvidos, como a relação entre o turismo e o 

desenvolvimento local e as particularidades de se desenvolver a atividade turística em uma 

cidade histórica e tombada. Visto que o turismo se utiliza da cultura local como principal 

atrativo de alguns municípios e que isso impacta diretamente na sociedade e nos patrimônios, 

constata-se a necessidade de produzir pesquisas referente a esses encadeamentos.  

Sendo assim, evidencia-se a necessidade de realizar um estudo profundo nesse 

município para analisar como a atividade turística e se as ações que são realizadas para o seu 

fomento vem contribuindo para o avanço da localidade e gerando oportunidades para os 

atores locais. Portanto, é preciso realizar uma análise e uma avaliação dessa realidade para 

determinar essa influência do turismo no desenvolvimento de Areia. 

É também de motivação pessoal e acadêmica da autora fomentar essa discussão e 

apresentar resultados relevantes que sejam úteis para a construção do conhecimento científico 

como também para ser um documento de consulta aos pesquisadores e de informações para o 

município de Areia e seus moradores. 

 Assim sendo, para o desenvolvimento da pesquisa e a fim de embasar as discussões 

para atingir os objetivos propostos, o segundo capítulo aborda o planejamento turístico e as 

políticas de fomento a atividade. Com isso, foi estabelecido uma noção desses pressupostos 

básicos para a análise e avaliação da realidade da atuação dos atores locais no município de 

Areia.  

 No capítulo três foi estabelecido a discussão sobre o desenvolvimento, diferenciando 

esse conceito da definição de crescimento e demonstrando a sua relação com o turismo. Essa 

temática tem grande relevância, pois determina as teorias e os critérios que foram embasados 

para a análise do desenvolvimento em Areia. 
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Posteriormente no capítulo quatro, é tratada a questão do turismo cultural, um dos 

pontos centrais de estudo dessa pesquisa por se tratar do viés de destaque do contexto que foi 

explorado. No capítulo cinco fez-se a apresentação do município de Areia, a fim de 

caracterizá-lo e detalha-lo de modo a descrever os seus aspectos históricos, econômicos, 

culturais e políticos. Com isso, buscou-se entender o contexto do objeto de estudo e como foi 

o seu processo de evolução da sua fundação até os dias atuais. 

Finalizando com o capítulo seis, o mesmo traz o detalhamento dos procedimentos 

metodológicos realizados em todas as fases da pesquisa, assim também como a apresentação 

dos resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados e baseado nos objetivos 

determinados. 

Assim sendo, as discussões teóricas a seguir refletem as variáveis para compreender o 

contexto e o direcionamento que foi dado para a pesquisa, assim como também para embasar 

as informações que foram coletadas para gerar os resultados de maneira que seja possível 

atender aos aspectos determinados e gerar outros questionamentos a serem aprofundados. 
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2 PLANEJAMENTO E POLÍTICAS DE FOMENTO AO TURISMO  

 

 Para a gestão de qualquer atividade, seja ela econômica, cultural, política, ou de outra 

natureza, é necessário o planejamento prévio para direcionar as ações que serão executadas 

para que a sua realização seja feita de forma organizada e controlada. Essa é uma premissa 

básica e ideal para se pensar antes de fazer alguma intervenção em uma localidade, 

especialmente quando se trata do turismo, pois a sua prática envolve a intersecção de uma 

gama de atividades diversas e difusas que podem acarretar em efeitos positivos como também 

negativos para os destinos. Com isso, esse é um ponto que deve ser aprofundado ao analisar a 

realidade de uma destinação turística. 

  

2.1 O PLANEJAMENTO TURÍSTICO COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO DA 

ATIVIDADE 

 

 O planejamento é algo presente no nosso cotidiano, seja para basear pequenas decisões 

do dia a dia como também para planejar o desenvolvimento de uma cidade. O ato de planejar 

consiste em estabelecer ações e meios para se atingir algum objetivo, de modo a se preparar 

para planos futuros. Isso possibilita uma melhor organização e para estar prevenido no caso de 

eventualidades que não estavam previstas. Ávila (2009, p. 26) reforça isso quando afirma que: 

Planejar consiste em prever antecipadamente uma série de ações, projetando um 

plano de atuação, de forma a chegar a uma situação desejada de forma coerente, 

organizada e sistemática. Adotar um planejamento significa que os idealizadores de 

uma determinada atividade pensam antecipadamente seus objetivos, e que suas 

ações serão baseadas em algum método e não em crenças e palpites. 

 Diante disso, fica claro que planejar, independente do seu objetivo, não é algo tão 

simples, pois envolve diversos fatores que podem influenciar uma decisão. Dessa forma, para 

as cidades e para as atividades econômicas é imprescindível que seja realizado um 

planejamento prévio para organizar e estabelecer as ações prioritárias que devem ser 

efetuadas para o desenvolvimento das localidades. O ideal é que esse planejamento seja 

executado através de projetos que envolvam todos os atores locais.  

Existem vários modelos, específicos do turismo e também de outras áreas, que podem 

servir como base para elaborar o planejamento da atividade turística. Varia de acordo com o 
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objetivo e com a ênfase que queira se dar, pois alguns podem ser direcionados para a oferta de 

produtos de uma localidade, de serviços turísticos, dos turistas, dentre outros. 

De modo geral, César (2011) apresenta que as fases básicas que o planejamento deve 

seguir são o inventário, no qual será realizada a coleta de todas as informações e dos dados 

pertinentes, o diagnóstico, que realiza a análise dos recursos, das estruturas, dentre outros, a 

elaboração de planos/projetos, onde é estabelecido os objetivos, as metas a serem alcançadas e 

é organizado como se dará a sua execução, a implantação do planejamento na prática, e 

posteriormente o seu monitoramento e avaliação, para acompanhar esse processo e identificar 

possíveis falhas a serem alteradas. Tudo isso deve ser estruturado de acordo com a realidade e 

o contexto de cada localidade. 

 Sendo assim, planejar uma atividade como o turismo não é uma tarefa fácil, pois é 

muito complexo e envolve diversos aspectos e é capaz de atingir várias pessoas. Então, para 

realizar o seu planejamento, é necessário atentar-se para as questões econômicas, culturais, 

sociais, ambientais e políticas, e também aos interesses dos atores envolvidos (Ávila, 2009).  

César (2011, p. 71) reforça esse entendimento quando afirma que: 

A priori, ao refletir sobre um planejamento turístico, deve-se ter como objeto de 

análise um determinado espaço, com seus elementos: a paisagem, a localidade física, 

os atores envolvidos e tudo que compõe esse meio. De fato, mesmo quando parte de 

realidades diferentes, planejar visa a atingir o mesmo objetivo: criar uma realidade 

satisfatória e desejável. 

Observa-se assim, que muitos fatores devem ser levados em conta para garantir um 

planejamento eficiente para a prática da atividade turística, e essa realidade satisfatória e 

desejável citada deve ser agradável tanto para os moradores que convivem diariamente nesse 

ambiente como também os turistas que estão ali apenas como visitantes. 

Dessa forma, percebe-se que o planejamento não é algo estático, pois com as 

frequentes mudanças que ocorrem na nossa sociedade, é necessário à sua constante revisão e a 

preocupação nas suas consequências a longo prazo.  

No início da expansão do turismo na sociedade moderna, não se tinha noção dos 

efeitos e impactos que a atividade poderia causar, já que era muito recente e ainda não 

existiam muitos estudos sobre a temática. Referente a isso, Jafari (2005) apresenta as suas 

plataformas que representam, em ordem cronológica, a evolução do entendimento sobre a 

atividade turística e quais os efeitos que ela poderia causar nas destinações. No total, Jafari 
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(2005) apresenta cinco plataformas, entretanto, dar-se-á mais atenção as duas primeiras, por 

se tratar das plataformas que destacam os efeitos do turismo numa localidade. 

A primeira trata-se da “plataforma apologética: lo bueno del turismo” (Jafari, 2005, p. 

41), no qual demonstra que nesse primeiro momento o turismo era visto como uma atividade 

que trazia muitos benefícios, que gerava o crescimento econômico nas destinações, gerava 

oportunidades de emprego e renda para a população, fomentava um grande fluxo de pessoas e 

de divisas, promovia o intercâmbio cultural, dentre vários outros. Dessa forma, o turismo era 

visto como uma alternativa para o crescimento e desenvolvimento dos municípios.  

Já a “plataforma precautoria: lo malo del turismo” (Jafari, 2005, p. 41) aponta que os 

efeitos causados pelo turismo não são tão positivos assim quanto se pensava. A propagação 

do turismo de massa nas décadas de 1960 e 1970 demonstrou que além dos benefícios já 

citados, a atividade também traz impactos negativos como o aumento da inflação, a 

degradação dos recursos naturais, pode contribuir para a ampliação da exploração sexual e do 

consumo de drogas nas localidades, pode se utilizar da cultura dos autóctones como 

mercadoria e valorizar mais o seu valor econômico do que cultural, dentre outros.  

As outras três plataformas de Jafari (2005) são a “plataforma adaptativa: el cómo del 

turismo”, que trata de alternativas de turismo que tem como prioridade respeitar as 

comunidades e os seus aspectos socioculturais; a “plataforma científico-céntrica: el por qué 

del turismo” que está relacionada a produção científica sobre o turismo realizada a partir de 

um estudo sistemático da estrutura do turismo; e “una nueva plataforma: interés público” que 

coloca o turismo como uma atividade de destaque em assuntos políticos nacionais e até 

mesmo internacionais. 

A partir disso, passa-se a ter uma percepção mais cuidadosa em relação ao turismo e 

aos efeitos que a atividade pode causar as destinações, de modo a ter a preocupação de tentar 

mensurar e amenizar os impactos que o turismo pode causar a curto e a longo prazo, onde o 

planejamento pode ser uma das medidas para prevenir esses impactos negativos e maximizar 

os positivos. 

 No caso do turismo cultural, que é o enfoque da pesquisa devido ao objeto de estudo 

ser uma cidade histórica e tombada, o planejamento deve ter também uma grande parcela de 

preocupação para a preservação e conservação do patrimônio material e imaterial, além de 

utilizar a cultura como atrativo turístico de modo a valorizá-la e a respeitar a identidade local.  
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Referente a esse planejamento do turismo em localidades históricas, César (2011, p. 

76) aponta que é necessário atentar-se sobre algumas questões: 

Espera-se que o planejamento turístico para áreas de relevância histórica defina um 

produto turístico que conte com os seguintes elementos: atratividade (seja pelo 

ineditismo, pela singularidade, ou por outros fatores); estrutura de lazer; 

desenvolvimento da atividade econômica, gerando estrutura de hospitalidade, 

gastronomia, de serviços e compras, de bem-estar, conforto e segurança. Para tanto, 

o planejamento turístico deverá encontrar ressonância com os planos de urbanismo; 

os planos de estratégia de marketing; os programas de participação da comunidade 

local, entre tantos outros. 

 Dessa forma, além de corroborar para a preservação e valorização do patrimônio local, 

é necessário que o planejamento esteja em consonância com as demandas que a atividade 

exige para a sua execução. 

 Além do planejamento abarcar essas ações que ocorrem a nível local, no caso da 

atividade turística, outro público que deve ser levado em conta é o turista. Ele é o consumidor 

de toda a estrutura e do resultado das intervenções o qual o planejamento atua. Sendo assim, o 

visitante dinamiza diversos setores da localidade, sejam eles econômicos como também 

sociais, aumentando o fluxo de pessoas e de divisas nas destinações (Portuguez, 2004). 

 Com os avanços no sistema de comunicações, o turista atualmente tem todas as 

informações necessárias sobre os locais que ele pretende visitar ao seu alcance, e esse é um 

dos principais fatores que influenciam para que ele seja cada vez mais exigente e 

independente. Ele sai do seu local de moradia com a expectativa de que a sua viagem seja 

bem sucedida e que ele viva experiências positivas, e cabe aos agentes locais, ou seja, os 

órgãos públicos, a iniciativa privada e a população local, garantirem isso.  

E para atender esses turistas, é comum as cidades terem uma concentração em um 

determinado espaço que seja mais diretamente planejada para o turismo. Isso ocorre pois é 

delimitado alguns recortes do território onde são concentrados os atrativos e os equipamentos 

turísticos (Boullón, 2002). Isso possibilita que os turistas circulem dentro dessa zona e evitem 

as regiões mais periféricas e/ou marginalizadas das cidades. César (2011, p. 81) utiliza a 

expressão “cidade turística” para se referir a esse espaço, apontando que de certa forma esse é 

um cenário apresentado aos turistas e que é posto uma “cortina” na cidade como ela realmente 

é, escondendo algumas regiões menos desenvolvidas e enaltecendo outras. 

Para tentar diminuir essas diferenças e ampliar os benefícios gerados a partir dessa 

concentração, é oportuno um planejamento que possibilite que o capital gerado nessas regiões 

beneficie não somente os grandes empresários, donos desses estabelecimentos turísticos, mas 
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também a população e os pequenos comerciantes que se encontram fora dessa zona 

específica, além de descentralizar e buscar por outros atrativos que não estejam englobados 

por essa “cidade turística”. 

 É relevante que o planejamento turístico seja baseado nas potencialidades do local. Em 

relação ao turismo cultural, segmento em destaque do presente estudo, a execução da 

atividade turística que ocorre no município é direcionada a partir do seu potencial histórico e 

cultural, onde o acervo arquitetônico e as manifestações culturais já presentes são trabalhadas 

como atrativos turísticos e preparados para receber os turistas. Dessa forma, o planejamento é 

executado de acordo com essa realidade, enaltecendo os seus pontos fortes e respeitando os 

seus limites (Ávila, 2009). 

Para a real efetivação de todos esses pontos que foram discutidos relacionados ao 

planejamento, é necessário a participação efetiva e, preferencialmente, integrada dos atores 

locais. No caso do turismo, esses agentes seriam o poder público, a iniciativa privada e a 

população local.  

 O poder público atua de modo a geralmente representar a liderança institucional que 

estabelece ações, projetos e programas que busquem por estruturar e organizar as cidades para 

atender as demandas que a atividade turística necessita. O poder público não atua somente na 

implementação dessas intervenções, mas deve atuar também na sua gestão, monitoramento e 

posterior avaliação. Geralmente são esses órgãos nos âmbitos estadual e municipal que são 

responsáveis pela organização e estruturação do planejamento turístico em uma localidade, 

devido a sua atuação direta na elaboração e execução das ações que são realizadas em prol do 

turismo. Apesar disso, no caso de ausência do poder público na atividade, é possível também 

que outras lideranças se posicionem. 

Já a iniciativa privada é formada pelas empresas que atuam direta ou indiretamente no 

turismo. São essas instituições que serão responsáveis por intermediar e acompanhar o turista 

durante a sua viagem, através das agências de viagens, dos meios de hospedagens, dos 

restaurantes, dentre outros. Além da sua participação no oferecimento desses serviços 

voltados ao turista, é essencial que os empresários também tenham a sua participação no 

planejamento local. É comum que alguns setores como bares e restaurantes, hotelaria, dentre 

outros, se organizem através de entidades de classe para validar essa participação e discutir 

sobre os seus interesses em comum. 
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A população local também atua nessa dinâmica, pois é ela que interagirá com os 

visitantes e também porque o espaço no qual é concebido o turismo ocorre em seu local de 

moradia, de forma que impacta e interessa diretamente aos autóctones em ter uma 

participação ativa nesse planejamento. Isso pode ocorrer através da participação em reuniões 

de conselho ou também de forma mais organizada a partir da composição de grupos. Isso 

pode ser realizado através de associações e de organizações não governamentais com 

representantes da população, e até mesmo de empresários e do poder público, que atuem em 

prol dos interesses e do benefício dos moradores locais. 

O ideal é que ocorra a integração de todos esses atores para o planejamento de um 

destino turístico, entretanto, de acordo com o contexto e com a realidade a qual está se 

tratando, pode ocorrer de algum deles se ausentar do seu papel e o outro ou os outros tomarem 

a frente. 

Um dos elementos principais para o planejamento e o desenvolvimento da atividade 

turística e também para a efetivação da preservação do patrimônio é através de políticas e 

projetos que são realizadas a fim de estruturar e fornecer condições para a sua concretização. 

 

2.2 POLÍTICAS DE TURISMO E DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO: UMA 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE BRASILEIRA 

 

 Como já foi abordado anteriormente, o planejamento turístico é essencial para a 

execução da atividade, de modo que cria possibilidades para as cidades e os locais se 

prepararem e controlarem os processos de mudança ocorridos, sejam eles relacionados ou não 

com o turismo (Portuguez, 2004). 

 Para tanto, é necessário o envolvimento dos agentes locais, dentre eles o poder 

público, que é responsável por estruturar os municípios e implementar as políticas de turismo. 

Referente à função e o objetivo dessas políticas, Cruz (2002, p. 9) define que: 

À política pública de turismo cabe o estabelecimento de metas e diretrizes que 

orientem o desenvolvimento socioespacial da atividade, tanto no que tange à esfera 

pública como no que se refere à iniciativa privada. Na ausência da política pública, o 

turismo se dá à revelia, ou seja, ao sabor de iniciativas e interesses particulares. 
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 Destaca-se, então, a atuação do poder público como fomentador do turismo e em 

conjunto com a iniciativa privada e com a população local que também é parte interessada 

nesse processo para o planejamento e a implementação de ações e intervenções para o 

desenvolvimento da atividade turística. 

 Além disso, para essa concepção e implementação das políticas, é necessário que ela 

se integre com outras políticas setoriais, de modo a garantir um crescimento uniforme no 

espaço e de modo eficiente sanar com as dificuldades e melhorar as estruturas (saneamento, 

estradas, segurança, etc), e garantir não apenas o crescimento da atividade, mas também o 

desenvolvimento da localidade de uma maneira geral (Cruz, 2002). 

 Dessa forma, as políticas públicas são uma importante e essencial ferramenta para 

nortear e acompanhar todo o processo do planejamento, no qual Cruz (2002) destaca três 

formas que o Estado pode atuar nessa intervenção, sendo elas a participação, a indução e o 

controle. A participação ocorre quando a administração pública exerce de forma efetiva 

alguma atividade econômica no setor, como administrar algum empreendimento turístico. A 

indução ocorre quando o Estado direciona o comportamento do trade turístico, através de 

incentivos fiscais e financeiros, por exemplo. O controle se trata da regulamentação da 

atividade através do poder público. Geralmente este último é o que mais ocorre no Brasil, no 

qual através de ações e intervenções o poder público norteia a atividade. 

 No início da expansão da atividade turística, o poder público não atuava de forma 

direta na sua intervenção, ele se restringia em abranger apenas aspectos parciais da atividade. 

Apenas em 1966, com o Decreto-Lei n. 55, de 18/11/1966, que efetivamente o governo passa 

a dar mais atenção e a intervir na regulamentação do turismo. O decreto citado criou o 

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), 

definindo também a primeira Política Nacional de Turismo. Tais criações foram um marco, 

pois agora o turismo tinha órgãos oficiais para a sua divulgação como destino turístico, para a 

sua gestão em território nacional e também uma política para nortear-se (Araújo, 2012).  

 Além desse Decreto, a partir da década de 1960 o país também recebe um grande 

incentivo e investimentos para estruturar o seu espaço urbano, de forma a contribuir para que 

a atividade pudesse se expandir, em especial nas áreas litorâneas do sudeste brasileiro. A 

partir de 1970, o nordeste desponta como região de interesse de investimentos para 

desenvolver o turismo e de se utilizar o grande potencial de recursos naturais que essa área 

sempre possuiu (Cruz, 2002). 
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 Enfocando essa região do Nordeste, duas políticas federais implementadas tem grande 

destaque, sendo elas a Política de Megaprojetos (década de 1980) e o Programa Para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE (década de 1990). 

 Em relação à Política de Megaprojetos, o objetivo foi de atrair empreendimentos 

turísticos, principalmente redes hoteleiras, a partir de incentivos financeiros e fiscais cedidos 

pelo poder público aos estados nordestinos priorizados. Além disso, essa política 

proporcionou a criação de regiões estratégicas para essa implantação, gerando assim essa 

concentração dos empreendimentos hoteleiros num determinado espaço nas capitais 

nordestinas, sendo elas: Projeto Parque das Dunas – Via Costeira (RN); Projeto Cabo Banco 

(PB); Projeto Costa Dourada (PE e AL) e o Projeto Linha Verde (BA). O PRODETUR/NE 

teve outro direcionamento, no qual o seu objetivo principal era implantar nas regiões turísticas 

e litorâneas do nordeste a infraestrutura básica para possibilitar a execução da atividade 

turística. Essas duas políticas foram conduzidas de modo a dotar as destinações nordestinas, 

em especial as capitais, de estrutura turística e básica para fomentar o turismo nessas regiões 

(Duda e Araújo, 2014). 

Enquanto isso, a nível nacional, no período entre a década de 1960 a 1980, foram 

realizadas algumas ações e intervenções do governo federal para desenvolver o turismo no 

Brasil, principalmente no aspecto econômico, e também para divulgar o país como destino 

turístico internacional. 

Já na década de 1990, ocorre outro marco para o turismo em nível nacional, com a 

reestruturação da Embratur, no qual passa a se chamar Instituto Brasileiro de Turismo e a ele 

é atribuído as funções de “formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional 

de Turismo – PNT” (Cruz, 2002, p. 57), o que já acontecia na prática, mas agora estava 

oficializado através desse novo ordenamento. Além disso, nesse período também estava em 

foco mundialmente a discussão sobre sustentabilidade, e por utilizar o espaço e a paisagem 

natural como atrativos, o turismo passa a ter, de forma mais efetiva, incluso como diretriz na 

Política Nacional essa preocupação com a preservação dos seus recursos naturais e culturais. 

Com esses aspectos inseridos, a ênfase do turismo não estava mais concentrada em 

apenas gerar o crescimento econômico, como nos anos anteriores, mas, além disso, 

desenvolver outros aspectos relevantes para as localidades como o ambiental, cultural, social 

e político. 
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Com essa nova Política de Turismo implementada nesse período, outros programas e 

projetos foram implementados em todo o território nacional, ainda com a ênfase em fomentar 

e desenvolver o turismo nas regiões litorâneas, fato esse que consolidou a monopolização da 

oferta do segmento sol e mar no Brasil (Araújo, 2012). Esse não é visto como um aspecto de 

todo negativo, pois de fato é e sempre foi o carro chefe dos produtos turísticos no território 

brasileiro, entretanto, a preocupação em diversificar essa oferta e expandir o turismo para 

outras regiões e cidades afastadas do litoral somente foi efetivada posteriormente. Ainda nesse 

mesmo período, a política implementada pelo governo que mais se destacou foi o 

PRODETUR/NE, como já foi abordado anteriormente, e também o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), em 1994. 

Referente a esse último programa citado, Candiotto & Bonetti (2015, p. S/N) enfocam 

que: 

O PNMT visava aplicar um modelo de gestão da atividade turística com base na 

escala municipal, uniformizando diretrizes para os municípios planejarem o 

desenvolvimento do turismo e busca de maior profissionalismo e eficiência 

econômica na administração do turismo doméstico. 

Isso buscava possibilitar uma maior autonomia dos munícipios quanto a administração 

e o controle da atividade turística, e também que as intervenções fossem realizadas de forma 

mais específica, visto que o planejamento agora seria efetivado de forma local, de acordo com 

a sua realidade, e não somente vindo da esfera federal. Entretanto, esses resultados não foram 

efetivamente alcançados, pois os municípios não conseguiram avançar e relativizar a 

complexidade do turismo e os efeitos que o mesmo poderia causar. 

No ano de 2003, foi criado e instituído o Ministério do Turismo, órgão esse com maior 

autonomia, em virtude que trata unicamente das questões voltadas ao turismo, que viria a dar 

suporte e estruturar as políticas nacionais através de metas e programas de fomento e 

desenvolvimento da atividade. A partir desse destaque dado ao turismo, as ações que foram 

implementadas visavam qualificar recursos humanos e incentivar a construção de 

infraestrutura básica e turística.  

Algumas das estratégias utilizadas para efetivar esses objetivos foi o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT). Esse programa visou organizar regiões que possuíam 

características semelhantes e dar destaque aos seus pontos fortes, ainda que cada munícipio 

tenha as suas peculiaridades. Ele possibilitou de forma mais enfática a expansão do turismo 

para as áreas afastadas do litoral e buscou diversificar o produto turístico a partir da 

exploração de outros atrativos além do sol e mar (Araújo, 2012). 



29 

 

Essa contextualização permite verificar a evolução e a relevância que o turismo foi 

conquistando no Brasil, de acordo com a sua crescente inserção nas intervenções e nas 

políticas nacionais. Isso se deu pela percepção e pela potencialidade que o país apresentou em 

utilizar o turismo como alternativa para desenvolver e aumentar a circulação de divisas nas 

localidades. 

O Plano Nacional de Turismo estabeleceu as diretrizes e as ações que deveriam ser 

seguidas durante um determinado período de tempo, para organizar e estruturar a atividade 

turística. 

 O Plano de Turismo utilizado como referência para essa contextualização é o de 2013-

2016. Esse plano está dividido em seis eixos centrais, sendo eles: diagnóstico, diretrizes, visão 

de futuro, objetivos estratégicos, metas e ações. A premissa desse Plano é “Promoção do 

desenvolvimento econômico equilibrado, socialmente justo, culturalmente dinâmico e 

ecologicamente responsável.” A palavra “cultura” é citada diversas vezes nesse documento, 

evidenciando os elementos e os recursos culturais do Brasil quando falado a respeito do 

diagnóstico do potencial turístico que já é utilizado e também do que ainda pode ser 

trabalhado.  

Dentro desse contexto, é perceptível que a questão cultural está sempre presente, 

entretanto, a prioridade desse Plano é voltada para as ações de cunho econômico, de estruturar 

os destinos e deixá-los mais competitivos desenvolvendo estratégias para atingir tal fim. 

Então, mesmo estando inserido nas premissas das metas estabelecidas, com o objetivo de 

possuir uma “cultura dinâmica”, as ações de turismo voltadas para a cultura em nível federal 

não possuem direcionamento para este fim. 

 Para tanto, o governo instituiu algumas políticas de conservação do patrimônio em 

parceria com alguns órgãos ligados a atividade turística, com destaque para o Programa 

Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas, o projeto Monumenta e o PAC Cidades 

Históricas. Todas essas ações tinham o objetivo comum de estruturar e revitalizar as cidades 

e/ou centros históricos para fomentar o turismo nessas localidades. 

 O Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas, conhecido como PCH, 

foi um programa implementado na década de 1970 através de algumas parcerias 

governamentais para estruturar algumas cidades históricas para que pudessem desenvolver ali 

a atividade turística. Relativo a isso, Fonseca (2009, p. 143) destaca que: 
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A participação de outros setores do governo federal e estadual na política de 

preservação foi concretizada com a criação, em 1973, por solicitação do ministro da 

Educação e Cultura, e com a participação dos Ministérios do Planejamento, do 

Interior (através da Sudene), e da Indústria e Comércio (através da Embratur), do 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas, que passou a funcionar 

com recursos da Seplan. Voltado inicialmente para o atendimento de nove estados 

do Norte e Nordeste, em 1977 o programa foi estendido ao Sudeste. O PCH, como 

ficou conhecido, tinha como objetivo criar infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento e suporte de atividades turísticas e ao uso de bens culturais como 

fonte de renda para regiões carentes do Nordeste, revitalizando monumentos em 

degradação.  

 Esse programa permitiu efetivar os monumentos tombados e torná-los 

economicamente viáveis para que pudessem ser incorporados à atividade turística e assim 

gerar renda para a região. Outro aspecto positivo advindo desse programa foi que a partir dele 

foi possível criar órgãos locais de patrimônio e de elaboração de legislações estaduais de 

proteção, de modo a descentralizar a autonomia federal que existia, que era concentrada 

apenas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e atuar de forma 

mais efetiva a nível local. Uma cidade que fez parte desse programa e obteve grande êxito foi 

Olinda – PE, que se destaca até hoje por receber milhares de turistas anualmente para 

conhecer o seu acervo histórico e arquitetônico e também o seu patrimônio imaterial através 

das suas manifestações culturais, especialmente no período do carnaval. 

 Outro projeto implementado que também deu destaque para as cidades históricas foi o 

Projeto Monumenta. Foi concebido no final da década de 1990 e sua principal contribuição 

foi financiar a recuperação de imóveis privados em centros históricos, de forma que foi 

utilizado como instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro e permitiu aos 

moradores e usuários de centros históricos conservarem as edificações que fazem parte do 

conjunto e do entorno urbano protegido. 

 Esse projeto visou também a integração do edifício com o ambiente o qual ele estava 

inserido, de modo que não fosse preservado de forma isolada mas que estivesse presente na 

dinâmica do seu local. Essas ações contribuíram que o patrimônio histórico fosse um fator 

relevante para a geração do desenvolvimento local, de modo que propiciava a geração de 

emprego e renda, além também do estímulo à inclusão social (IPHAN, 2009). 

 Já o PAC Cidades Históricas é um programa do Ministério da Cultura que reforça a 

sua prioridade em preservar o patrimônio cultural brasileiro. Uma das vertentes desse 

programa é gerir o patrimônio e não apenas realizar uma intervenção física a fim de restaurá-

lo ou revitalizá-lo, mas também reforçar o sentimento de pertencimento e de identidade do 

brasileiro através desses símbolos da nossa cultura. 
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 Dessa forma, foram selecionados patrimônios de 44 cidades que são reconhecidos 

como patrimônio nacional e mundial e foi realizado um investimento de cerca de R$ 1,6 

bilhão de reais para a recuperação, o restauro e a qualificação de suas edificações e também 

de seus conjuntos urbanos.  

Esse expressivo investimento causou uma expectativa nos locais contemplados para 

que fossem restaurados e pudessem assim atender melhor a sua demanda e atrair um maior 

fluxo de visitantes. Entretanto, em alguns locais, apesar da existência e da liberação da verba, 

as melhorias e as obras de intervenção ainda não foram iniciadas ou estão em um lento 

processo de andamento, como é o caso do Parque do Quebra em Areia, que será explicitado 

posteriormente. 

 Na cartilha de apresentação do referido programa, o IPHAN indica que: 

Os investimentos somados, a outras ações das três esferas de governo, fazem parte 

de uma nova estratégia de preservação do patrimônio cultural, articulada às demais 

políticas públicas, especialmente àquelas de caráter social e econômico, como a 

educação, a saúde, o turismo e a geração de empregos e oportunidades econômicas. 

Esta estratégia é, sobretudo, comprometida com o desenvolvimento local e 

sustentável, proporcionando incentivos à melhoria da qualidade de vida e da 

infraestrutura. 

 Assim sendo, fica evidente que as políticas públicas de preservação estão priorizando 

a integração entre o patrimônio, o turismo e o desenvolvimento local, de forma que através da 

conservação dos bens culturais seja fomentado o turismo que possibilite a geração de novas 

oportunidades e de melhorias a essas localidades, desde que esses projetos sejam realmente 

concretizados. 

 

 



32 

 

3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO: CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

 

 O turismo é uma atividade executada num determinado espaço e influencia de forma 

direta e indireta esses locais e as dinâmicas que ali ocorrem. Ela é capaz de aumentar a 

circulação de pessoas em uma mesma localidade, gerando assim essa interação entre os 

indivíduos. Com isso, é possível também que esse aumento proporcione a melhoria ou a 

construção de novos estabelecimentos comerciais, o oferecimento de novos serviços, a 

melhoria da infraestrutura, dentre outros. Esses, por sua vez, poderão gerar renda para 

comerciantes locais e contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos moradores, além de 

proporcionar oportunidades de trabalho para as pessoas, como os artesãos, por exemplo.  

Outros fatores ainda podem ser trabalhados, e podem até modificar o estilo de vida e 

melhorar as condições de moradia da população local. Esses e dentre outros fatores 

contribuem para que a atividade turística seja agente de transformações e alterações nas 

destinações, de forma que isso deve ser mensurado e analisado para entender se essa realidade 

está contribuindo ou não para o desenvolvimento local. 

 Para realizar essa análise, Souza (2002, p. 21) ressalta que: 

Esse turismo, socioespacialmente altamente impactante pelos fluxos de pessoas que 

mobiliza e de dinheiro que gera, será tendencialmente bom ou ruim, do ponto de 

vista do desenvolvimento, dependendo: 1) do que se entenda por desenvolvimento; 

2) da natureza do turismo em questão (seu caráter predatório ou não, o grau de 

contraste socioeconômico e cultural entre os grupos humanos envolvidos); 3) de 

quais grupos ou segmentos sociais específicos referentes à área de destino do fluxo 

turístico se esteja falando. Não há, portanto, algo como uma resposta universal à 

questão sobre se e como o turismo contribui para o desenvolvimento local. 

 Ou seja, para realizar essa análise é necessário primeiramente estabelecer os critérios e 

os parâmetros aos quais irão ser embasados e definir a realidade e o contexto a ser avaliado. 

Pelo turismo se tratar de uma atividade dinâmica e por abranger fatores diversos em sua 

concepção, isso dificulta ainda mais essa mensuração. Para fins dessa pesquisa, as categorias 

de análise específicas serão apresentadas posteriormente. 

 Em relação à concepção de desenvolvimento, essa é uma temática muito discutida 

pelos autores. Por muito tempo, principalmente no início do capitalismo, o termo 

desenvolvimento era generalizado e comumente mensurado a partir da acumulação de bens e 

de riquezas. Essa medição através do aspecto econômico perdurou por muito tempo, 

entretanto, com a evolução do entendimento das dinâmicas sociais, outros aspectos também 

foram inclusos nessa concepção (Souza, 2002). A perspectiva de desenvolvimento passou a 
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ser concebida analisando não somente o fator econômico, mas também os aspectos sociais, 

culturais, políticos, ambientais, dentre outros.  

De maneira geral, a partir dessas discussões e se adequando ao objetivo dessa 

pesquisa, o termo crescimento está relacionado a questão quantitativa, no qual o objetivo 

dessa teoria é avançar na medida em que cresce a sua economia, o seu número populacional, o 

seu PIB, e dentre outros aspectos. Já o desenvolvimento ocorre quando há uma evolução não 

somente nos fatores quantificáveis, mas também com melhorias significativas para a 

população, como a melhora no nível educacional, melhores condições de moradia, de saúde, e 

etc.  

Furtado (2009) discute que o desenvolvimento é um processo contínuo e que a 

tendência é que o seu planejamento e o seu foco sejam direcionados ao âmbito local/regional. 

Isso devido ao fato de que esse afastamento de um macro ambiente possibilite uma maior 

autonomia na capacidade de decisão e o maior conhecimento do contexto específico.  

No caso do turismo, por exemplo, existe o MTUR que regula e implementa políticas 

no âmbito nacional, todavia, essa função é descentralizada com as secretarias municipais e 

estaduais, afim de otimizar e adequar a cada localidade o seu planejamento e, 

consequentemente, o seu progresso para gerar o seu desenvolvimento.  

Desse modo, o Estado pode atuar como protagonista nas decisões a serem tomadas no 

cenário local e progredir nas ações e na política em prol do desenvolvimento local. Entretanto, 

para que isso ocorra, é necessário as condições que possibilitem a sua participação efetiva e o 

envolvimento dos agentes abrangidos. 

 Além dessa atuação do estado, sendo o turismo uma atividade que influencia 

diretamente na transformação da realidade local, é relevante analisar a concepção de 

desenvolvimento também a partir da perspectiva da população, principalmente pelo fato do 

estudo em questão ser direcionado para o segmento do turismo cultural, que envolve questões 

como a cultura, a história, o patrimônio e a identidade local.  

 Sen (2010) aponta a perspectiva do desenvolvimento a partir da expansão das 

liberdades individuais condicionado pelas oportunidades políticas, sociais e econômicas. Com 

isso, Sen (2010, p.10) alega que “O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente 

sua condição de agente.”.  
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Ele se refere ao “agente” como o próprio indivíduo sendo o seu agente de mudanças, a 

partir das condições básicas disponíveis. Em outras palavras, o autor se refere ao 

desenvolvimento como sendo capaz de proporcionar a utilização das condições básicas para o 

indivíduo exercer a sua liberdade de fazer o que precisa e o que deseja. Por exemplo, se algum 

governo, por qualquer razão que seja, cria alguma limitação e barreira para que a população 

não possa votar e não possa participar da vida pública, assim ela não terá autonomia política e 

a liberdade de exercer o seu direito de cidadão. Esse exemplo também demonstra que sem 

essa liberdade básica os cidadãos seriam isolados e excluídos das decisões que poderiam 

possibilitar o crescimento e desenvolvimento local. 

Trazendo essa perspectiva para o caso de Areia-PB, e que é uma situação semelhante 

que ocorre em outros centros históricos, o tombamento do seu núcleo urbano potencializou a 

prática do turismo cultural da cidade, aumentou o valor monetário dos imóveis, e dentre 

outros benefícios para a população local. Porém, isso limitou aos proprietários que efetuem 

alguma alteração ou manutenção que desejem nos seus imóveis tombados, pois para isso é 

necessário a solicitação e a aprovação do IPHAN, que não autoriza que o prédio perca a sua 

essencial e aparência original.  

Com isso, a autonomia e liberdade de fazer qualquer alteração em seu próprio imóvel 

é limitada por outro órgão responsável pelo seu tombamento, causando assim uma situação 

complicada e conflituosa entre os proprietários e o IPHAN, inclusive com vários processos 

em andamento para aqueles que desobedeceram essas limitações estabelecidas pelo órgão. 

 Para gerar as condições e oportunidades necessárias para os indivíduos, Sen (2010) 

destaca que as liberdades instrumentais cruciais são as seguintes: oportunidades econômicas, 

liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

Dessa forma, para se estabelecer um desenvolvimento centralizado em proporcionar as 

oportunidades básicas para os indivíduos, é necessário possibilitar essas condições. 

Essa concepção do desenvolvimento é um processo que pode possibilitar a expansão 

das liberdades reais de um indivíduo. Seguindo assim o pensamento de Sen (2010), a 

liberdade que a pessoa possui em poder realizar algo, é diretamente influenciado pelas 

oportunidades econômicas, pela liberdade política, o acesso à educação, e dentre vários outros 

elementos que incentivam e dão estímulo para as suas iniciativas. 

Max-Neef (1994) também corrobora com Sen (2010) quando alega que para gerar o 

desenvolvimento é necessário priorizar a satisfação das necessidades humanas. Esse autor 
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possui uma visão holística e dá um maior enfoque ao desenvolvimento que é direcionado a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e que possa proporcionar a satisfação das 

necessidades humanas prioritariamente frente às econômicas. O viés econômico é muito 

presente e perceptível e não pode ser desconsiderado, entretanto, a sua função é possibilitar as 

condições e oportunidades, assim também como ressalta Sen (2010), para a satisfação dos 

indivíduos. 

Referente a essas necessidades humanas elencadas por Max-Neef (1994, p. 30) a partir 

do processo de desenvolvimento, destacam-se: 

 

Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de 

la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

 

 Observa-se assim os elementos essenciais estabelecidos para que o desenvolvimento 

proporcione a interação satisfatória do indivíduo com o seu entorno, com as pessoas e as 

dinâmicas que ocorrem ali. A partir dessas condições, é possível gerar autonomia e 

possibilitar uma maior e melhor articulação e protagonismo entre os atores locais.  

Essa é também uma premissa para o capital social, conceito esse que aborda e 

fortalece a importância da unidade e da comunicação eficiente entre os envolvidos para se 

atingir um objetivo comum, Nunes, Santos e Azevedo (2014). 

Essa questão de estabelecer um objetivo comum entre os indivíduos é bastante 

complexa e conflituosa, pois cada pessoa possui um interesse e um objetivo particular, 

entretanto, é necessário atender as principais demandas que favorecerão a população em sua 

quase totalidade.  

E é nesse ponto que se enaltece o papel do capital social como fator determinante para 

o desenvolvimento de uma sociedade, como apresenta Putnam (1997, p. 177): 

Aqui o capital social diz respeito a características da organização social, como 

confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da 

sociedade, facilitando as ações coordenadas. Assim como outras formas de capital, o 

capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos objetivos que seriam 

inalcançáveis se ele não existisse. 

Dessa forma, através dessas características citadas que auxiliam no seu desempenho 

coletivo, a sociedade é envolvida diretamente no contexto o qual ela está inserida, 
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possibilitando assim a sua autonomia e o seu desenvolvimento a partir dessas ações 

coordenadas. 

 Sendo assim, essa estruturação possibilita certa organização para administrar o espaço 

que será executado a atividade turística, visto que o território pode ser inferido como palco de 

conflitos quando os grupos de interesse tentam sobrepor os seus objetivos frente a de outros 

(Brandão, 2008). Por outro lado, apesar dessa possibilidade de haver divergências quanto a 

utilização dos espaços, é relevante ressaltar que, se bem planejado, ele também pode ser 

otimizado como um território de possibilidades, de modo a contribuir para o desenvolvimento 

de algo que beneficie os envolvidos,  

Brandão (2008) alega também que esse desenvolvimento deve ocorrer de forma 

integrada entre os agentes públicos, privados e pela comunidade local, no qual deve ser 

realizado através de ações coletivas que corroborem para um fim específico, de modo que 

deve atender a demanda do contexto da realidade do local. 

E para a eficácia desse planejamento é fundamental o envolvimento do Estado através 

de ações e intervenções competentes e coerentes com a sua realidade, seja ele realizado pela 

esfera nacional, regional ou local, e que se adeque às condições e necessidades da localidade. 

 A partir dessas discussões, fica claro que a atividade turística pode gerar crescimento e 

desenvolvimento para uma destinação. Entretanto, para fundamentar tal afirmação é 

necessário estabelecer critérios e indicadores específicos para a realização dessa análise e, 

também um profundo conhecimento sobre a realidade local, de modo a comprovar e 

corroborar tal hipótese. 

Sendo assim, o desenvolvimento nesta perspectiva pode ser entendido como sendo um 

processo que proporcione melhores condições de oportunidades e de qualidade de vida para as 

pessoas, sejam elas autóctones ou apenas visitantes. Dessa forma, o turismo como 

dinamizador e causador de efeitos diversos nas localidades possibilita esse desenvolvimento a 

fim de atender as necessidades da sua demanda.  

Algumas cidades utilizam da sua cultura como principal atrativo para motivar os 

turistas e fomentar a atividade e o desenvolvimento na região. Alguns exemplos são as 

cidades de Olinda – PE, Ouro Preto – MG e Areia – PB. Todos esses locais possuem um 

acervo histórico e arquitetônico preservado e conservado, no qual garantem um fluxo 

considerável de turistas durante o ano todo, de acordo com a realidade de cada localidade. 

Diante disso, essa movimentação de pessoas e de divisas possibilitou a essas cidades a 

oportunidade de desenvolver a sua infraestrutura turística assim também como a básica, a fim 
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de atender essa nova demanda. Além disso, a valorização dos visitantes pela história e cultura 

das destinações também beneficiam no fortalecimento da identidade e da preservação da 

memória local. Dessa forma, percebe-se que a prática do turismo cultural pode potencializar e 

fomentar uma destinação de modo a contribuir para o seu desenvolvimento local assim 

também como ao seu crescimento econômico. 
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4 TURISMO CULTURAL: A CULTURA E O PATRIMÔNIO COMO 

COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 Diante das segmentações e motivações que levam o turista a viajar, o turismo cultural 

se destaca por ser um dos principais fomentadores desse fluxo de pessoas nas destinações 

turísticas. Além disso, é visto como uma possibilidade de dinamizar a economia de uma 

cidade histórica, pois ela pode se utilizar dos seus bens históricos e arquitetônicos para 

fomentar esse novo fluxo de pessoas. Para tanto, são recursos que precisam de atenção para 

manter-se conservados e, ainda assim, possibilitar a execução desse novo uso dos seus 

espaços para a atividade turística. 

 

4.1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO: CONTEXTUALIZAÇÃO E MEDIDAS DE 

PRESERVAÇÃO 

 

 Para o turismo, um dos elementos culturais mais relevantes, pois geralmente os turistas 

tem um grande interesse em conhecer, é o patrimônio cultural. Para Pellegrini Filho (1993, p. 

96): 

Modernamente se compreende por patrimônio cultural todo e qualquer artefato 

humano que, tendo um forte componente simbólico, seja de algum modo 

representativo da coletividade, da região, da época específica, permitindo melhor 

compreender-se o processo histórico. 

 Em outras palavras, o patrimônio é uma representação tangível e também intangível, 

no caso das manifestações culturais, dos bens e da herança cultural de uma sociedade. Dessa 

forma, os monumentos, igrejas, museus, prédios históricos, apresentações culturais, dentre 

outros, são bastante significativos para o turismo cultural, pois são capazes de atrair um 

grande número de visitantes anualmente nas destinações turísticas. 

 De fato, esse é o entendimento atual sobre o patrimônio, entretanto, nem sempre foi 

dessa forma. Nos tempos antigos das sociedades clássicas, Roma e Grécia, assim também 

como no Egito antigo e entre outras civilizações, aos monumentos, principalmente os 

religiosos, já era atribuído um valor e importância diferenciados a eles e por isso, tinha-se a 

noção de preservação. Não como a que temos hoje em dia o qual esse ideal se baseia na 

preservação do patrimônio para as gerações seguintes, pois sua confecção de arte e de 
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artefatos eram produzidos para serem admirados e como demonstrativo de poder, mas não 

eram colecionáveis ou existia neles a intenção da preservação para a posteridade, apenas em 

pouquíssimos casos pontuais e individuais. 

 Essa valorização, entretanto, não estava relacionada a algo histórico ou outro elemento 

que remeta a um bem coletivo, ela reconhecia as realizações de uma civilização superior. 

Devido a isso, não se existia algum padrão ou políticas que garantissem a salvaguarda desses 

bens, isso era realizado de forma aleatória e de acordo com os próprios interesses (Choay, 

2006). 

Durante a Idade Média, a aristocracia demonstrava em seus castelos e em outras 

construções o sentido de símbolos de sua continuidade, o qual os transformava em objetos e 

bens de preservação. O cristianismo construiu muitas igrejas monumentais, como forma 

principalmente de poder e imponência, que também foram preservadas, assim como seus 

objetos de culto (Fonseca, 2009). 

Os objetos dessas civilizações posteriormente chamam a atenção dos europeus que 

conferiam a essas antiguidades o reconhecimento do culto e erudito. Assim sendo, entre os 

séculos XVII e XVIII era comum os europeus viajarem e acumularem essas antiguidades com 

a intenção de colecionar esses bens e de estudá-los. Assim despontou a época dos antiquários 

e da valorização aos objetos antigos que geralmente eram pinturas, esculturas e objetos de 

arte. Durante esse período, as pessoas que possuíam e estudavam esses artefatos eram 

consideradas cultas e agregavam prestígio a elas, de modo que existiam reuniões para que 

esses grupos pudessem discutir sobre suas novas aquisições e sobre os estudos e observações 

que eles faziam acerca de seus objetos, como ressalta Choay (2006, p. 65): 

Eruditos e colecionadores, os antiquários acumulavam em seus gabinetes não apenas 

medalhas e outros “fragmentos” do passado, como se dizia então, mas também, sob 

forma de “compilações” e de “portfólios”, verdadeiros dossiês, com descrições e 

representações figuradas das antiguidades. Por toda a Europa, eles se correspondiam 

e se visitavam, muitas vezes trocavam objetos, informações, sempre discutindo seus 

achados e suas hipóteses. 

Durante essa época começou a ocorrer as viagens que a elite europeia realizava para 

complementar os seus estudos, período esse que ficou conhecido como Grand Tour. Fica 

claro assim a valorização a artigos considerados cultos, a materiais e obras que a elite 

produzia e ela mesma consumia, além do que o bem tangível era e permaneceu sendo ainda 

por muito tempo depois os recursos a serem resguardados, entretanto, não se tinha esse 

mesmo entendimento aos bens intangíveis. 
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 Apenas durante a Revolução Francesa é que o desejo de preservar de fato os 

monumentos como um bem que representa a sociedade é estimulado. Devido às destruições 

que ocorreram nesse período e o enfraquecimento do país como unidade, percebeu-se então 

que a preservação dos patrimônios era algo essencial para o fortalecimento da identidade 

coletiva e da representatividade da nação e que deveria ser uma prática recorrente (Fonseca, 

2009). Choay (2006, p. 116) reforça essa questão quando discute que:  

O valor nacional é o primeiro, fundamental. Foi ele quem inspirou, de ponta a ponta, 

as medidas de conservação tomadas pelo Comitê de Instrução Pública, quem 

justificou o inventário e o cotejo de todas as categorias heterogêneas da “sucessão”. 

Esse valor legitima o monumento como patrimônio, diferenciando esses conceitos 

pelo último designar bens pertencentes a nação. Inicia-se assim o processo de proteger esses 

monumentos através dessa noção de patrimônio histórico que conserva a memória de uma 

sociedade e efetivamente são realizados procedimentos legais para atingir tal objetivo. 

 Outro fato que reforçou e expandiu essa questão de conservar os bens históricos de 

uma forma geral foi a Revolução Industrial. Esse período foi um divisor de águas na história, 

pois alterou de diversas formas o cotidiano e a vida das pessoas a partir do final do século 

XVIII, incluindo nisso o patrimônio. Com os novos materiais, novas técnicas de produção e 

diferentes modos de fazer, as novas tecnologias e a alteração da relação do homem com o seu 

habitat, fica evidente a diferenciação entre a modernidade e as outras construções, de modo 

que aumenta a preocupação em preservar a memória dos períodos antecessores através do 

patrimônio (Simão, 2013). Nesse ponto o bem tangível e da elite permaneciam em destaque e 

eram geralmente os mais valorizados, os bens intangíveis e populares tiveram o maior 

reconhecimento posteriormente. 

 Referente ao entendimento mais atual sobre a preservação do patrimônio, Figueiredo 

et al (2012, pp. 357-358) destaca alguns elementos que podem identificar o bem como sendo 

relevante para preservar, sendo eles: o caráter especial atribuído; a noção de raridade e de 

unicidade; a beleza; o testemunho histórico o qual representa; a originalidade; e a identidade. 

Além deles, outro elemento importante é a questão da herança, o legado histórico que algo 

representa para uma determinada sociedade. Esses são alguns dos fatores que fazem com que 

os bens sejam preservados, entretanto, essa escolha é realizada por diversos atores que 

defendem os seus interesses e não necessariamente representam a coletividade, o que pode vir 

a gerar conflitos. 
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 Assim sendo, o patrimônio passa por um processo de patrimonialização, onde os 

recursos culturais que resguardam características singulares de períodos e sociedades passadas 

ganham um significado especial e são preservadas para conhecimento das gerações futuras 

(Figueiredo et al, 2012). 

Dessa forma, é de interesse dos agentes envolvidos na atividade turística a 

conservação e valorização desses ambientes e monumentos, de modo que o turismo 

proporciona a possibilidade de atribuir uma nova função a esses locais e assim conservá-los. 

Para tanto, é necessário que seja levado em consideração que o patrimônio é um recurso que 

necessita de uma atenção especial, pois não é renovável, tanto o material quanto, 

principalmente, o imaterial, pois, por se tratar de um bem intangível, é importante e desejável 

que as pessoas continuem a preservar e a propagar as suas tradições. 

 Segundo Barretto (2000, p. 15), existe uma diferença entre preservar e conservar: 

Preservar significa proteger, resguardar, evitar que alguma coisa seja atingida por 

alguma outra que lhe possa ocasionar dano. Conservar significa manter, guardar 

para que haja uma permanência no tempo. Desde que guardar é diferente de 

resguardar, preservar o patrimônio implica mantê-lo estático e intocado, ao passo 

que conservar implica integrá-lo no dinamismo do processo cultural. 

 Desse modo, o patrimônio deve ser preservado para guardar o seu valor histórico e 

cultural, independente se há ou não algum interesse turístico. Enquanto que conservar implica 

em resguardar para algum uso, o que cabe perfeitamente no que ocorre na atividade turística. 

 Com isso, o turismo é capaz de dar uma nova funcionalidade ao local e conserva-lo, 

entretanto, é necessário que haja medidas eficientes de preservação, pois “o monumento é 

assim poupado aos riscos do desuso para ser exposto ao desgaste e usurpações do uso” 

(Choay, 2006, p. 219). 

 Assim sendo, uma das formas de preservar e conservar o patrimônio é através da 

valorização que a população dá em resguardar a sua história, de forma que conhecendo e se 

identificando com aquele bem a própria comunidade o conserve. Todavia, a medida legal e 

mais concreta para essa preservação é através do tombamento.  

Por meio de um ato administrativo por algum órgão público, seja ele municipal, 

estadual ou federal por meio do IPHAN, o bem material ou imaterial considerado valioso e 

que necessita ser preservado é registrado no “livro de tombo”. A partir disso, não é possível 

alterar as suas características essenciais e ele passa a ser resguardado a partir dos critérios e 

leis estabelecidos (Barretto, 2000). 
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Referente ao tombamento do patrimônio, Fonseca (2009, p. 21) ratifica que: 

Pelo valor que lhes é atribuído, enquanto manifestações culturais e enquanto 

símbolos da nação, esses bens passam a ser merecedores de proteção, visando à sua 

transmissão para as gerações futuras. Nesse sentido, as políticas de preservação se 

propõem a atuar, basicamente, no nível simbólico, tendo como objetivo reforçar uma 

identidade coletiva, a educação e a formação de cidadãos. Esse é, pelo menos, o 

discurso que costuma justificar a constituição desses patrimônios e o 

desenvolvimento de políticas públicas de preservação. 

 Dessa forma, fica evidente que a medida de tombar um bem, seja ele tangível ou 

intangível, reforça o seu valor como símbolo identitário e o valida para ser incluído em 

políticas de preservação. 

 No Brasil, as primeiras iniciativas para preservar de fato o monumento vieram no 

início do século XX, a partir do movimento modernista como incentivador da busca e da 

preservação da história e cultura brasileira a partir do seu patrimônio. Esse foi um amplo 

movimento que repercutiu em vários aspectos da cena cultural e artística da sociedade 

brasileira, sobretudo na questão do patrimônio histórico. Os modernistas objetivavam 

preservar os bens culturais do Brasil não somente para salvar o seu acervo como também para 

construir uma identidade autêntica e genuinamente brasileira (Simão, 2013). 

 Entretanto, em termos de medidas legais e constitucional para a preservação, Fonseca 

(2009, p. 37) retrata que: 

Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional é referida 

pela primeira vez no Brasil (embora não exatamente com essa denominação), como 

sendo objeto de proteção obrigatória por parte do poder público, na Constituição de 

1934. Diz o art. 10 das disposições preliminares: 

Art. 10 – Compete concorrentemente à União e aos Estados: 

III. proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, 

podendo impedir a evasão de obras de arte.  

 Essa foi apenas a primeira citação jurídica que se referia ao patrimônio, entretanto, a 

sua regulamentação sobre os bens culturais no Brasil só veio com a elaboração do anteprojeto 

de Mário de Andrade em 1936, no qual foi criado as diretrizes para a proteção do patrimônio 

artístico nacional, sendo esse o decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Esse documento 

indicava as normas de preservação a serem seguidas e estabelecia o Livro de Tombo para 

inscrever os bens a serem preservados, categorizados como Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas-Artes e 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas (Simão 2013, p. 36). Esse documento é utilizado até os 

dias de hoje, entretanto, com várias modificações em seu aspecto operacional e no universo de 

abrangência. 
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 Apesar dessa categorização, não foi especificado e definido de forma clara os critérios 

para inscrever os patrimônios em cada livro, isso foi feito seguindo o entendimento da própria 

instituição, que no caso era o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

atual IPHAN), e conforme os momentos específicos.  

Nas primeiras décadas, a ênfase na preservação e no tombamento foi dada 

principalmente aos monumentos imóveis, chamados também de monumentos de “pedra e cal” 

(Simão 2013, p. 36) e aos bens móveis. O predomínio era de bens do período colonial e 

religiosos, pois era entendido que esses eram representativos verdadeiros da autenticidade 

brasileira e que deveriam ser preservados com prioridade. 

 A população não possuía nenhum papel decisório ou consultivo nesse processo 

durante esse período, todas as decisões do que tombar, ou não, era concentrado pelo SPHAN. 

A participação da população apenas foi levada em consideração a partir da década de 1960, 

onde inclusive a instituição passou a aceitar e receber solicitações de tombamento de 

pessoas/entidades externas, dando mais autonomia aos órgãos estaduais e municipais. 

Apenas na Constituição Federal Brasileira de 1988 que é incluso a questão da 

preservação as manifestações culturais, aos modos de fazer e criar, dentre outros aspectos. 

Isso apresenta uma evolução do pensamento e do entendimento sobre patrimônio, pois como 

foi discutido anteriormente, os bens materiais e da elite sempre foram valorizados e estiveram 

em evidência, enquanto os outros foram deixados de lado. Esse fato possibilita a salvaguarda 

dos recursos históricos e culturais que tenham alguma relevância para a comunidade e que 

seja importante para a construção da identidade coletiva, seja ele material ou imaterial. 

 Entretanto, esses patrimônios a serem preservados não são escolhidos aleatoriamente. 

Referente a isso, Martins (2006, p. 43) esclarece que: 

O patrimônio é reflexo da sociedade que o produz, sendo necessário esclarecer que 

ele nem sempre é fruto da coletividade, pois existem processos nos quais o 

patrimônio é produto de contextos econômicos, políticos ou culturais, que, por sua 

vez, possuem origem em decisões de grupos concretos, ou classes, mas apenas 

representam patrimônio, quando tais construções são assumidas pela coletividade 

de forma autônoma. 

 Diante disso, é perceptível que a escolha entre preservar ou não, dar destaque a algum 

patrimônio ou ser esquecido, principalmente referente ao tombamento, é realizado a partir de 

interesses diversos e nem sempre existe a participação popular nesse processo. Assim, a 

atividade turística pode auxiliar nessa conservação, pois os atrativos culturais que possuem o 
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interesse turístico costumam ser valorizados e busca-se pela sua resguarda (Figueiredo et al, 

2012).  

Todavia, o tombamento de uma cidade e o interesse turístico por ela nem sempre é um 

fator positivo. Quando esse interesse ultrapassa o limite suportado pela localidade e passa a 

degradar o patrimônio em vez de auxiliar na sua preservação, os aspectos negativos advindos 

do turismo poderão ser sentido de forma mais direta que os benefícios, podendo causar 

diversas perturbações nos locais e na população local e até mesmo a depredação do espaço.  

  

4.2 TURISMO CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS 

 

 Viajar é algo presente na vida do ser humano há bastante tempo. Por séculos, as 

pessoas eram nômades e se deslocavam de um local para o outro para sobreviver, buscando 

melhores condições e locais com mais recursos para que pudessem ali permanecer 

temporariamente. Apesar dessa característica de sempre se deslocar, isso ainda não era 

caracterizado como sendo turismo, a partir da concepção moderna a qual se tem atualmente 

(Figueiredo, 2010).  

Os primeiros sinais de que as pessoas estavam deixando de simplesmente viajar e 

estavam iniciando a prática do turismo foi somente a partir do século XVI, com o surgimento 

do Grand Tour. Essas eram viagens organizadas pelas famílias abastadas da Europa para que 

seus filhos pudessem finalizar os seus estudos com uma viagem a alguns países europeus a 

fim de adquirirem conhecimento e experiência de vida. Referente a isso, Figueiredo (2010, p. 

242) aponta que “O Grand Tour é a semente do turismo moderno e representa o elo entre os 

tipos de viagens historicamente anteriores e a essência da viagem turística”.  

 Sendo assim, inicia-se essa ruptura de diferenciar o ato de simplesmente viajar, 

motivado por alguma necessidade ou precisão, para viajar por prazer, para vivenciar novas 

experiências. A prática da atividade turística estruturada, com o envolvimento de agentes que 

organizaram a viagem e utilizaram equipamentos turísticos, ocorre pela primeira vez em 1841 

quando o inglês Thomas Cook reuniu um grupo de pessoas para participarem de um 

congresso sobre alcoolismo (Figueiredo, 2010). A partir daí, o turismo foi expandindo e se 

estruturando para atender as novas demandas que estavam por vir. 
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 O grande marco para a consolidação dessa atividade moderna foi a partir do advento 

da industrialização. A partir dos avanços tecnológicos, foi possível melhorar as condições e as 

estruturas das cidades, além de produzir e expandir o sistema de transportes, no qual foi 

possível que as pessoas se deslocassem em maior quantidade, para maiores distâncias e em 

menos tempo, como afirma Krippendorf, (2009, p. 11) “o grande êxodo das massas que 

caracteriza a nossa época é consequência das condições geradas pelo desenvolvimento da 

nossa sociedade industrial”. 

 O processo da industrialização trouxe mudanças significativas não somente para a 

atividade turística e para outros setores da economia, mas principalmente para a sociedade. 

Esse modelo de produção capitalista demandava uma jornada de trabalho muito intensa, no 

qual os funcionários trabalhavam em média 16 horas por dia e com precárias condições de 

trabalho. A partir dessa situação tem-se uma noção mais nítida da concepção de tempo livre e 

de tempo de trabalho. As horas em que os indivíduos não estivessem trabalhando eles 

valorizavam o lazer e o descanso. Com a conquista dos direitos trabalhistas e a obtenção do 

descanso semanal e das férias pagas, o turismo passa a ser ainda mais valorizado (Figueiredo, 

2010). 

 Sendo assim, as pessoas buscavam e até hoje buscam no turismo a oportunidade de se 

afastarem do seu cotidiano e da sua rotina para descansar e fugir um pouco da sua realidade, 

como ratifica Krippendorf, (2009, p. 11): 

Para encontrarmos uma compensação para tudo o que nos falta no cotidiano, para 

tudo o que desapareceu, viajamos, desejamos liberar-nos da dependência social, 

desligar-nos e refazer nossas energias, desfrutar da independência e da livre 

disposição do próprio ser, entabular contatos, descansar, viver a liberdade e procurar 

um pouco de felicidade. 

 Esse fator contribuiu para uma grande circulação de viajantes pelo mundo inteiro e de 

investimentos nas destinações (sejam eles em estruturas ou o dinheiro gasto na própria 

viagem), e isso demanda um alto nível de organização da atividade, tanto em relação aos 

órgãos públicos, como a iniciativa privada e a população local. Sendo assim, é pertinente a 

integração entre esses atores para estruturar as destinações turísticas e possibilitar atender ao 

novo fluxo de pessoas que poderão atrair. 

 Várias são as motivações que levam os turistas a se deslocarem do seu local de 

moradia para visitar e conhecer uma realidade distinta da sua. Um desses atrativos mais 

relevantes é a cultura. Mesmo que não seja a motivação principal da viagem, os turistas 

acabam interagindo também com a população local e a sua cultura. Desde o período das 
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viagens do Grand Tour que interagir e conhecer uma cultura distinta da sua a fim de adquirir 

conhecimento e novas vivências é bastante valorizado. 

 Todavia, é relevante ressaltar que essa cultura valorizada e visitada era a da elite. Os 

grandes castelos e museus com valiosas obras de arte sempre foram grandes atrativos 

turísticos e locais de interesse aos visitantes. A ideia de valorizar e englobar a cultura de todas 

as classes sociais, etnias, religiões, as culturas periféricas e populares em geral, é bem recente 

(Bhabha, 1998). 

 Choay (2006, p. 210) indica essa disseminação e expansão do entendimento de cultura 

da seguinte forma: 

A palavra “cultura” se difunde a partir dos anos 1960. Símbolo de sua fortuna, a 

criação de um ministério para assuntos culturais, que logo se torna “da Cultura”, é 

um modelo que não tarda a ser adotado pela maioria dos países europeus e a 

atravessar os mares. Malraux cria as Maisons de la Culture [Casas da Cultura], ao 

passo que a “cultura” se diversifica: culturas minoritárias, cultura popular, cultura do 

pobre, cultura do corriqueiro... 

 Esse trecho demonstra a diversificação e a descentralização dessa valorização da 

cultura apenas da elite.  

 A noção do próprio conceito de cultura foi algo que foi evoluindo de acordo com o 

entendimento e com a ruptura da mentalidade da sociedade. Inicialmente, cultura se referia a 

um processo relativo ao cultivo de vegetais. Atualmente entende-se por cultura, de maneira 

geral, sendo aquilo que representa a vida e a história de determinado povo (Williams, 2008). 

 Referente a isso, Laraia (1989) reforça que a cultura é toda a possibilidade de 

realização humana, englobando também todas as características pertencentes ao ser humano. 

Segundo Laraia (1989, p. 70) essas características são decorrentes do: 

Modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma 

herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. 

 Diante disso, fica claro que a cultura é algo que comumente herdamos a partir do 

contexto no qual estamos inseridos. É importante ressaltar também que a cultura não é algo 

estático, pois com o passar do tempo e também com o contato de costumes e hábitos distintos, 

isso pode influenciar para a diversificação da dinâmica cultural. 

 O turismo cultural se caracteriza por ter como principal atrativo de interesse os bens 

materiais e imateriais produzidos pelo homem, de modo que privilegia a história e a cultura 

local (Barretto, 1995). Dessa forma, as destinações exaltam as suas particularidades e 
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singularidades para atrair os visitantes. Além disso, também proporcionam uma experiência 

que possibilita adquirir conhecimento através da interação com um grupo social e uma 

realidade distinta da qual se está habituado. 

 As pessoas se interessam pelo turismo cultural também pela possibilidade e 

curiosidade de conhecer e vislumbrar como as sociedades que viveram em épocas passadas 

viviam e se organizavam, como apresenta Portuguez (2004, p. 3): 

Pensar o espaço turístico a partir de suas formas arquitetônicas antigas significa um 

esforço de interpretação do mundo vivido pelos grupos sociais que antecederam a 

vida moderna (urbana pós-industrial) e, que sem sombra de dúvidas, desperta o 

interesse e a curiosidade dos turistas. 

É importante ressaltar também que o patrimônio, principalmente quando se trata do 

patrimônio material, não se constitui apenas de prédios históricos construídos há séculos. 

Monumentos como, por exemplo, o conjunto arquitetônico da cidade de Brasília-DF e a ponte 

Newton Navarro em Natal-RN, são construções modernas, porém, pela sua representatividade 

e importância, se constituem como sendo patrimônio das suas respectivas localidades. Isso se 

dá devido ao valor significativo desses monumentos destacado pelas sociedades, elementos 

socioculturais e econômicos relevantes a que são atribuídos significado especial e que 

necessitam ser conservados para a posteridade (Figueiredo et al, 2012). 

 A curiosidade de alguns turistas está em conhecer não somente o patrimônio cultural 

material e imaterial, mas também a identidade e como se organizam as sociedades atuais. É 

comum nos dias de hoje o interesse em conhecer os aspectos que diferenciam um grupo social 

do outro e também as suas semelhanças. Isso se configura como uma das características do 

sujeito pós-moderno, que não possui uma identidade fixa, permanente, e sim múltiplas 

identidades influenciadas por diversos fatores, inclusive pelo contato com outras culturas que 

o turismo proporciona (Hall, 2003).  

O Brasil é conhecido internacionalmente principalmente pelos seus recursos naturais. 

Sempre houve um grande destaque à divulgação e promoção dos seus bens naturais, enquanto 

os recursos culturais também estão presentes na divulgação, mas de forma mais sutil. 

Entretanto, as cidades que possuem esse potencial para o turismo cultural têm a possibilidade 

e a oportunidade de utilizar a sua cultura como atrativo turístico, como reforça Portuguez 

(2004, p.34): 

As cidades históricas se defrontam com um importante desafio: aproveitar as 

oportunidades que lhes são oferecidas pelas funcionalidades emergentes e obter sua 

inserção equilibrada no conjunto urbano, na economia e na sociedade. 
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Esse é o caso de várias cidades, como, por exemplo, a cidade de Cartagena na 

Espanha, que diante de uma crise entre o final do século XX e início do século XXI a 

localidade viu no turismo cultural uma oportunidade para alavancar novamente a sua 

economia. Diante disso, o governo investiu cerca de 200 milhões de euros no período entre 

2000 a 2015 em projetos e ações para revitalizar o seu patrimônio histórico e fortalecer e 

consolidar a marca de “Cartagena: Porto de Culturas” (Vicente, 2015). Isso reverberou em um 

resultado positivo para a cidade, no qual em cerca de 1Km² há 19 museus e centros de 

interpretações para visitação, dentre outras estruturas, o que gerou o número de 340.000 

visitantes na cidade no ano de 2014, 7% a mais do que no ano anterior (Vicente, 2015). Assim 

sendo, o turismo se configura como uma das principais atividades econômicas de Cartagena, 

que soube utilizar do seu patrimônio histórico para dinamizar a economia e a sociedade local. 

Isso demonstra que é possível que os indicadores sociais e econômicos dessa cidade tenham 

aumentado devido a atividade turística, aumentando assim as suas oportunidades e gerando 

desenvolvimento para a localidade.  

Dessa forma, além da possibilidade de gerar possibilidades de mercado para a 

destinação que se utiliza da sua cultura para fomentar a atividade turística, o turismo cultural 

também pode proporcionar a valorização da história e da cultura local, tanto por parte dos 

visitantes, como também da população local. Além disso, ainda gera a troca de experiências 

através do intercâmbio mais próximo entre os turistas e a população autóctone (Dias e Aguiar, 

2002). Sendo assim, fica evidente algumas das vantagens quando, de maneira planejada, a 

cultura é utilizada como atrativo turístico.  

Oliveira (2003, p. 39) reforça essa questão das cidades se utilizarem do seu potencial 

histórico para desenvolver o turismo, quando afirma que: 

Para valorizar suas áreas históricas, as cidades estão tentando atrair novas atividades 

e uma delas é o turismo associado a atividades culturais. O turismo é usado para 

combater a imagem de uma cidade obsoleta, introduzindo novos usos que, dessa 

maneira, tirem proveito de seu caráter histórico e do seu ambiente. 

 Esse também é claramente o caso do município de Areia, que obteve um grande 

desenvolvimento econômico, político e cultural durante o século XVIII e perdeu essa 

expressão no século seguinte. Entretanto, suas edificações históricas, engenhos e sua 

paisagem ainda permanecem, o que possibilita o fomento a atividade turística como 

alternativa para impulsionar novamente a dinâmica da cidade. 

 Sendo assim, o turismo pode corroborar para atrair investimentos e estabelecimentos 

para a localidade, dentre outros benefícios que retornam para a população como, por exemplo, 
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atrações, melhorias ambientais, instalações, dentre outros fatores viabilizados através da 

presença do turista. Essas benfeitorias possibilitam o aumento das oportunidades para a 

comunidade, reforçando o que Sen (2010) nos apresenta sobre o desenvolvimento através da 

expansão das liberdades. 

 Contudo, além dessas vantagens que o turismo pode trazer as cidades históricas, é 

necessário ressaltar que isso pode acarretar também em efeitos negativos. Além dos danos que 

a própria atividade pode causar em qualquer espaço, no caso de um sítio histórico, Oliveira 

(2003, p. 38) reforça que:  

O problema fundamental que o planejamento enfrenta em cidades históricas é a 

tensão entre a necessidade de conservar a malha física da cidade (seu centro e sua 

paisagem) e a demanda das atividades que ocorrem nesses espaços ou as que para 

ele são atraídas. 

 Dessa maneira, a localidade acaba que por ser um palco de conflitos para adequar as 

necessidades específicas de um local histórico com as necessidades de uma cidade dinâmica e 

com a atividade turística acontecendo de forma contínua. Para evitar e amenizar esse tipo de 

situação, é necessário um planejamento e ações efetivas que possam organizar e conduzir o 

turismo sem causar danos irreversíveis e sem alterar a integridade do espaço histórico e do 

ambiente como um todo.  
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5 MUNICÍPIO DE AREIA – PB: PATRIMÔNIO NACIONAL 

 

 A Paraíba é um estado nordestino o qual tem como capital o município de João 

Pessoa. Segundo dados do IBGE (2010), possui uma população de 3.769.955 habitantes, 

sendo o 5º estado mais populoso da região nordeste. As principais atividades econômicas do 

estado são a agricultura e a indústria, com destaque também a pecuária e ao turismo (Paraíba 

Total, 2016). 

 Em relação à atividade turística, o estado se destaca pelos seus atrativos naturais, 

concentrados principalmente em sua costa litorânea com praias conhecidas em nível 

internacional, como é o caso da praia naturalista de Tambaba, e também em seus recursos 

culturais. Na parte interiorana, há uma grande diversificação de roteiros e atrativos que são 

utilizados para o turismo, como o Parque dos Dinossauros no município de Souza, a “Roliúde 

Nordestina” no município de Cabaceiras, que foi cenário de diversas produções de filmes 

nacionais, dentre vários outros. 

Um desses destaques é a microrregião do Brejo Paraibano, região que se sobressai por 

estar situado entre serras e apresentar relevo e clima que possibilitam baixas temperaturas no 

interior da Paraíba, além dos seus recursos naturais e culturais que são valorizados e utilizados 

pela atividade turística. Um dos seus municípios de relevância histórica, cultural, econômica e 

social é o município de Areia, que abrange uma área territorial de aproximadamente 269 km² 

e com cerca de 23.288 habitantes, segundo o censo de 2014 do IBGE (Areia Governo 

Municipal, 2016). Está distante cerca de 136 km da capital João Pessoa e a 50 km de Campina 

Grande, cidade de médio porte e de relevante importância e influência para o estado. 
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Mapa 01 – Localização de Areia 

 

Fontes: Mancha urbana (IBGE 2016); Limites municipais e estaduais (IBGE 2015) 

 

 Essa é a configuração atual do município de Areia, contudo, para chegar até essa 

concepção territorial, histórica, econômica, política e cultural, houveram muitos 

acontecimentos e mudanças, principalmente a partir do século XVII, como será discutido 

posteriormente. 

 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 A ocupação das terras que atualmente compreende o território do estado da Paraíba 

iniciou-se no século XVI pelo litoral paraibano, a partir da fundação da cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves (atual capital João Pessoa) em 1585 (Moraes, 2008). Apenas em 

meados do século XVII que os exploradores holandeses e portugueses começaram a adentrar 

pela região interiorana da capitania, através de expedições que buscavam novos locais para 

exploração agrícola e também de recursos minerais. 
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 Nesse período, Areia era habitada pelos índios Bruxaxás, da nação Cariri. Esses 

indígenas possuíam uma índole pacífica e não tiveram problemas ou criaram obstáculos para 

os brancos durante as suas explorações e posterior ocupação. Algumas das primeiras 

expedições ao Brejo foram a mando do atual município de Mamanguape. Referente a isso, 

Almeida (1980, p. 9) relata a respeito desse primeiro contato e seu posterior descaso:  

As terras do brejo foram achadas por moradores de Mamanguape, município que 

tinha por cabeça de termo a Vila Real de Monte Mor da Preguiça. Esse nome lhe 

fora dado em razão da inércia em que vivia. Nestas condições, atrelada ao Monte da 

Preguiça, esteve Areia ao abandono por muito tempo, sem contar sequer com os 

contingentes humanos necessários ao povoamento do solo. 

Acredita-se que o primeiro morador de Areia tenha sido Pedro Bruxaxá, possível 

desbravador português, que fixou moradia num local estratégico no cruzamento de estradas 

onde passavam boiadeiros e comboieiros para as cidades do litoral. A partir disso, construiu 

um curral e uma hospedaria que foi conhecida como “Pouso do Bruxaxá”, originando assim a 

primeira nomenclatura da região de Sertão do Bruxaxá (Areia Governo Municipal, 2016). 

Essa terminologia do local aparece nas primeiras Cartas de Sesmarias, entretanto, por volta de 

1770, a região já era referida nos documentos oficiais como Brejo de Areia (Fiúza et al, 

1998). 

Essa área foi muito utilizada como passagem e ponto de parada das pessoas que iam 

do sertão para o litoral, assim também como o caminho inverso. Naquele lugar, além do 

pouso, também era realizado o intercâmbio de produtos de consumo ali existentes. A partir da 

edificação da hospedaria de Pedro Bruxaxá, as primeiras construções foram surgindo ao seu 

redor. 

Acredita-se que as primeiras famílias do Brejo de Areia foram oriundas do município 

de Mamanguape-PB e Goiana-PE. Elas foram atraídas pela fama de que aquela região possuía 

um clima ameno e uma terra fértil e próspera para a agricultura. A partir desse potencial 

agrícola, inicia-se de fato o processo de povoamento e crescimento da região, onde cultivava-

se inicialmente o algodão (gossypium hirsutum), a mandioca (manihot esculenta), feijão 

(phaseolus vulgaris), milho (zea mays) e cana-de-açúcar (saccharum officinarum).  

No fim do século XVIII essas atividades agrícolas e o comércio haviam se expandido, 

no qual o Brejo de Areia fornecia os itens produzidos agora a larga escala às regiões vizinhas. 

Esse crescimento na economia local proporcionou também o desenvolvimento do povoado, 

onde já havia sido construído uma igreja, várias casas e já dava sinais de uma próspera 

evolução. Na entrada do século XIX já despontava como um dos principais vilarejos da 
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província, entretanto, ainda continuava sob a jurisdição administrativa e eclesiástica de 

Mamanguape, que ficava distante e com caminhos de difícil acesso (Almeida, 1980). 

Dessa forma, apenas em 18 de maio de 1815 a localidade conquistou a sua 

emancipação política e passou a se chamar Vila Real do Brejo de Areia. Além de sua parte 

central, fazia parte também do seu território as povoações de Alagoa Grande, Bananeiras, 

Guarabira, Pilões, Cuité e Pedra Lavrada. Areia chegou a ter 630 quilômetros quadrados de 

área, contando sua região central e os outros distritos ligados a ela. Para retratar a sua força e 

importância, tanto econômica quanto política, entre os anos de 1585 e 1822, apenas cinco 

municípios foram criados no estado: Pombal, Piancó, Areia, Mamanguape e João Pessoa 

(Moraes, 2008). 

Devido as suas exportações agrícolas e ao seu comércio, de influência regional, a Vila 

Real do Brejo de Areia crescia a passos largos. Sua influência na província também foi muito 

notória, como demonstra Almeida (1980, p. 35): 

Quando em 1833 a Província foi dividida em três comarcas, uma delas coube a 

Areia, denominada então segunda comarca da Paraíba. A primeira era a da capital e 

a terceira de Souza. A de Areia compreendia inicialmente os termos de Campina 

Grande, São João do Cariri e Bananeiras, acrescida mais tarde com os de Cabaceiras 

e Independência, hoje Guarabira. 

 Tão logo a vila já é elevada a cidade quando em 1846, através da Lei nº 2 de 18 de 

maio, é a primeira em toda a província, excetuando a capital que já foi fundada com essa 

categoria, a receber essa classificação. Nesse período já havia inclusive estradas que ligavam 

o município a outras cidades importantes, como João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape, 

dentre outros centros dos outros estados, facilitando assim o escoamento dos seus produtos 

para as outras regiões e também a sua exportação internacional (Fiúza et al, 1998). 

 O século XIX foi a consolidação e o ápice total da cidade, que possuiu vários ciclos 

agrícolas, com destaque para o algodão e a cana-de-açúcar, que trouxe muita riqueza e 

desenvolvimento à região, além de ter um comércio que era referência local e regional. Entre 

esses ciclos agrícolas houve momentos de declínios e pobreza na cidade, quando havia 

variação do mercado a qual Areia exportava, porém, era seguido por um novo ciclo que 

voltava a gerar riqueza e abundância para o município.  Essa prosperidade proporcionou o 

aumento considerável da sua população, advindas de outras localidades, assim também como 

a construção de diversas edificações em seu núcleo urbano, no qual algumas resistem até os 

tempos atuais. 
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 Entre o final do século XIX e XX iniciou-se a decadência econômica da cidade devido 

à instalação das ferrovias no estado da Paraíba, o qual a cidade de Areia não foi contemplada, 

como aponta Fiúza et al (1998, p. 92) “Em 1894 fora inaugurado o trecho que ligava a capital 

à Guarabira; em 1901 interliga-se Mulungu a Alagoa Grande; em 1907, Itabaiana à Campina 

Grande e, em 1913, Guarabira à Borborema.” 

Esse empecilho dificultou bastante a exportação dos produtos de Areia, que fez vários 

pedidos a capital para que ali também fosse instalado um trilho, entretanto, nunca foi 

atendida. Dessa forma, outros centros comerciais se consolidaram, como foi o caso de 

Campina Grande, e outros foram esquecidos, como Areia. 

A cana-de-açúcar, produto sempre presente na economia areiense, mesmo enquanto 

outros ciclos estavam em alta, ainda conseguiu resistir a essas dificuldades através dos 

incentivos do governo estadual. O município ainda resistiu com alguns ciclos agrícolas e 

outras atividades, entretanto, perdeu sua grande influência política e econômica do século 

anterior, além da sua população e do seu território que foram diminuindo – processo esse que 

se iniciou ainda na segunda metade do século XIX e se encerrou em 1957, com o 

desligamento do distrito de Remígio (Almeida, 1980). 

 

5.2 ECONOMIA, POLÍTICA E LEGADO CULTURAL 

 

 Desde a sua fundação, o comércio e a agricultura foram as atividades econômicas 

predominantes em Areia. No período do Sertão do Bruxaxá, ponto de passagem e parada de 

quem ia do sertão para o litoral e vice-versa, já ocorria ali o intercâmbio de produtos de 

consumo. Foi apenas o início do que posteriormente tomou uma proporção tão grande que 

Areia chegou a ter a maior feira da Paraíba. 

 Em relação a agricultura, esse foi o motor fundamental de riqueza e desenvolvimento 

da cidade, principalmente durante o século XIX. A região do Brejo possuía boas condições de 

solo, de hidrografia e clima favorável para o cultivo, o que gerou grandes produções agrícolas 

que contou com diversos ciclos econômicos e com produtos de exportação em maior destaque 

durante um determinado período, como apresenta Moraes (2008, p. 37): 
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Tabela 01 – Atividades econômicas em Areia (séculos XIX, XX e XXI) 

Século(s) Atividade Período de maior 

produção 

Causas da decadência 

XIX Plantio de algodão 1820-1870 Queda da cotação do algodão no 

mercado 

XIX Plantio de cana-de-

açúcar 

1830-1900 Praga em 1884 

Brusca desvalorização da rapadura 

XIX-XX Plantio de café 1890-1920 Praga em 1921 consumiu em 5 

anos seis milhões de pés de café 

XX Plantio de agave 1944-1952 Queda dos preços no mercado 

externo 

XX Criação de gado 1940-1970 Impossibilidade de competir com 

regiões que têm na pecuária sua 

mais importante fonte de renda 

XX-XXI Comércio e serviços 1979-2016 Predominância da economia nos 

setores de comércio e serviços, 

com destaque ao turismo no século 

XXI 

    Fonte: Adaptado de Moraes (2008) 

 

 Esses períodos compreendem o de maior produção de cada produto, entretanto, em 

menor escala, Areia também produzia mandioca, fumo, milho, e dentre outros. O primeiro 

produto agrícola a se destacar foi o algodão. Um fato que proporcionou esse grande 

crescimento foi o enfraquecimento da exportação algodoeira dos Estados Unidos, principal 

fornecedor da Inglaterra, devido às guerras civis que lá ocorreram, dentre outros fatores. 

Nesse período, Areia deixa de produzir algodão para atender apenas a demanda local e 

regional, e passa também a exportar para o exterior (Fiúza et al, 1998). 

 Isso corroborou para um aumento significativo da exportação algodoeira paraibana em 

um curto período de tempo, no qual em 1841 a Paraíba exportou 70.560 arrobas de algodão, e 

em 1849 esse valor aumentou para 187.941 arrobas (Fiúza et al, 1998, p.48), com uma grande 

participação de Areia neste montante. 

 Além de produzir, Areia também beneficiava o algodão de outras regiões vizinhas, 

pois possuía diversas bolandeiras de descaroçamento – máquinas que descaroçavam o algodão 

que era colhido – que atendiam a essa demanda, aumentando assim seu montante para 

exportação (Moraes, 2008). Essa extensa produção trouxe muita riqueza e desenvolvimento 
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ao município e foi um fator essencial para a sua consolidação, de modo que alterou de forma 

significativa o seu espaço agrário, a migração de mão-de-obra, dentre outros. 

 Entretanto, com a queda do algodão no mercado internacional, a cana-de-açúcar passa 

a ser o principal produto cultivado na região. Desde o final do século XVIII que se cultiva a 

cana em Areia, entretanto, em meados do século XIX que ela obtém maior demanda e 

destaque na sua economia. 

 No começo os senhores de engenho fabricavam apenas o açúcar, mas a rapadura 

passou a ser um produto mais vendável e com o processo de fabricação menos demorado, o 

que ocasionou a preferência em produzir este item (Almeida, 1980). 

 Nesse período de auge do cultivo da cana-de-açúcar, Areia viveu o seu melhor 

momento, onde a cidade prosperava e se expandia com a edificação de sobrados, ruas 

calçadas, escolas, teatro, dentre outros. Além do êxito do produto agrícola, o comércio 

também progrediu bastante.  

 Areia era conhecida como “o celeiro dos sertões”, por ter a maior feira da Paraíba e 

vários outros comércios, com produtos variados e até mesmo importados do exterior, no qual 

as cidades vizinhas e até de outros estados iam até o município para se abastecer. Como 

aponta Almeida (1980, p. 114) sobre o seu comércio “o brejo estava em condições de suprir o 

sertão num raio de 60 léguas.”.  

 O município prosperava e se desenvolvia bastante, entretanto, ao final do século XIX e 

início do século XX, com a construção das estradas de ferro na Paraíba e a exclusão de Areia 

nesse processo, como já foi mencionado, fez com que diminuísse drasticamente a demanda 

dos produtos advindos do município, declinando assim sua economia e sua grande influência 

no estado. Todo o progresso e a evolução rápida que houve agora passam a ser muito devagar, 

sem o mesmo desenvolvimento de outrora (Fiúza et al, 1998). 

 Ainda assim, na tentativa de manter a sua economia funcionando, em meados do 

século XX os agricultores investiram na plantação de café, o que deu certo por algum tempo, 

entretanto, devido a uma praga que devastou as plantações, não puderam mais prosseguir com 

esse produto. Posteriormente veio o agave, que recuperou a crise que havia se instalado no 

município após a queda do café. Durante cerca de oito anos essa nova cultura possibilitou o 

bom andamento e o desenvolvimento da economia em Areia, entretanto, a fibra não se 

manteve no mercado e mais uma vez o cultivo teve que ser abandonado (Almeida, 1980). 



57 

 

 Na década de 1930 inaugurava no centro urbano de Areia a Usina Santa Maria, que 

proporcionou trabalho e renda para os moradores e fez com que muitas pessoas que 

trabalhavam na área rural migrassem para a área urbana. Isso fez com que aumentasse o 

número da população do centro da cidade e essas pessoas começaram a ocupar as regiões 

mais periféricas, nas encostas das serras. Essa Usina funcionou até a década de 1980, no qual 

a sua falência voltou a trazer diversas dificuldades financeiras ao município (Fiúza et al, 

1998). 

 Durante essas oscilações, a cana-de-açúcar nunca deixou de ser produzida, todavia, 

agora em menor escala e priorizando a fabricação de rapadura e aguardente, o qual é feito até 

os dias atuais, destacando e identificando o município como um relevante produtor desses 

itens. Diante dessa importância e da permanência por tanto tempo do cultivo de cana-de-

açúcar, esse modo de produção já está agregado à identidade coletiva de Areia, tanto que a 

visitação aos engenhos para a demonstração desse processo de fabricação é valorizado e 

conservado na região. 

 Devido a essa alternância no mercado pautado sempre pelas produções agrícolas, 

Areia teve períodos de grandes crises e também de grandes riquezas, e enquanto havia 

recursos em abundância houve um grande desenvolvimento do município, como evidencia 

Almeida (1980, p. 115): 

Pouco faltava à cidade para que ostentasse a fisionomia de uma minúscula capital. 

Sobrados de azulejo, ruas calçadas, teatro, colégios, biblioteca, jornais, banda de 

música, sociedade dramática, clube de dança, tudo isso e um comércio à satisfação, 

completando o quadro da urbe. 

 Essa força econômica que Areia tinha durante o século XIX também refletiu na sua 

influência política no estado. O município protagonizou o cenário político desde o início, 

sempre estando presente através da eleição de senadores, deputados, governadores, dentre 

outros cargos de grande relevância para a administração pública estadual e nacional, chegando 

a ser, inclusive, a segunda comarca do estado da Paraíba (Almeida, 1980). 

 Para exemplificar a sua força política, Silva (2011, p. 52) destaca: 

Sua relevância econômica deu os contornos necessários para a sua ascensão política, 

chegando o governo do Estado a ser exercido por alguns areienses no final do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, a exemplo de Álvaro Machado 

(1892/1896 e 1904/1905), Walfredo Leal (1905/1908) e José Américo (1951/1956). 

 Esse destaque que o município obteve também atraiu várias pessoas que migraram 

para Areia em busca de trabalho e novas oportunidades. Além desse fator, ocorreram também 

algumas secas no sertão que obrigaram as pessoas a se deslocarem, escolhendo Areia como 
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sua nova moradia. O número de habitantes ia crescendo no decorrer dos anos, e esse fluxo 

contínuo de pessoas acabou que expondo a cidade a doenças trazidas de outras regiões.  

A pior epidemia de todas foi a do cólera-morbus, que dizimou grande parte da 

população da Paraíba em diferentes datas, uma em 1856 e outra em 1862. A primeira foi a 

mais severa de todas, no qual registrou um grande número de mortos, como registrou Almeida 

(1980, p. 85) “Um quadro impreciso, organizado pela secretaria do governo e divulgado por 

Irineu Pinto, dá para Areia 3.308 mortos em menos de dois meses.”. 

 Apesar de todas essas dificuldades e infortúnio, Areia também foi palco de 

acontecimentos históricos e marcantes. Participou de diversas revoltas populares, geralmente 

motivadas pela insatisfação dos moradores com o governo, a exploração do trabalhador, a 

concentração de terras e dentre outros motivos. Algumas delas Areia deu apenas apoio 

político e outras chegou a participar ativamente de batalhas com armas de fogo. 

 Dentre elas, pode-se citar a Revolução de 1817, revolta armada a favor da 

independência, no qual Areia apoiou e enviou homens a Recife para o motim. Derrotados, 

vários areienses foram perseguidos e mortos, em castigo por terem se rebelado contra o 

governo (Fiúza et al, 1998). Outra que ocorreu em toda a Paraíba, chegando a ter combate 

armado na própria cidade foi a revolta dos Quebra-Quilos, por volta de 1874. A população 

estava insatisfeita e revoltada principalmente com o aumento dos impostos, a lei do 

alistamento militar e o novo sistema métrico decimal implementado no comércio, no qual os 

revoltosos quebraram várias ferramentas que auxiliavam na pesagem de mercadorias, o que 

gerou o nome da revolta. Após vários motins que ocorreram em várias cidades da Paraíba, o 

governo conseguiu conter a revolta (Almeida, 1980). 

 Esse espírito de luta também refletiu em prol da libertação dos escravos. Devido a sua 

vasta produção agrícola e necessidade dessa mão-de-obra, existiam milhares de escravos em 

Areia. Fiúza et al (1998, p. 82) registra que em 1851 o município contava com 2.012 escravos. 

O farmacêutico Manoel da Silva organizou e liderou a Emancipadora Areiense, 

entidade criada para lutar pela alforria dos escravos. Após alguns anos de pressão, através de 

jornais e outros recursos, e também de conscientização, o regime escravocrata é abolido em 

Areia, onde em 22 de abril de 1888 os três últimos escravos recebem as suas cartas de alforria 

e em 03 de maio desse mesmo ano foi realizado uma solenidade de extinção da escravidão. 

Dessa forma, Areia foi a primeira cidade paraibana a libertar os escravos. 
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Outro fator de grande relevância para o destaque e o desenvolvimento de Areia foi o 

aspecto cultural. O município era considerado não apenas o maior empório comercial do 

estado, mas também um centro de cultura e civilização, chegando até mesmo a rivalizar com a 

capital (Moraes, 2008). 

Isso se deve ao fato de Areia possuir uma grande burguesia na época do algodão e da 

cana-de-açúcar, o que contribuiu para que as pessoas tivessem a oportunidade de estudar, seja 

em estados vizinhos ou até mesmo no exterior, e exercer as suas profissões e trazer essa 

influência de fora para a sua cidade de origem. Assim, as pessoas utilizavam a cultura e os 

espaços culturais como forma de socialização. Referente a isso, Fiúza et al (1998, p. 120) 

demonstra que: 

Fica bastante evidente a sua importância no cenário político e cultural paraibano, ao 

longo do século XIX. Nesse período, seu nome tornou-se sinônimo de uma cultura 

requintada e florescente. Nos casarões da elite local se cultivava a moda portuguesa, 

as áreas de salão e os saraus animados por bandas como a mantida pela Sociedade 

Phenix Musical Areiense, que era extremamente popular em toda a região. 

 Nesse período existia uma grande efervescência cultural em Areia, no qual houve a 

formação de vários músicos – compositores, instrumentistas, bandas de música, dentre outros; 

jornalistas, inclusive com a fundação de diversos jornais que eram fomentados pela influência 

e força política da cidade; escritores – alguns que viraram referência por trabalharem 

principalmente a história da Paraíba, como Maximiano Lopes e Horácio de Almeida; pintores 

– com grande destaque a Pedro Américo que é conhecido internacionalmente, no qual sua 

obra mais famosa é a obra Grito do Ipiranga, exposta atualmente no Museu do Ipiranga em 

São Paulo; e dentre outras atividades e pessoas importantes para o legado cultural areiense 

(Fiúza et al, 1998). 

 Um marco desse período foi a construção do Teatro Recreio Dramático (atual Teatro 

Minerva), inaugurado em 1859, o primeiro da Paraíba. Esse local foi palco de diversas 

apresentações teatrais, musicais, de cinema, e dentre outras práticas que nele foram realizadas.  

 Além disso, também ocorriam muitas festas populares na cidade, como a festa da 

padroeira de Nossa Senhora da Conceição, o Carnaval, o São João, dentre outras. Essas festas 

eram muito esperadas pela população e contavam com a sua participação ativa na organização 

e na execução desses eventos. Os grandes fazendeiros que moravam na zona rural entre os 

séculos XIX e início do século XX geralmente possuíam uma casa no centro da cidade para 

levar a família para participar desses festejos. 
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 Devido a todos esses aspectos citados e de todo o seu patrimônio, Areia é 

popularmente conhecida atualmente como “Terra da Cultura”. Entretanto, essa cultura 

atualmente está presente na memória e na identidade do areiense, pois por falta de incentivo e 

de outros fatores, várias dessas manifestações e dessa ebulição cultural que houve no século 

XIX foi se perdendo no decorrer do tempo, restando apenas vestígios das referências de 

outrora. 

 

5.3 CONTEXTO ATUAL DO MUNICÍPIO 

 

 Diante das várias tentativas de sucesso através das produções agrícolas entre os 

séculos XIX e XX, atualmente Areia tenta outras alternativas econômicas para a sua 

subsistência. Esse fato pode ser comprovado através de dados do IBGE no qual demonstra a 

representatividade do setor de serviços na produção local (Gráfico 01). 

Gráfico 01 – Produto Interno Bruto de Areia – 2013 

 

Fonte: IBGE (2013) 

 

 O gráfico 01 representa, em valores monetários, a contribuição de cada setor 

econômico para o município de Areia, sendo 18.359 milhões de reais do valor adicionado da 

agropecuária, 9.894 milhões de reais do valor adicionado da indústria e 44.518 milhões de 

reais do valor adicionado dos serviços. Por estar localizado no topo de uma serra e não dispor 

mais de um território tão extenso quanto antes, Areia não tem como abrigar grandes indústrias 

e ter vastos espaços dedicados a atividade da agropecuária, devido a principalmente essas 
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condições que atualmente a principal economia e renda advinda do município está 

concentrada no setor do comércio e dos serviços, no qual dentre eles está o turismo. 

 Devido a essa valorização recente do setor de serviços ao da agropecuária, houve uma 

mudança considerável também na concentração de moradia da população local. Em 

consequência da perda da força econômica e política que Areia possuía no século XIX e ainda 

início do século XX, desde o seu declínio que muitas pessoas ficaram sem oportunidades de 

trabalho e começaram a migrar para as cidades vizinhas ou até mesmo outros estados. 

 No ano de 1950 havia registro de que Areia possuía 46.300 habitantes, já no ano de 

2000 esse número caiu para 26.131 habitantes (Moraes, 2008). Além dessa queda expressiva 

do número populacional, é necessário também destacar que durante esse decréscimo o número 

de pessoas que moravam na área rural diminuíram e as que moravam no centro urbano 

aumentaram (Silva 2011): 

Gráfico 02 – Índice de população Rural e Urbana de 1970 a 2010 

 

          Fonte: Adaptado de Silva (2011) 

 1970 1980 1990 2000 2010 

POP. RURAL 22.712 17.952 15.225 12.660 9.231 

POP. URBANA 7.263 9.936 12.905 13.471 15.598 

TOTAL 29.975 27.888 28.130 26.131 24.829 

  

Isso evidencia que atualmente a atividade econômica e a densidade demográfica de 

Areia está concentrada no seu núcleo urbano.  
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 Uma das alternativas econômicas que vem contribuindo para incrementar e fomentar a 

região é o turismo. Areia está investindo no seu potencial histórico-cultural, rural e ecológico 

para fomentar o fluxo de pessoas e de divisas na região (Moraes, 2008). 

 Devido aos seus períodos de êxito na agricultura e no comércio, o município preserva 

até hoje vários casarões e edificações que foram construídos em seu centro urbano, o que 

possibilitou que esta região de interesse histórico e arquitetônico fosse tombado pelo IPHAN 

com finalidade de conservação. 

 Com seu núcleo urbano edificado no topo de uma serra, com vista panorâmica para 

toda a paisagem ao redor, Areia possui em seu centro sobrados, igrejas e outras edificações 

construídas principalmente durante o século XIX. Devido a essa importância arquitetônica e 

histórica, a primeira iniciativa para tombar essa área foi através do aval do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) em 1979 que cadastrou 

Areia como um patrimônio a ser preservado (SILVA, 2011). 

 Entretanto, o IPHAEP era um instituto que estava ainda em processo de consolidação 

e conquista da sua total autonomia, e não possuía ainda uma legislação e políticas consistentes 

para de fato preservar o patrimônio de Areia. Vários proprietários dos imóveis fizeram 

alterações na parte de dentro e na fachada das edificações. Diante dessa situação, Silva (2011, 

p. 78) apresenta a solução encontrada pela população areiense: 

Ciente do potencial histórico que a cidade possui – e diante das lacunas deixadas 

pelo IPHAEP quanto às medidas de conservação e de promoção do local -, 

respondendo pela sociedade, o Grupo AMAR buscou saídas que viabilizassem a 

proteção do sítio tombado de Areia, mas “sem congelá-lo no tempo”. Uma das 

primeiras ações desprendidas pela organização foi a busca pelo reconhecimento da 

cidade como patrimônio histórico e cultural da cidade, ao passo em que se 

conseguiria também maiores recursos financeiros para a realização das metas do 

plano de ação elaborado. Assim, Areia assiste novo processo de tombamento, sendo 

seu centro histórico e entorno avaliados por representantes do IPHAN. 

 O grupo AMAR citado no trecho corresponde a Associação dos Amigos de Areia, que 

era formado por representantes da sociedade civil e também dos empresários. Durante a sua 

vigência, esse grupo foi responsável por algumas iniciativas em prol da melhoria das 

condições de vida da população de Areia, principalmente através de projetos relacionados ao 

fomento do turismo. Com a sua dissolução, essa representação atualmente é feita pela 

ATURA (Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia). 

Esse processo para o tombamento do município ocorreu entre os anos de 2005 e 2006, 

após a análise do IPHAN e com o argumento de que (IPHAN, 2007 p. 22): 
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O reconhecimento da Cidade de Areia não só se justifica pela peculiaridade de sua 

implantação em sintonia com a rica ambiência, pela conservação de seu traçado, 

pela preservação do conjunto arquitetônico e imagem urbana, mas também pela sua 

história, pelas tradições culturais marcantes, pelas personalidades artísticas e 

políticas brilhantes, bem como pelo valor ambiental do seu entorno. 

 Dessa forma, através do Decreto de Tombamento Federal nº 073 de 29 de agosto de 

2006, o núcleo urbano de Areia é tombado como patrimônio nacional. Esse fato foi de grande 

relevância, pois a partir disso o centro histórico areiense passa a ser protegido pelas leis de 

proteção patrimonial, na expectativa que seus bens culturais sejam preservados e conservados, 

além do que a cidade ganha importância e destaque nacional, pois passa a ser o 68º núcleo 

tombado nacionalmente, o 26º núcleo tombado nacionalmente localizado no nordeste e o 1º 

núcleo tombado nacionalmente na Paraíba (Silva, 2011). 

Figura 01 – Polígono de tombamento estadual e federal 

 

       Fonte: MORAES (2008) 

 

 A partir desse destaque e das ações que foram realizadas a fim de utilizá-los para a 

promoção do turismo cultural, Areia passa a ser um destino turístico da Paraíba, atraindo 
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pessoas principalmente das cidades e dos estados vizinhos e possibilitando o crescimento e 

desenvolvimento da cidade. 

 Além do seu centro histórico, outras edificações que são utilizadas como atrativos para 

o turismo são os engenhos. Por sua intensa produção de cana-de-açúcar e atualmente a 

fabricação de rapadura e aguardente, e também pela importância histórica e econômica que 

representou, os engenhos fazem parte do legado cultural de Areia e são abertos para visitação 

de turistas.  

 Nesses engenhos é demonstrado principalmente o processo da fabricação da cachaça e 

as suas instalações. Alguns locais já estão investindo em outras atividades ligadas ao turismo 

rural, a fim de proporcionar uma experiência diferenciada aos turistas e aumentar o seu tempo 

de estada na região (Rojas, Guardia & Nascimento, 2012). 

 O turismo é atualmente uma das principais atividades econômicas do município de 

Areia. O município se destaca principalmente pelo seu legado histórico, no qual seu acervo 

arquitetônico é preservado até os dias de hoje através de várias casas e prédios construídos em 

estilos anteriores ao moderno, com ênfase ao colonial, barroco, neoclássico e eclético, o que 

influenciou também em ser o único município tombado pelo IPHAN no estado da Paraíba.  

O município também preserva a sua cultura e a sua história através do resgate da 

memória de alguns areienses importantes a nível regional e nacional, como, por exemplo, 

Pedro Américo. Ele foi pintor no período do Segundo Império e a sua obra mais famosa é o 

quadro “Grito do Ipiranga”, exposta atualmente no Museu do Ipiranga em São Paulo. Há 

várias referências na cidade sobre o pintor e também a sua casa hoje é utilizada como museu, 

onde a visitação é aberta e o seu acervo conta com obras e objetos pessoais de Pedro Américo. 

 Além desses aspectos materiais, Areia também é referência quanto as suas 

manifestações culturais, com os seus eventos de destaque como o Festival Brasileiro da 

Cachaça e da Rapadura (Bregareia), que era realizado geralmente no mês de setembro e teve 

15 edições entre os anos de 1997 a 2009 e em 2013 e 2014. Esse evento trazia atrações 

regionais e nacionais e a cidade ficava super lotada. Nas últimas edições essa grande demanda 

de pessoas acabava que por trazer alguns aspectos negativos ao município e aos moradores, 

como o acúmulo de lixo, o uso excessivo de álcool e drogas e dentre outros que se tornaram 

tão incômodos aos nativos que não houveram mais edições. Apesar disso, o evento trouxe 
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uma grande notoriedade a cidade e até hoje as pessoas relacionam o nome de Areia ao 

Bregareia.  

Outro evento que acontece anualmente é o roteiro Caminhos do Frio - Rota Cultural 

que ocorre geralmente entre os meses de julho e agosto. Durante esse período, a cada semana 

uma cidade do Brejo se torna a anfitriã da festa e promove passeios, oficinas e extensa 

programação cultural para os visitantes e para a população, de modo a destacar a sua 

potencialidade e fazer uma grande integração com toda a região do Brejo Paraibano e do 

próprio estado da Paraíba. Dessa forma, a cidade recorre a estes eventos para atrair as pessoas 

e fomentar o fluxo de turistas e de divisas nesses períodos, além de divulgar a imagem da 

cidade. 

Devido a esses e a outros elementos, a cidade é conhecida popularmente como “Terra 

da Cultura”, por ter essa característica muito presente de conservar a sua cultura e a sua 

história, fato esse que pode proporcionar e incentivar a prática do turismo cultural. 

 Dessa forma, o turismo se utiliza desse potencial histórico dos seus patrimônios 

materiais e imateriais para gerar esse fluxo e fomentar a atividade na região. Além disso, o 

município também se configura como sendo destaque na região por possuir uma infraestrutura 

básica (como demonstra alguns indicadores da Tabela 02) e uma estrutura turística que oferta 

hotéis, restaurantes, agências e dentre outros serviços para os turistas (Galvão, 2012). 

Tabela 02 – Comparativo de Indicadores Sociais de Areia 

INDICADORES SOCIAIS 

 2000 2010 

IDHM 0,425 0,594 

NÍVEIS DE LONGEVIDADE 63,56 70,34 

 RENDA PER CAPITA R$ 179,98 R$ 319,92 

EDUCAÇÃO 0,239 0,467 

POPULAÇÃO COM ÁGUA 

ENCANADA EM SEUS 

DOMICÍLIOS 

50,35 % 79,97 % 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

91,27 % 98,29 % 

FONTE: Atlas Brasil e IBGE Cidades. 

 Em relação aos seus indicadores sociais, Areia apresentava um IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano) no ano de 2010 de 0,594 (Atlas Brasil (2016). Segundo o padrão 

apresentado pelo IBGE de que os municípios que apresentam os índices entre 0,500 e 0,599 

são de baixo desenvolvimento humano, entretanto, é perceptível que houve um crescimento 
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considerável se comparar ao ano de 2000, que esse índice foi de 0,425. As dimensões que 

mais contribuíram para esse crescimento foram os níveis de longevidade, que aumentou de 

63,56 anos em 2000 para 70,34 anos em 2010; a renda per capita que cresceu de R$ 179,98 

em 2000 para R$ 319,92 em 2010; e a educação, que tinha o índice de 0,239 em 2000 e 0,467 

em 2010 (Atlas Brasil, 2016). Esses dados apontam para uma suposta melhora na qualidade 

de vida da população em Areia, com o aumento da sua renda por pessoa, o aumento da sua 

expectativa de vida e também o crescimento do índice em relação à educação, demonstrando 

que o município possui uma maior taxa de alfabetizados e que os moradores estão tendo mais 

acesso a escolaridade. 

 Referente ao sistema de saúde, segundo o IBGE 2009, IBGE Cidades (2016), Areia 

conta com 10 estabelecimentos de saúde público municipal e 1 privado, totalizando 11. Em 

relação às condições básicas de habitação, houve melhoras significativas também, no qual a 

porcentagem da população com água encanada em seus domicílios aumentou de 50,35% em 

2000 para 79,97%; e em relação à distribuição de energia elétrica, em 2000 91,27% da 

população possuía energia em sua residência, e em 2010 esse valor aumentou para 98,29%, 

atingindo quase a totalidade da população (Atlas Brasil, 2016). 

 Analisando o seu contexto regional e comparando com as outras cidades pertencentes 

ao Brejo Paraibano que estão em seu entorno, é possível fazer uma análise comparativa do 

desenvolvimento de Areia a partir dos índices destacados a seguir (tabela 03). 

Tabela 03 – Indicadores sociais dos municípios do Brejo Paraibano 

 

Fonte: Atlas Brasil e IBGE Cidades 
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 Em destaque azul estão os melhores índices de cada indicador, e em vermelho os 

piores. Em relação ao número de habitantes e a área total do território, Alagoa Grande 

apresenta os maiores índices sendo 28.479 habitantes e 320,593 km² de extensão, estando 

Areia em seguida com 23.829 residentes e também apresentando a segunda maior área com 

266,596 km² (IBGE Cidades). Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, apesar de 

todos os municípios estarem situados na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo, 

compreendido entre 0,500 e 0,599, ainda assim Areia apresenta o melhor indicador dentre os 

municípios comparados, com 0,594 (Atlas Brasil). 

 Em relação à expectativa de vida, o destaque vai para Alagoa Grande com o nível de 

longevidade em 72,83 anos. Nesse ponto, Areia possui o quarto maior nível com expectativa 

de 70,98 anos, atrás de Serraria e Pilões (Atlas Brasil). Referente a renda per capita, a maior 

renda por pessoa do Brejo é do município de Areia com R$319,92. É preciso contextualizar 

que no ano de 2010, ano de referência do dado apresentado, o salário mínimo do trabalhador 

era no valor de R$ 510. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o município que 

apresentou a maior produção foi Alagoa Nova com a contribuição de 135.325 milhões de 

reais, com destaque a sua agropecuária que corresponde a 79.612 milhões de reais desse valor. 

Areia é o terceiro maior produtor com 86.631 milhões de reais, antecedido por Alagoa Grande 

(IBGE Cidades). 

 Relativo aos índices educacionais, Areia possui o maior indicador, sendo de 0,467, 

possuindo assim a maior taxa de alfabetizados e de escolarização (Atlas Brasil). Com relação 

aos índices de habitação, Borborema possui o maior percentual da população com água 

encanada em seu domicílio, correspondente a 84,30%, enquanto Alagoa Grande está em 

seguida com 81,83% e Areia obtém o terceiro melhor percentual com 79,97%. Referente à 

distribuição de energia elétrica, Areia possui a menor porcentagem com 98,29% da população 

com luz elétrica, enquanto Bananeiras tem o maior percentual, sendo de 99,70% (Atlas 

Brasil). 

 Esses dados apresentam que Areia se destaca em relação aos outros municípios do 

Brejo Paraibano e possui uma melhor infraestrutura e qualidade de vida, de acordo com os 

índices apresentados. 

 Em relação aos investimentos públicos efetuados em Areia pelo governo federal, entre 

os anos de 2003 – pontuando esse ano por ter sido a criação do Ministério do Turismo – e 

2017 (até a data de 08/05/2017), totalizando 32 convênios realizados durante esse período, 4 
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foram financiados diretamente pelo Ministério do Turismo, como apresenta a Tabela 04 

(Portal da Transparência, 2017). Esses investimentos demonstram o interesse por parte do 

poder público a nível federal de estruturar e fomentar a atividade turística no município.  

Tabela 04 – Investimentos em Areia financiados pelo Ministério do Turismo 

Objeto Valor 

Conveniado (R$) 

Data da última 

liberação 

Valor da última 

liberação (R$) 

Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

– Construção de Portal de Entrada e 

Pavimentação e Drenagem em Cha de Pia, 

no Município de Areia – PB. 

682.500,00 15/04/2016 204.750,00 

XIV Festival Brasileiro da Cachaça e da 

Rapadura e XIV Bregareia 

268.262,04 26/09/2013 266.589,14 

Construção de um Portal de Entrada 97.500,00 30/12/2011 95.491,51 

Revitalização do Parque do Quebra 5.362.500,00 13/12/2011 80.437,50 

TOTAL (Conveniado/Liberado) 6.410.762,04  647.268,15 

FONTE: Portal da Transparência, Governo Federal 

 

Todos esses dados apresentados indicam um crescimento positivo em relação aos 

indicadores de Areia, o que irá contextualizar e auxiliar na análise para identificar se além 

desse crescimento também houve o desenvolvimento do município de Areia e como o turismo 

pode ter interferido nisso. 

 Sendo assim, evidencia-se que o município de Areia se destaca na região do Brejo 

Paraibano pelo seu potencial histórico e cultural assim como também pela sua infraestrutura 

de referência em relação aos outros munícipios, fatos esses que possibilitam e atraem o fluxo 

de turistas na localidade. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 As discussões teóricas que foram apresentadas são o pressuposto para a análise dos 

resultados a seguir. Para tanto, foram utilizadas técnicas e métodos para a coleta e avaliação 

dos dados, seguindo assim os procedimentos necessários para a apresentação e a validação da 

pesquisa, discorridos de forma detalhada a seguir.  

 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa em questão se caracteriza como sendo uma pesquisa exploratória e também 

descritiva. Exploratória devido a sua finalidade de investigar uma temática e desenvolver 

ideias a partir de estudos pouco pesquisados, de modo a esclarecer e delimitar um 

determinado fato e proporcionar uma visão geral do fenômeno e do objeto que está sendo 

estudado. Caracteriza-se como sendo também descritiva em virtude do seu estudo levantar 

opiniões e pontos de vistas de uma determinada população, a fim de estabelecer uma 

associação entre variáveis sendo essas o patrimônio, o turismo cultural e o desenvolvimento 

local (Gil, 2008). 

Para tanto, na primeira etapa e até a finalização do trabalho foi realizada uma profunda 

pesquisa bibliográfica, na qual se configura como uma pesquisa em trabalhos anteriores 

disponíveis em artigos científicos, livros, dissertações e teses, com o objetivo de embasar as 

discussões teóricas das temáticas pertinentes ao estudo. Também foi realizada uma pesquisa 

documental, no qual as fontes pesquisadas foram os materiais da secretaria de turismo e os 

dados disponíveis através dos sites oficiais da prefeitura municipal e do governo federal 

referente as ações e os projetos executados em Areia, de forma que esses são instrumentos 

que são matérias-primas que o pesquisador explora e desenvolve a sua investigação (Severino, 

2007). 

Já a segunda etapa da pesquisa constou de uma pesquisa de campo, método abordado 

para coletar dados no ambiente em que o fenômeno acontece através de entrevista e 

observação da dinâmica local e de como se estrutura a atividade turística in loco. Devido ao 

aspecto de estudar em profundidade um determinado fenômeno a partir de dados coletados 
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dos públicos definidos, a pesquisa se caracteriza como tendo uma abordagem qualitativa 

(Severino, 2007). 

 A pesquisa em questão se trata de um estudo de caso, no qual buscou-se estudar 

profundamente um objeto e os processos e dinâmicas pertinentes que ali ocorrem (Dencker, 

1998). O foco em questão é o município de Areia, no qual foi realizado a análise dessa 

realidade através da relação entre o patrimônio, o turismo e o desenvolvimento local. 

 

6.1.2 Universo da pesquisa 

 

 Para a realização da coleta de dados foram entrevistados os atores locais, a fim de 

extrair a percepção e a opinião de cada um a respeito da influência da atividade turística no 

desenvolvimento do município de Areia, de acordo com o seu contexto e obedecendo aos 

critérios de avaliação para cada um. Para tanto, foram selecionados os entrevistados de acordo 

com os seguintes perfis: 

 Poder público – funcionários da secretaria de turismo municipal e da prefeitura.  

 Empresariado – proprietários e gestores de empreendimentos que atuam diretamente 

no turismo nos setores de hospedagem, restaurante e agência. Por ser um município 

pequeno e com limitada oferta nessa área, todos os estabelecimentos foram abordados, 

que totalizam cerca de 10 propriedades, no qual 8 se dispuseram a responder.  

 População local inserida no turismo – moradores do município que trabalham 

diretamente na atividade turística, nos setores de hospedagem, atrativos turísticos, 

cooperativas, restaurantes e agências. Sendo assim, foram entrevistadas o total de 13 

pessoas inseridas no turismo.  

 População local não inserida no turismo – moradores do município que não atuam na 

atividade turística, no qual totalizaram 16 entrevistados.  

Essa estratificação entre o público que foi entrevistado permitiu ter um olhar holístico 

quanto à percepção de diferentes representações sobre as questões que foram abordadas, de 

acordo com o seu contexto e com o seu contato direto ou não com a atividade turística. A 

partir disso, foi possível ter dados suficientes para analisar a percepção desses atores locais 

sobre a contribuição da atividade turística e para a possível geração de desenvolvimento no 

município de Areia. 
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6.1.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados se iniciou pela extensa busca através das fontes bibliográficas, sites 

oficiais e da pesquisa de campo para a identificação dos principais atrativos de interesse 

turístico em Areia e também para o apontamento das principais intervenções realizadas no 

município para o fomento da atividade turística. 

Em relação ao campo realizado, por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa com o 

objetivo de estudar profundamente o fenômeno abordado, foi utilizado como instrumento da 

pesquisa a entrevista e a observação não participante. A entrevista consta como sendo um 

procedimento que possibilita o encontro entre duas ou mais pessoas, no qual o entrevistador 

obtém informações a respeito de determinado assunto. Já a observação não participante é uma 

técnica no qual se utiliza o sentido da visão para perceber e analisar aspectos da realidade 

estudada sem que haja a interferência do pesquisador (Marconi e Lakatos, 2010). 

A entrevista aplicada foi semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas referente 

aos critérios de análise previamente estabelecido, no qual permitiu uma maior liberdade em 

sua execução e foi aplicada de acordo com o perfil do entrevistado. Nesse caso, foram quatro 

instrumentos de pesquisa que correspondem a cada segmento do público selecionado, sendo 

eles os funcionários do poder público, os empresários dos estabelecimentos turísticos, a 

população inserida no turismo e a população não inserida no turismo. Alguns 

questionamentos são comuns a todos, entretanto, de acordo com cada contexto, foram 

abordadas perguntas específicas. Durante a realização da pesquisa de campo, foi realizada a 

observação não participante e o registro fotográfico dos locais de interesse para o trabalho. 

A coleta de dados in loco ocorreu entre os dias 8 e 16 de dezembro de 2016. Por ser 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, a amostragem definida foi a não-probabilística, de 

modo que buscou-se contemplar cada representatividade a partir da conveniência e da 

acessibilidade a cada público (Dencker, 1998). Dessa forma, os entrevistados foram 

escolhidos de forma intencional, no caso dos funcionários do poder público e dos gestores dos 

empreendimentos turísticos, de acordo com a disponibilidade e o acesso a cada um, e de 

forma não-intencional, no caso da população inserida no turismo foi realizada com as pessoas 

que estavam presentes em seus locais de trabalho no momento em que foram realizadas as 
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visitas, e com a população não inserida na atividade turística, que foi realizada de forma 

aleatória com os moradores e comerciantes locais.  

 

6.1.4 Técnicas de análise 

 

 Para realizar a análise da pesquisa foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Esse 

método consiste em descrever, analisar e interpretar as informações extraídas de documentos, 

textos, falas, gestos, dentre outros. De maneira geral, é uma análise das comunicações que 

analisa as mensagens e os enunciados buscando os seus significados dentro do seu contexto 

(Severino, 2007). 

 Para esse fim, primeiramente foi realizado a análise das fontes bibliográficas, dos 

documentos e dos dados que foram utilizados para a construção das discussões teóricas 

realizadas no trabalho. Dessa forma, foram identificados os autores e os assuntos pertinentes 

que embasaram e acrescentaram nas temáticas abordadas e na análise dos resultados.  

Em relação à análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo, primeiramente 

foi realizada uma tabulação das informações coletadas de acordo com as categorias de análise 

determinadas e apresentadas a seguir, de modo a agrupar respostas e opiniões semelhantes 

conforme cada público.  

 Poder público – o nível de importância que é dado para a atividade turística pelo poder 

público; os investimentos realizados em prol do turismo; os projetos e ações 

implementados e os resultados dessas ações; o planejamento turístico local; a 

administração do patrimônio como atrativo turístico; os efeitos positivos e negativos 

do turismo; a infraestrutura básica e turística e a realidade atual; e as expectativas 

futuras para a atividade. Desse modo, tentou-se verificar se havia algum investimento 

e se as ações executadas através do poder público para fomentar o turismo no 

município, assim também como a avaliação desse ator referente a como o resultado 

disso pode ter influenciado para o desenvolvimento de Areia. Entretanto, durante o 

período da pesquisa de campo e posteriormente através de contato virtual, não foi 

possível entrevistar representantes desse setor, pois a prefeitura passava por uma 

transição política e mudança de gestão, e foi informado que exceto os funcionários 
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efetivos, todos os outros haviam sido demitidos, inclusive o secretário de turismo. A 

secretaria estava funcionando apenas com uma funcionária que informou que não 

tinha disponibilidade para responder à pesquisa. 

 Empresariado – a potencialidade do município para o turismo; a gestão do 

estabelecimento; o fluxo de turistas; os benefícios e as limitações por estar em um 

espaço tombado; as condições atuais da infraestrutura básica e turística; a participação 

no planejamento turístico; as contribuições do turismo para a cidade; a realidade atual 

e as expectativas futuras para a atividade. Com isso, foi possível ter uma noção de 

como os empresários estruturam o seu negócio, quais os seus benefícios e suas 

maiores dificuldades, assim também como investigar qual a sua percepção de como o 

turismo contribui para a transformação positiva ou negativa do município de Areia. 

 População local inserida no turismo – as oportunidades de trabalho e qualificação 

geradas pela atividade; os efeitos positivos e negativos decorrentes do turismo; a 

infraestrutura básica da localidade; os benefícios e as limitações por estar em um 

espaço tombado; a interação com os turistas; a existência ou ausência da participação 

popular frente às decisões que envolvam o turismo; a realidade atual e as expectativas 

futuras da atividade. Foi verificado assim a percepção dessa população a respeito da 

influência da atividade turística para o desenvolvimento local através da investigação 

sobre o seu ponto de vista referente às mudanças que ocorreram no município de Areia 

a partir do incremento da atividade turística e como isso lhe gerou a oportunidade de 

se inserir no turismo. 

 População local não inserida no turismo – Para realizar essa investigação, foram 

utilizadas as mesmas categorias de análise da população local inserida no turismo, 

excetuando sobre as oportunidades de trabalho e de qualificação, no qual foi realizada 

a comparação do ponto de vista desses atores para verificar qual a percepção de 

alguém que trabalha e depende diretamente do turismo e também a parcela da 

população que apenas sente os benefícios e os pontos negativos dessa atividade de 

forma indireta.  

Posteriormente, foi realizada uma análise entre essas respostas de acordo com os 

públicos e os segmentos entrevistados, de modo a possibilitar o confronto das percepções de 

acordo com o contexto de cada um e verificar as semelhanças e diferenças entre elas. A partir 

disso, foi possível obter as conclusões e os resultados representativos desses dados. 
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6.2 DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS ATRATIVOS CULTURAIS, RURAIS E 

NATURAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA 

 

Areia é um munícipio com seu núcleo urbano tombado e que possui diversos engenhos 

de açúcar espalhados pelo seu território, vários que ainda funcionam regularmente com essa 

produção e alguns que readaptaram o seu espaço para receber grupos de turistas para 

visitação. Dessa forma, os principais atrativos que são visitados no município são os culturais, 

rurais e naturais. Apesar dessa estratificação, é perceptível e relevante ressaltar que o fator 

cultural está presente também no âmbito rural e natural. 

Para a seleção desses atrativos, foi utilizado como critérios de escolha os roteiros que 

são comercializados nas agências, pelo SEBRAE, assim também como através das 

orientações dos formulários da oferta turística do Ministério do Turismo. Dessa forma, foi 

realizado a identificação e o diagnóstico desses espaços e foi elaborado um mapa desses 

atrativos turísticos. 

 

6.2.1 Atrativos culturais 

 

 Os patrimônios materiais identificados, em sua maioria, possuem uma arquitetura 

representativa da época de sua construção. Para contextualizar esse aspecto, a tabela 05 

exemplifica os estilos arquitetônicos que são mais presentes nas construções históricas do 

município de Areia. 

Tabela 05 – Estilos Arquitetônicos 

ESTILO PREDOMINÂNCIA DESCRIÇÃO 

Colonial Século XVI até o 

século XIX 

Arquitetura produzida no Brasil desde o início da 

ocupação portuguesa até o século XIX. Eram 

construções simples, térreas ou assobradas (feito por 

quem tinha mais condições financeiras). 

Barroco Século XVII e XVIII Caracterizado principalmente pelas suas formas não 

simétricas e pela sua decoração detalhista e 

excessiva, chegando até mesmo a ser extravagante 

em algumas obras. 

Neoclássico Século XIX Marca a retomada da cultura clássica, onde as 

edificações adotaram o padrão de corpo único e 
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planta retangular, de modo que a sua estrutura e a 

sua fachada possuem uma rigorosa simetria. 

Eclético Século XIX e XX É um estilo que possui uma grande liberdade ao ser 

empregado, podendo utilizar vários elementos de 

outros estilos arquitetônicos. 
Fonte: Melo e Silva Filho (2007) 

 

 Devido à riqueza que circulava em Areia durante o século XIX, homens de muita 

fortuna edificaram diversos sobrados no núcleo urbano do município, edifícios esses de 

primeiro andar que apenas as pessoas de grandes posses podiam construir. Uma dessas 

construções de 1818 e restaurada posteriormente na década de 1970 por José Rufino de 

Almeida foi o atual casarão José Rufino. 

 Possui uma localização privilegiada, próximo do centro comercial, da igreja matriz e 

da principal via do município. Atualmente, esse prédio funciona como sede da Secretaria de 

Cultura e Turismo do município e também como um museu, no qual é aberto à visitação e 

parada obrigatória para os visitantes. Possui alguns cômodos e mobílias dos séculos XIX e 

XX preservados em seu interior e atrás da casa está a senzala, com alguns cubículos onde 

ficavam os escravos, em torno de um pátio e dois portões que dão acesso para um terraço, 

onde é possível admirar uma bela paisagem da serra, local esse conhecido como Gruta do 

Bonito. 

O casarão passou por alguns restauros ao longo dos anos que alteraram alguns detalhes 

da sua construção original. Entretanto, o edifício é representativo da arquitetura colonial 

devido as suas características como o formato das portas e janelas, a parte superior possuir o 

guarda corpo, que corresponda a uma estrutura de ferro em frente a porta, dentre outros. Outra 

característica que chama a atenção nessa edificação é o seu telhado, que nas construções 

coloniais é um representativo de poder econômico. As casas mais simples possuíam apenas 

uma telha, denominadas de eira. Os que possuíam uma condição um pouco melhor possuíam 

duas camadas de telha, chamadas de beira, e os mais ricos possuíam três camadas, as tribeiras. 

Contudo, o Solar José Rufino possui quatro camadas de telhas, sendo a quadribeira, no qual 

esse tipo de construção não era muito comum, especialmente nessa região, o que certifica que 

quem construiu a casa foi alguém com um grande poder aquisitivo. 

Dessa forma, a edificação apresenta duas peculiaridades de grande valor histórico e 

arquitetônico, por possuir uma senzala e estar localizada no centro urbano, pois geralmente as 

senzalas ficavam nas construções da área rural, e a quadribeira. Entretanto, para manter a sua 

conservação, é necessário uma restauração mais detalhada na sua estrutura, pois em alguns 

locais o prédio apresenta sinais de desgaste decorrido do tempo. 
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Foto 01 – Sobrado José Rufino 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016) 

  

Pedro Américo foi um pintor, nascido em 1843, que desde a sua infância, apesar do 

pouco estudo, já demonstrava o seu talento para a pintura. Foi esse dom que lhe proporcionou 

posteriormente a sua formação artística, recebendo inclusive apoio do governo e de outros 

financiadores para estudar em Paris juntamente com diversos especialistas. 

 Trabalhou no Brasil e também em alguns países da Europa e atuava não somente como 

pintor, mas também como romancista, poeta, teórico da arte, dentre outras atribuições. 

Entretanto, seu trabalho é mais reconhecido pelas suas pinturas, com diversos quadros que 

ganharam grande projeção, sendo o principal deles a obra Grito do Ipiranga que retrata o fato 

histórico da Independência do Brasil, exposta em São Paulo. Faleceu no ano de 1905 na Itália, 

entretanto, foi enterrado em sua cidade natal, Areia.  

 A casa em que ele nasceu foi transformada em um museu em sua homenagem, com 

alguns pertences pessoais e também de sua família, como a palmatória que pertencia a sua 

mãe, alguns de seus esboços e suas obras, com destaque ao seu quadro Cristo Morto, peça de 

inestimável valor que foi um dos seus últimos trabalhos, pintado em 1901, dentre outros 

objetos. 

A edificação é pequena e simples, originalmente pertencente ao estilo colonial que, 

assim como o sobrado José Rufino, possui as portas e janelas com o formato característico do 
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estilo e o seu telhado possui apenas uma camada de telha, formando a eira, o que demonstra a 

sua origem com poucos recursos. É aberto para visitação, entretanto, deixa a desejar em 

relação ao seu atendimento e a sua sinalização. Apesar de sempre ter um ou dois funcionários 

presentes, nem sempre eles estão dispostos a oferecer um tour pelo local e apresentar as 

informações, e quando foi solicitado durante uma visita, foi perceptível o seu 

descontentamento. Outro ponto negativo é a sua sinalização, onde a fachada possui apenas 

uma pequena placa de madeira indicando o local, de forma que se ao passar pela frente o 

turista estiver desatento ou sem alguém para orientar, o museu passará despercebido. 

Foto 02 – Casa de Pedro Américo 

 

         Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016) 

 

 A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição foi a primeira de Areia, no qual sua 

primeira construção foi realizada ainda no início do povoamento da cidade, uma igreja 

simples e construída de palhoça. Apenas em 1809 recebeu materiais mais resistentes e virou 

uma capela com o teto coberto de telha. Em 1834 o Padre Francisco de Holanda Chacon, no 

qual regeu a paróquia durante 52 anos, transformou a pequena edificação em um grande 

prédio, sem torre, com corredores, tribunas, coro, consistório e altares em talha dourada.  
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 A igreja passou por outra reforma no início do século XX, onde o cônego Odilon 

Benvindo derrubou os corredores e as tribunas e as substituiu por arcadas, construiu altares de 

alvenaria e ergueu a torre no centro, alterações essas que permanecem até os dias atuais. Por 

ter passado por tantas reformas, a sua arquitetura não segue nenhum estilo definido 

apresentando assim características ecléticas e bem conservadas. Normalmente está aberta no 

horário da missa, de alguma outra atividade da igreja ou se solicitado previamente por algum 

grupo que queira visitar. 

 

Foto 03 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016) 

 

 O Museu Regional de Areia está localizado na lateral da Igreja Matriz e tem como 

missão institucional resgatar e preservar a memória e promover atividades científicas e 

cultural, visando assim a compreensão e o desenvolvimento da sociedade brasileira, 

priorizando o município de Areia. 

Seu acervo conta com uma parte dedicada a exposição de objetos sacros e de alguns 

padres que foram importantes para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e outra para a 

formação do município de Areia, retratando fatos e destacando objetos e pessoas que foram 

pertinentes para a sua história. O museu é aberto para a visitação e cobra uma taxa de R$4 
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reais por pessoa, sendo metade para os estudantes. Há condutores na entrada que fazem o tour 

pelo espaço e repassam todas as informações, entretanto, durante o período da pesquisa de 

campo o museu estava fechado, e não souberam informar se estava havendo alguma reforma 

ou alguma outra situação interna para não estar funcionando. 

 

Foto 04 – Museu Regional de Areia 

 

        Fonte: Agência de Notícias da UFPB 

 

 A edificação original do colégio Santa Rita foi erguida em 1911, onde funcionava já 

com finalidade da educação, mas para um curso primário dirigido pela Congregação da 

Sagrada Família. Com a saída das irmãs durante a década de 1920, a escola mudou de direção 

e passou a ofertar outros cursos até meados da década de 1930. 

 Quando o Monsenhor João Coutinho se tornou vigário de Areia, em 1933, ele realizou 

uma grande reforma e melhorou a estrutura do prédio, e convidou as irmãs Franciscanas de 

Dillingen, Alemanha, para administrar e dirigir a escola. Assim, passou a ser o colégio Santa 

Rita a partir de 1937 e a disponibilizar ensino para moças e a funcionar como convento. A 

escola logo ganhou grande visibilidade e várias famílias de Areia e de outras cidades 

enviavam as suas filhas para os estudos. 

 Atualmente a escola ainda está em funcionamento, mas aberta também para meninos e 

disponibilizando várias séries da educação infantil e fundamental. É também possível visitar 

as dependências do prédio, desde que tenha um agendamento ou alguma freira disponível, 

onde elas mesmas repassam as informações sobre a história do prédio e da própria escola. Os 
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quartos que anteriormente eram utilizados para as internas do convento, hoje é utilizado para a 

hospedagem de turistas, administrado também pelas próprias freiras e funcionários do colégio, 

ofertando assim mais uma opção para hospedagem no município. 

 

Foto 05 – Colégio Santa Rita 

 

   Fonte: Antônio Gondim (2012) 

 

 O Teatro Minerva foi inaugurado em 1859, o primeiro do estado 30 anos antes da 

capital João Pessoa. Inicialmente tinha o nome de Teatro Recreio Dramático e foi construído 

em um período de grande efervescência econômica e cultural da cidade. Se apresentavam ali 

grupos teatrais e musicais, tanto de Areia como também de outras cidades e até de outros 

estados. Chegou a funcionar também como cinema, sempre muito frequentado pela população 

que valorizava a cultura e o utilizava para socializar com os outros. 

 No início do século XX foi posto uma estatueta da deusa Minerva em sua fachada, no 

qual a partir daí passou a ser conhecido como Teatro Minerva. O seu frontão triangular em 

sua fachada e suas linhas simétricas em toda a sua estrutura são claras expressões do estilo 

neoclássico. Atualmente o teatro ainda funciona para apresentações, mas não com a mesma 

frequência de espetáculos que existia anteriormente. A parte interna passou por algumas 

reformas recentemente e se encontra em bom estado. O prédio está sempre aberto e é possível 

visitá-lo, tendo geralmente uma pessoa na entrada que, ao ser solicitado, fornece informações.  
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Foto 06 – Teatro Minerva 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016) 

 

 A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi construída por uma Irmandade 

que originalmente era composta apenas por pessoas negras. Sua construção ficou inacabada 

durante muitos anos, recebendo inclusive verba do governo provincial para dar andamento as 

obras, de modo que foi concluída em 1886, onde teve sua primeira festa religiosa. Era 

frequentado inicialmente apenas por negros, onde a igreja para brancos era a igreja de Nossa 

Senhora da Conceição. 

 Prédio característico do estilo barroco, com típicos formatos côncavos e convexos em 

seus detalhes da fachada, apesar de serem mais simples e menos exagerados do que outras 

igrejas do mesmo estilo, devido a sua limitação de recursos. Apesar da fachada precisar 

claramente de uma nova pintura, atualmente o prédio é bem conservado e pode ser visitado 

durante as missas, quando há alguma atividade da igreja ou agendado para recebimento de 

grupos. 
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Foto 07 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

          

           Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016) 

 

 Esses são os principais pontos de visitação turística e representativos do patrimônio 

histórico material de Areia. Todos estão localizados no centro urbano da cidade e estão dentro 

da zona de tombamento. É notável que a prioridade na preservação e também no roteiro 

turístico que é feito é direcionado para os bens materiais. Os atrativos imateriais como as 

manifestações culturais e os modos de fazer das artesãs locais não possuem a mesma 

divulgação e nem o mesmo incentivo para que os turistas possam conhecê-los do que os 

monumentos edificados.  

O turismo por si só não é capaz de preservar algum costume ou manifestação cultural, 

pois essa iniciativa deve partir da própria população local em manter as suas tradições, 

entretanto, a atividade turística pode auxiliar na sua divulgação e perpetuação, além de ser um 

diferencial se agregado as visitas que já são feitas aos monumentos (Choay, 2006). 

Essas visitações que são realizadas constantemente nesses locais alteraram a dinâmica 

do seu entorno, pois com o maior fluxo de pessoas circulando foi possível aumentar a 

demanda no comércio local e proporcionar o intercâmbio com as pessoas locais e os 

visitantes. 
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Esses fatores corroboram para a geração de oportunidades e a conservação desses 

monumentos que retratam diversos períodos históricos do município. Entretanto, a partir das 

visitações e das entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo, a sua valorização por 

parte dos empresários e da população aparenta ter um viés mais ligado a questão econômica 

do que histórico-cultural. 

 Fonseca (2009) aponta que o patrimônio está relacionado ao sentido de 

representatividade da história e do coletivo, entretanto, durante as entrevistas, principalmente 

com a população que não está inserida no turismo, foi perceptível que as pessoas parecem se 

importar com os seus monumentos, mas demonstraram não conhecer tanto a sua história e 

nem frequentar muito esses locais. Assim, o turista parece valorizar mais o patrimônio de 

Areia do que o próprio morador, contrapondo assim esse sentimento de pertencimento e 

representatividade através dos seus bens materiais. 

Ainda assim, devido a sua riqueza histórica, arquitetônica e cultural, foi possível o 

tombamento do seu núcleo urbano, no qual um dos principais motivos para essa iniciativa foi 

o fomento da atividade turística. Isso reforça a questão de que a sua valorização parte também 

de um grande interesse econômico, de modo a valorizar o monumento e transformá-lo 

eventualmente em um produto. 

Desse modo, é perceptível que para fortalecer essa identidade da população através 

dos seus patrimônios edificados, é pertinente que haja uma maior aproximação e (re) 

conhecimento com os seus monumentos, o que consequentemente irá refletir em uma maior 

conservação e na diminuição de conflitos com o IPHAN referente a descaracterização de 

alguns imóveis. 

 

6.2.2 Atrativos rurais e naturais 

 

 O Parque Estadual da Mata do Pau Ferro está localizada na área rural de Chã de 

Jardim no município de Areia, a 7 km do seu centro urbano. É um parque que compreende em 

sua área um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica do Nordeste, com uma grande 

diversidade de flora e fauna. Além da sua importância ambiental, é um local muito visitado 

pelos estudantes para pesquisas e também por grupos de turistas, pois a comunidade que vive 

nas proximidades oferta condução de trilhas, passeios a cavalo, de bicicleta e piqueniques. 
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 Além dessas atividades ligadas ao ecoturismo, a comunidade de Chã de Jardim 

também oferece um espaço de apoio com redário, loja de artesanato, restaurante e uma 

pequena produtora de polpa de fruta. 

 A própria comunidade de Chã de Jardim atualmente tem mais destaque do que a 

própria Mata do Pau Ferro, pois é referência nacional de associativismo, de turismo de base 

comunitária e desenvolvimento sustentável. Isso se deu devido ao grande progresso feito pela 

própria comunidade e que grande parte disso se deve ao turismo. Durante a pesquisa de 

campo foi possível entrevistar a presidente da associação e também um funcionário do 

restaurante Vó Maria, no qual ambos relataram sobre a sua trajetória e sobre as estratégias que 

foram utilizadas para desenvolver a comunidade através da produção associada ao turismo. 

 Esse processo teve início há mais de 20 anos a partir de um grupo da igreja que se 

mobilizava para ajudar as pessoas menos favorecidas que tinham alguma necessidade na 

comunidade, como comprar um remédio, fazer algum exame mais específico em outra cidade, 

dentre outros. Essa ajuda financeira vinha através de rifas, bingos e dentre outros meios para 

arrecadar dinheiro, e essas benfeitorias foram realizadas também em prol da própria igreja 

com a aquisição de mobília, equipamento de som, etc. 

Essas iniciativas chamavam bastante atenção e chamou a atenção do gestor da Mata do 

Pau Ferro. Em 1996 foi executado um projeto para retirar as pessoas que moravam dentro 

dessa reserva, no qual foi construído as casas na entrada da mata com espaço para receber os 

turistas antes das trilhas, um espaço para venda de artesanato e a fábrica de polpa de fruta. 

Com exceção da construção das casas, os outros pontos do projeto só foram consolidados 

depois de 2005.  

Em 2005 o então grupo de jovens recebeu capacitação sobre associativismo e passou a 

atuar de forma mais direta na comunidade, tendo no turismo sua base econômica. A partir 

desse curso, buscaram outras qualificações, como empreendedorismo e inclusive o de guia de 

turismo, onde iniciaram a conduzir grupos pelas trilhas da mata e a fazer piqueniques. O 

piquenique era feito a partir da própria produção da comunidade, um fazia o bolo, outro a 

tapioca, suco, etc. Outras atividades vinheram em seguida. 

Posteriormente veio a fábrica de polpa de fruta, feita a partir do trabalho da 

comunidade, de financiamentos e a matéria prima das polpas era plantada também pelos 

moradores. Já possuíam uma estrutura básica pra fazer a produção, entretanto estava 
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desativada a 10 anos. Foi um lento trabalho de 3 anos para equipar e expandir a parte física 

para atender as exigências fiscais e conquistar o selo de qualidade das polpas e poder produzir 

e, inicialmente, comercializar mediante acordo com as prefeituras nas escolas públicas como 

parte da merenda escolar. 

Depois veio a bodega com a comercialização da polpa e também de outros produtos da 

região como o artesanato, a rapadura, a cachaça, e depois o restaurante Vó Maria. Começou 

através de um empréstimo com o banco do nordeste (no valor de 10 mil reais) onde foi feito 

inicialmente uma pequena estrutura para o restaurante com a ajuda da comunidade, e na 

medida em que a demanda ia aumentando era necessário a expansão do local que hoje já 

conta com dois espaços para alimentação. A associação possui várias lideranças que 

compartilham e tem autonomia nas decisões, e cada um tem a sua responsabilidade como o 

restaurante, a fábrica, etc. 

Atualmente a associação envolve diretamente 40 pessoas e indiretamente mais de 200 

famílias, no qual essas últimas são agricultores, artesãos, dentre outros que fornecem as 

matérias primas e os materiais para a associação, que faz questão de comprar tudo da própria 

comunidade. O próximo projeto de expansão pretendido é a construção de uma pousada. Essa 

produção associada ao turismo se destaca como um caso de sucesso e tem reconhecimento 

nacional, premiada várias vezes por diversas instituições, como exemplo o troféu Waldemar 

Duarte (2014), concedido pela Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em 

Turismo-Abrajet, seção Paraíba, e o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade (2014) 

Foto 08 – Entrada da Mata do Pau Ferro  Foto 09 – Restaurante Vó Maria 

  

Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016)          Fonte: PANROTAS (2015) 
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 O Engenho Triunfo é um dos mais conhecidos do município de Areia, pois produz 

uma das cachaças mais tradicionais do estado da Paraíba. Foi comprada pelos atuais 

proprietários no ano de 1994, que através de muito trabalho e criatividade para a sua produção 

transformou o empreendimento em um dos mais bem sucedidos da região. 

Além da sua importância econômica, o local também é aberto para visitações, onde é 

possível agendar para grupos e a entrada custa R$5. Além de demonstrar todo o processo da 

fabricação da cachaça, o engenho também dispõem de um espaço para os visitantes onde fica 

uma loja, comercializando os seus produtos e um jardim onde é servido um lanche e oferecido 

também alguns produtos que são fabricados a base de cachaça, como por exemplo, sorvete. 

Isso demonstra a sua preocupação com a hospitalidade e que estão atentos e preparados para o 

fluxo de turistas que visitam a região. 

Foto 10 – Espaço para visitantes no Engenho Triunfo 

 

         Fonte: TripAdvisor (2016) 

 

 O engenho Bujari é uma propriedade que produz rapadura e cachaça, caracterizado 

pelo estilo colonial e com duas casas-grandes. A sua produção continua até os dias atuais, 

todavia, as casas são mantidas com as mobílias características de épocas passadas e utilizada 

como museu, no qual é possível agendar uma visitação guiada para conhecer a propriedade 

assim também como o processo de fabricação da cachaça e da rapadura. 
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 Essa prática retrata a possibilidade de outra alternativa de renda para os proprietários 

desse tipo de empreendimento, no qual atrai o público para conhecer o engenho e também 

para comercializar os seus produtos. 

Foto 11 – Engenho Bujari – parte interna com destaque para o piso conservado 

 

 
   Fonte: Guardia (2012) 

 

 

 Assim como ocorre no engenho Bujari, o engenho Várzea do Coaty está localizado na 

área rural, com uma casa centenária e bem conservada, tanto na parte externa como também a 

mobília da parte interna. Com a decadência da produção de alguns produtos agrícolas em 

Areia e visando as novas oportunidades advindas do turismo, o espaço que antes era utilizado 

como casa de farinha foi fechado e adaptado para ser um restaurante com música ao vivo, no 

qual durante os finais de semana é reservado para grupos de turistas. 

 A propriedade também conta com um lago que fica em frente ao atual restaurante, 

complementando assim a paisagem e podendo também ser utilizado para pesca. Com isso, a 

propriedade ultrapassa a função de apenas moradia e disponibiliza o serviço de restauração, 

gerando assim renda e trabalho para a comunidade, mesmo que de forma informal e apenas 

nos finais de semana. 
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Foto 12 – Engenho Várzea do Coaty 

 

  Fonte: Dados da pesquisa (Nascimento, 2016)     

 

 Os dois engenhos evidenciados são exemplos de várias outras propriedades que 

existem na área rural de Areia e que também estão se adaptando para receber o visitante e 

diversificar a oferta de opções no município. 

A partir de todos esses pontos de interesse turístico destacados, foi elaborado um mapa 

a fim de indicar a localização dos mesmos e podendo ser usado posteriormente como auxiliar 

em uma possível visitação (mapa 02). É importante ressaltar que Areia possui outros atrativos 

que podem ser visitados, entretanto, foram elencados os principais e que geralmente são 

incluídos no roteiro dos passeios no município. 
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Mapa 02 – Atrativos culturais, rurais e naturais de Areia 

 

Fontes: Limites urbanos (IBGE, 2016); Limites municipais e estaduais (IBGE, 2015); Pontos (Pesquisa de 

campo, 2017); Rodovias (DNIT, 2016). 

 

Como pode ser constatado através do mapa 02, a concentração de atrativos turísticos 

em Areia está em seu núcleo urbano e corresponde aos prédios históricos tombados e, 

consequentemente, essa concentração também ocorre na oferta da infraestrutura turística. 

Apesar dessa centralização, as áreas rurais se utilizam dos seus recursos para se inserirem na 

atividade e diversificarem os produtos ofertados no município, através da visitação aos 

engenhos, trilhas, dentre outros. 

Com isso, é possível perceber que as oportunidades para o turismo em Areia estão 

sendo geradas principalmente dentro da sua área de tombamento, a partir do seu potencial 

histórico e arquitetônico. Entretanto, a oferta do município não está limitada a isso e é 

possível expandir essas opções para a área rural, desde que haja o interesse e a iniciativa para 

essa concretização. 
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6.3 PRINCIPAIS AÇÕES E INTERVENÇÕES REALIZADAS EM AREIA EM PROL 

DO TURISMO 

 

 Como já foi abordado, para a execução do turismo é necessário que haja um 

planejamento prévio para que sejam estabelecidas ações que possam estruturar e dar o suporte 

para a realização da atividade. Pensando nisso, foi investigado como se dá esse processo no 

município de Areia, destacando assim as principais intervenções que foram feitas para o 

fomento do turismo. 

 Para tanto, foi verificado primeiramente as ações e os investimentos recebidos pelo 

poder público para o desenvolvimento do turismo em Areia. Essas informações foram obtidas 

através de sites oficiais do governo federal, de outros sites institucionais e também através das 

entrevistas com os empresários e a população realizada em dezembro de 2016. Não foi 

possível coletar essas informações diretamente com a prefeitura municipal e com a secretaria 

de turismo pois eles não estavam disponíveis no momento em que foi realizada a pesquisa. 

 Todavia, a tabela 06 apresenta em detalhes as ações financiadas pelo governo federal 

através do Ministério do Turismo já apresentadas na tabela 04. 

Tabela 06 – Detalhamento dos investimentos em Areia financiados pelo Ministério do 

Turismo 

 
Fonte: Portal da Transparência, Governo Federal 

 

 O primeiro e mais recente projeto se trata do apoio a construção da Infraestrutura 

Turística da comunidade de Chã de Pia, com recursos da Caixa Econômica Federal e do 

Ministério do Turismo. Essa é uma pequena comunidade que se localiza na zona rural de 
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Areia, formada basicamente por famílias de agricultores. A região é conhecida pela sua 

produção artesanal com o barro, conhecida como “As loiças da Chã da Pia”. Esse tipo de 

fabricação é um legado local passado através das gerações, onde as mães ensinam as suas 

filhas – pois é uma atividade realizada predominantemente pelas mulheres – a produzir 

panelas, artigos de decoração, dentre outros. 

 Essa técnica utilizada que retrata a memória coletiva dessa localidade recebeu um 

incentivo do IPHAN e do Ministério da Cultura através de um edital do Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial, onde foi criado o projeto “O Saber e Fazer das Loceiras da Chã de 

Pia”. Um dos seus principais objetivos é valorizar e resguardar a singularidade e a 

importância desse conhecimento de produção artesanal e estimular o seu reconhecimento e a 

sua comercialização em outros locais, a fim de aumentar a renda das famílias que trabalham 

com as loiças.  

 E uma das ações almejadas por esse projeto é que a comunidade também fizesse parte 

da atividade turística que está sendo desenvolvida no município de Areia, de modo a ser 

inserida no roteiro cultural dos visitantes e que as pessoas pudessem conhecer e consumir as 

suas loiças produzidas. Para isso que foi solicitado e aprovado o apoio do Ministério do 

Turismo para a infraestrutura turística da comunidade, focando na construção de um portal de 

entrada, na pavimentação e na drenagem da Chã de Pia, propiciando assim condições mínimas 

para essas visitações. O projeto consta como em execução e com a expectativa de ser entregue 

até o final de 2017. 

 A inserção da atividade turística na comunidade poderá proporcionar uma maior renda 

para a população e também um incentivo a mais para a produção das loiças, pois a partir das 

informações que constam no projeto do SEBRAE, essa técnica está sendo perdida em 

algumas famílias por falta de interesse das jovens em aprender e seguir o ofício, pois o retorno 

financeiro é pouco e várias preferem seguir outras profissões do que fabricar as peças de 

barro. Através então desse incentivo, o turismo poderá contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade a partir da perpetuação e o fortalecimento dessa identidade, proporcionando 

assim a sua população mais autonomia (Max-Neef, 1994).  

 O segundo investimento foi feito para a realização da XIV edição do Bregareia. Esse 

evento acontecia durante o mês de setembro e dava destaque a dois dos principais produtos 

que são fabricados em Areia, sendo eles a cachaça e a rapadura. Iniciou em 1997 e no ano de 

2013 recebeu o incentivo financeiro do Ministério do Turismo para a sua realização.  
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Figura 02 – Identidade visual do XIV Bregareia 

 

           Fonte: http://bregareia2013.blogspot.com.br/  

 

 O evento tinha uma relevante repercussão nacional, que contava com uma 

programação cultural e musical com atrações regionais e também nacionais que tocavam 

principalmente músicas do estilo brega. Entretanto, esse evento cresceu a tal ponto que passou 

a incomodar a população, no qual foi relatado por diversas vezes durante as entrevistas 

realizadas na pesquisa de campo que nesse período o município recebia um grande número de 

pessoas que até excedia a sua capacidade, e com isso trazia perturbação e desorganização. 

 Sendo assim, apesar do grande destaque que o evento dava ao município de Areia e o 

fluxo de turistas decorrentes dele, com os constantes conflitos com a população a sua última 

edição ocorreu em 2014, e os residentes alegam que não desejam mais a sua realização, a não 

ser que seja reeditado e que atenda a capacidade e os limites da localidade. 

 Esses constantes conflitos nas últimas edições gerados a partir da sobrecarga de 

pessoas na cidade retratam que, possivelmente, não houve um planejamento eficaz durante a 

realização do evento, pois a sua expansão ultrapassou o limite do município e não foi feito um 

controle de danos para amenizar essa situação nas edições seguintes. Deveria ter sido feito um 

diagnóstico mais aprofundado sobre os recursos e a oferta de infraestrutura disponível e a 

quantidade da demanda que deveria ter sido atendida, sem exceder os limites. E com a eclosão 

dessa série de adversidades, o poder público poderia ter realizado um monitoramento e 

posterior avaliação destacando esses percalços para moderar os seus aspectos negativos nos 

anos seguintes. Não seguindo corretamente essas fases do planejamento (César, 2011), 

resultou na não ocorrência desse evento e na oposição da população a eventos que sigam essa 

mesma proposta. 

http://bregareia2013.blogspot.com.br/
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 O outro investimento que consta é com a finalidade de revitalizar o Parque da Quebra. 

Esse local fica em uma depressão entre as serras no qual anteriormente possuía uma nascente 

de águas cristalinas, que desde o início do século XVIII as pessoas iam até ali para tomar 

banho e também para retirar a água para seu próprio consumo. No ano de 1885 foi iniciado a 

construção do “Banho do Quebra”, através de arrecadações financeiras da própria população. 

 Dessa forma, foi inaugurado em 1886 e passou a ser um local que era frequentado 

tanto pelos residentes como também por pessoas de outros municípios que iam até ali para 

tomar banho e passar um tempo com a família. Recebeu uma reforma e ampliação em 1975 

onde foi construído uma quadra de esportes e uma churrascaria, configurando assim um 

espaço de lazer disponível. Entretanto, devido à falta de esgotamento sanitário nas 

proximidades, ocasionando a poluição da sua antiga água cristalina, o parque ficou em total 

desuso e foi se deteriorando com o tempo. 

 Visando a sua revitalização, o Parque do Quebra foi contemplado com recursos do 

PAC Cidades Históricas a fim de restaurar e conservar esse patrimônio. O projeto inclui 

(Almanaque, 2010): 

“um pórtico de entrada, um mirante, uma unidade administrativa, vestiários, salão 

multiuso para eventos e jogos, a restauração da fonte do Quebra, os lagos serão 

desassoriados e revitalizados, terão trilhas ecológicas com paradas para descanso, 

será feita a drenagem pluvial de toda área de 12 hectares, além de toda recuperação 

ambiental com contenção de encostas e plantio de mudas de árvores nativas, o 

parque será todo iluminado e também terá a instalação de um parque infantil, dentre 

outros serviços estruturantes, tais como a questão sanitária.” 

 A vigência do projeto iniciou em 2009 e durante esse tempo já houve o repasse de 

recursos do ministério para a prefeitura, entretanto, segundo consta os documentos 

disponíveis no site da prefeitura, a ordem de execução de obra civil (anexo I) apenas foi 

assinada em 01 de maio de 2016, e a expectativa era que fosse concluída até o final do 

primeiro semestre de 2017, contudo, nada mais foi divulgado sobre o assunto e as pessoas não 

sabem informar se de fato as obras estão em andamento.  

 O último investimento que consta corresponde a construção do portal de entrada do 

município, obra essa já concluída e que possuí em seu topo a frase “Areia – Patrimônio 

Histórico do Brasil”. 
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Foto 13 – Portal de entrada de Areia 

 

          Fonte: LJCC (2014) 

 

Esses foram os investimentos encontrados que partiram do poder público federal para 

a execução de projetos em prol do turismo no município de Areia. Em relação ao poder 

público municipal, como previamente informado, não foi possível obter maiores informações 

se existe outras ações de sua iniciativa. 

 Diante dos investimentos apresentados, é perceptível que nenhum até o momento em 

que a pesquisa foi realizada trouxe alguma contribuição significativa e a longo prazo para o 

turismo na cidade, visto que dois desses projetos foram pontuais, com a construção do portal 

de entrada da cidade e a realização do Bregareia no ano de 2013, e os outros dois que são os 

projetos para a revitalização do Parque do Quebra e da construção da infraestrutura turística 

na comunidade de Chã de Pia, estão passando por um longo processo para serem 

concretizados. 

 Devido à falta de contato e de informação, não é possível assegurar os principais 

entraves e dificuldades do poder público em implantar projetos e executar as ações previstas, 

todavia, a partir do relato dos entrevistados, não existe um planejamento organizado e 

estruturado por parte dos seus governantes. Isso corrobora para a falta de estabelecimento de 

metas e diretrizes que possam nortear o desenvolvimento socioespacial do turismo, fato esse 

que pode contribuir para o atraso nas obras pendentes que estão programadas (Cruz, 2002). 

 Dessa forma, foi unânime durante as entrevistas com os empresários e com a 

população local que pelo menos nos últimos quatro anos (gestão de 2013-2016) a prefeitura 

têm se mostrado ausente na gestão e na melhoria de vários setores, inclusive da atividade 
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turística. A partir disso, a iniciativa privada teve que tomar a frente nessa dinâmica, 

representados principalmente pela Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia 

(ATURA).  

 Nessa perspectiva, é ideal que o poder público tenha mais autonomia e participação 

nas decisões tomadas para o planejamento turístico no município, pois o seu papel é garantir 

que as melhorias advindas da atividade sejam convertidas para a cidade e para a população, 

enquanto os empresários podem agir a favor dos seus próprios interesses (Simão, 2013). Para 

não haver essa sobreposição e atender a necessidade de apenas um agente, é relevante 

priorizar a participação integrada e conjunta entre todos os atores locais envolvidos e afetados 

pelo turismo. 

 Em relação a atuação da iniciativa privada atualmente, ela se dá sobretudo nos 

investimentos e ações voltadas ao turismo na área dos eventos. Durante as entrevistas na 

pesquisa de campo foi relatado por um empresário inclusive que em uma edição do 

“Caminhos do Frio” todo o investimento que foi feito partiu dos empresários, como o trecho 

transcrito abaixo da fala do EET5 (empresário de estabelecimento turístico): 

“A gente vinha recebendo uma parcela de ajuda financeira do governo do Estado e fazem 2 

anos que o governo não deu nada em relação financeiramente. Faltando 13 dias para a 

realização do Caminhos do Frio nós recebemos a triste notícia de que não ia sair nada de 

dinheiro e Areia que inicia o evento. E a própria prefeitura virou as costas “se não tem a 

ajuda do estado também não estou nem aí”, por eles não se realizava. E aí que a ATURA se 

sobressaiu como exemplo de garra, de determinação e amor a própria cidade, demos as mãos 

e aí fizemos o Caminhos do Frio com economia colaborativa valorizando a prata da terra e 

gastamos 10 mil reais em uma semana de evento.” 

 Diante disso, fica evidente que as ações executadas em Areia em prol do turismo são 

limitadas e insuficientes, onde a atividade que foi considerada como a principal do município 

pela maioria dos entrevistados não é tratada como prioridade pela prefeitura municipal. A 

partir disso a iniciativa privada ultimamente têm se destacado como principal fomentadora 

nesse processo para que de fato ocorra o turismo na localidade. 
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6.4 PERCEPÇÃO DOS AGENTES LOCAIS SOBRE O TURISMO E A SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AREIA 

 

 Para o desenvolvimento de uma localidade, é essencial que haja uma articulação e o 

planejamento integrado entre todos os atores locais envolvidos (Brandão, 2008). Pensando 

nisso, buscou-se realizar essa verificação da realidade do município de Areia a partir da 

pesquisa de campo com foco em entrevistar os representantes do poder público, dos 

empresários dos estabelecimentos turísticos e da população local inserida e não inserida no 

turismo.  

 Diante da indisponibilidade já mencionada por parte do poder público em não 

participar da pesquisa, as informações coletadas relacionadas a esse público foi feita de forma 

indireta, a partir das entrevistas com os empresários e a população. Com base nesses relatos, 

foi verificado de forma unânime que há uma ausência da atuação da prefeitura e da secretaria 

de turismo para o fomento e gestão da atividade turística, de modo que não há uma articulação 

eficiente com os outros atores locais e que nos últimos anos nada ou pouco foi feito e 

investido para melhorar a estrutura e a oferta do município direcionado ao turismo. Como já 

apresentado, nos últimos anos houve apenas quatro projetos que receberam investimento 

através do Ministério do Turismo, entretanto, até o momento, nenhum obteve um resultado 

considerável e a longo prazo que os benefícios tenham sido revertidos para a cidade e para a 

população. 

Isso demonstra que, apesar da atividade ser considerada pela maioria dos entrevistados 

como sendo prioritária para a economia de Areia, a sua administração e gestão é falha por 

parte do poder público. Diante disso, fica a cargo de outras representações tomarem a frente e 

realizarem ações de incentivo para fomentar o turismo na localidade. 

Será destacado a seguir os resultados referente às entrevistas realizadas com os 

empresários e com a população local a partir das categorias de análise pré determinadas. Para 

transcrever as falas de alguns entrevistados e fazer a identificação sem afetar a sua 

confidencialidade, serão utilizadas siglas de acordo com o público alvo referido, sendo EET 

para empresário de estabelecimento turístico, PIT para população inserida no turismo e PNIT 

para população não inserida no turismo. 
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 Empresários 

Foram entrevistados 8 empresários dos principais estabelecimentos turísticos locais, 

no qual devido ao seu número limitado, essa representa a maioria dos gestores da iniciativa 

privada. Em boa parte, eles se mostraram muito receptivos e interessados em participar da 

pesquisa, não havendo nenhum resistência ou objeção de ninguém, os que não foram 

possíveis de serem entrevistados foi devido a indisponibilidade durante o período da pesquisa. 

Em relação ao potencial de Areia para o turismo, todos acreditam que o município 

possui vários pontos de interesse capazes de atrair os turistas, no qual destacam sua posição 

geográfica e o seu diferencial por ter um clima ameno e com baixas temperaturas, por ficar 

também a uma distância razoável de grandes cidades como Natal, João Pessoa, Recife e 

Campina Grande, fator esse que facilita os fluxos provenientes dessas localidades, e 

principalmente os casarios do seu núcleo urbano e os engenhos de cachaça e rapadura 

localizados na zona rural. 

Os entrevistados relatam que o início da atividade turística em Areia foi aos poucos, 

primeiramente por ser uma cidade de passagem para outras localidades e também por se 

incluir como passeio complementar a outros roteiros das cidades próximas, como Campina 

Grande, por exemplo. Apenas em meados de 2006 com o tombamento da cidade como 

patrimônio histórico nacional é que o turismo realmente começa a acontecer, como consta no 

relato abaixo de EET3. 

“Depois que foi tombado foi quando surgiu o novo boom para o turismo em Areia. Antes já 

se falava em turismo, em investir em turismo aqui, mas nunca deslanchava. Depois de 2005 

então foi uma nova fase do turismo e agora com mais pé no chão porque agora tinha um 

motivo de se dizer “Areia está tombada” então é um marco para o turismo”.  

 Com esse novo incentivo e o novo fluxo, novos empreendimentos surgiram na cidade. 

O SEBRAE, que foi muito citado durante as entrevistas, ofereceu diversos cursos de 

capacitação para a população, e assim o turismo passa a ser uma atividade de destaque. 

 Foi então nesse período que houve a implantação da maioria dos estabelecimentos 

turísticos, motivados por aproveitar essa oportunidade para consolidarem os seus negócios. 

Assim, foi possível que várias pessoas fossem inseridas e passaram a viver da renda gerada 

através da atividade, tendo assim mais autonomia e ampliando as suas possibilidades (Sen, 

2010).  



98 

 

Atualmente, os meios de hospedagem em Areia atendem não somente o fluxo que 

existe na própria cidade, mas também supre a necessidade de infraestrutura turística das 

outras cidades vizinhas que não possuem. Entretanto, foi dito por diversas pessoas que em 

períodos de grande movimento, como durante o evento Caminhos do Frio, rapidamente esses 

locais ficam cheios e não dão conta de atender toda a demanda que deseja visitar a cidade. 

 A temporada de alta estação para Areia é geralmente entre os meses de junho a agosto, 

período esse de inverno onde a temperatura atinge os níveis mais baixos. Geralmente nessas 

ocasiões é comum a contratação de colaboradores temporários para atenderem essa 

necessidade. Em períodos regulares, 6 dos 8 empresários afirmaram que funcionam com uma 

média de 5 funcionários fixos. Isso demonstra que, apesar do discurso amplamente divulgado 

de que o turismo gera muitos empregos na região, a maioria dos empreendimentos 

diretamente voltados para o turismo são de pequeno porte e esse número de empregos são 

limitados. Esse número é ampliado apenas quando envolve outras áreas, como o comércio, 

por exemplo. 

 Outro fator relevante levantado em relação a gestão do estabelecimento foi que a 

cidade oferece opções de programação e passeios durante o dia, entretanto, durante a noite 

não existe alternativas para programação noturna, cabendo aos próprios empresários 

eventualmente durante os finais de semana ou mediante solicitação organizarem opções de 

lazer, possivelmente em seu próprio estabelecimento e direcionado aos turistas.  

 O fluxo de visitantes na cidade geralmente é maior durante o final de semana, formado 

em sua maioria por famílias e grupos. Apesar da concentração de fluxo entre o período do 

inverno, como já citado, os empresários relataram que possuem uma boa média de visitação 

e/ou ocupação durante o ano inteiro. São provenientes principalmente do estado do Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e da Paraíba.  

 Em relação ao tombamento da cidade, essa é uma questão que traz muitos 

entendimentos. Como já foi explicitado, o turismo despontou em Areia após a consolidação 

do seu tombamento, trazendo vários benefícios para a cidade como também algumas 

desvantagens. A principal desvantagem para os empresários é a limitação na expansão e 

manutenção dos estabelecimentos. Os edifícios tombados ou que estão na área do entorno 

precisam da autorização do IPHAN para fazer qualquer alteração em seus empreendimentos, e 

esse pedido pode demorar ou até mesmo não ser atendido. Referente a isso, a EET4 relata 

sobre a sua propriedade. 
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“Ele é do entorno, e por ser do entorno eu estou prejudicada pois lá atrás eu tenho dois 

apartamentos pra terminar, mas impediram que eu terminasse. Tem o processo lá mas eles 

não me liberam, já faz 1 ano e 8 meses que eu estou parada. Se você olhar lá atrás não está 

impedindo nada do tombamento. Aqui eu sou até prejudicada pois a minha frente não condiz 

com o que eu tenho lá embaixo.” 

 Além disso, a entrevistada também destaca o questionamento referente a demarcação 

de conservação do IPHAN, pois ela alega que a sua fachada é preservada, entretanto, a parte 

interna não possui uma estrutura histórica ou arquitetônica que deva ser conservada, mesmo 

assim ela não recebe a autorização do IPHAN para poder modificá-la. Isso constata que o 

tombamento foi feito, contudo, não foi especificado e levado em conta as novas funções de 

uso desses espaços, no qual mesmo que já não exista de fato a estrutura para ser conservada, 

ainda assim deve passar pela avaliação do órgão e algumas vezes ser rejeitado. 

 Essa divergência em relação a adequação do patrimônio aos novos usos é uma questão 

recorrente em cidades históricas. Há uma grande dificuldade em conseguir manter a estrutura 

original das edificações e não descaracterizá-las, e ainda assim conseguir que a mesma 

corresponda a demanda da sua nova função, podendo ser turística ou não. É necessário uma 

gestão do patrimônio que priorize a reutilização do monumento e que a sua nova utilidade 

obedeça as suas limitações (Choay, 2006). 

Referente a infraestrutura básica da cidade os entrevistados fizeram muitos 

apontamentos e demonstraram preocupação quanto a isso. Eles indicaram que o município 

ainda tem muito a melhorar quanto a sua infraestrutura, e que a ausência do poder público em 

relação a manutenção da cidade tem atrapalhado bastante, pois há muitos problemas com a 

pavimentação dentro da cidade, as vias de acesso que são ruins, a coleta de lixo insuficiente, 

falta de iluminação, falta de sinalização e insegurança.  

Inclusive no período em que a pesquisa foi realizada, tinha sido efetuada algumas 

obras nos encanamentos da cidade para resolver o problema de falta de água que estava 

acontecendo constantemente. Entretanto, devido a essas obras, as ruas estavam cheias de 

buracos e nada tinha sido feito ainda para tapá-los, ou seja, um problema foi resolvido e outro 

foi realçado. 

Esse fato reforça ainda mais um dos grandes problemas de Areia, que é o 

planejamento. Referente a isso, Simão (2013, p. 94) tenta explicar que as pequenas cidades 
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“em sua grande maioria, desconhecem o papel do planejamento em seu cotidiano, trabalhando 

seu dia a dia da maneira que lhes é família, ou que mais lhes é conveniente.” Esse trecho 

corrobora com a situação de Areia que, segundo os entrevistados, o planejamento da cidade é 

muito desorganizado, feito em várias situações de maneira improvisada. 

Diante disso, resta aos empresários terem a iniciativa de fomentar o turismo na 

localidade para que seus negócios e a cidade possam prosperar. O próprio tombamento como 

patrimônio histórico nacional partiu de um grupo que era formado por empresários e alguns 

representantes da população, demonstrando que desde o início que a iniciativa privada se 

envolve de forma direta em tudo o que diz respeito ao turismo em Areia. 

Atualmente essa representação é realizada através da ATURA, que além da sua 

participação efetiva na cidade, também existe uma representação dos empresários no Fórum 

do Brejo Paraibano. Esse fórum é responsável principalmente por fomentar eventos na região, 

sendo o Caminhos do Frio o seu produto principal. Todavia, há projetos de realizar e 

consolidar outros eventos e também roteiros turísticos, como o caminho dos engenhos, 

caminho das cachoeiras, dentre outros, para manter o fluxo circulando nessa região durante o 

ano inteiro. 

Fica evidente assim a predominância da iniciativa privada quanto ao planejamento e 

fomento do turismo na região, mas também a pouca ou até nenhuma expressividade da 

população em geral quanto a isso, que em nenhum momento foi citada como parte integrante 

desse processo. 

 Referente as contribuições do turismo para o município, apesar de alguns pontos 

negativos já citados, os empresários afirmam que a atividade também trouxe muitos 

benefícios para a cidade e também para a população, como a geração de emprego, renda e de 

novas oportunidades de mercado, o aumento no movimento do comércio, a variedade nos 

produtos comercializados e o intercâmbio cultural. O EET5 ainda destaca que: 

“Eu digo até sem medo de errar, é a única atividade na nossa cidade que realmente merece 

destaque e precisa de uma grande atenção que é o turismo para que possa alavancar e 

colocar a nossa cidade em patamares ainda maiores.” 

 Apesar de todos os entraves que o município ainda apresenta para o desenvolvimento 

do turismo na região, os empresários demonstram estar otimistas e com grandes expectativas 

para o crescimento da atividade, principalmente pelo fato de que uma nova gestão foi eleita 
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para assumir os cargos públicos a partir de 2017 e eles parecem estar empenhados em fazer 

mais pela cidade e principalmente pelo turismo, como destaca esse trecho da entrevista do 

EET7: 

“Eu acredito que agora nessa nova gestão nós vamos melhorar muito. Agora é um 

empresário e nós nunca tivemos isso, pelo menos os 5 anos que eu estou aqui, o prefeito 

ainda nem assumiu mas já está trabalhando. Inclusive nessa questão turística, já fomos pra 

várias reuniões sobre isso. É uma expectativa enorme, estamos acreditando agora.”  

 Se isso realmente for concretizado, é possível que haja um desenvolvimento mais 

acentuado no município e em especial no turismo, que aparenta ser uma das prioridades da 

nova gestão. Todos os empresários e toda a população entrevistada estão animados e com essa 

expectativa. 

 

 População local 

Foram entrevistados um total de 29 pessoas, sendo 13 inseridas no turismo e 16 que 

não estão inseridas. A população inserida não demonstrou nenhum problema em responder a 

pesquisa, entretanto, a população que não está inserida se mostrou um pouco resistente, onde 

alguns inclusive não quiseram participar da pesquisa, alegando que não saberiam responder as 

perguntas. Aos que aceitaram participar, foi perceptível que muitas pessoas não tem o 

entendimento da dimensão da atividade turística na cidade e realmente tiveram dificuldade em 

responder alguns questionamentos. Isso demonstra que a população local como um todo não 

se envolve e não participa do turismo, apesar da atividade ser considerada pela maioria como 

a principal da cidade, juntamente com o comércio. 

Em relação ao potencial turístico de Areia, todos afirmaram que veem a cidade como 

um destino turístico, e destacam principalmente os prédios históricos e os engenhos como 

atrativos. Apesar de vislumbrar esse potencial, da população que não está inserida no turismo, 

todos afirmaram que não tinham vontade de atuar na área, justificando principalmente que 

não se identificam. A entrevistada PIT2 relata sobre esse afastamento da população em 

relação às oportunidades de trabalho geradas pelo turismo: 

“O turismo eu ainda acho muito restrito. Eu diria que a população de Areia, o povo mesmo 

de Areia não vive o turismo. É muito concentrado aos hotéis e pousadas.”  
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Essa fala reforça o fato de que quem não está inserido e já atua em outra área não se vê 

e não se interesse em buscar outra opção de trabalho que seja dentro do turismo. A população 

afirma não se identificar, contudo, durante as entrevistas e com base nas informações 

coletadas, esse público demonstra não saber ao certo como é realmente a atuação do turismo. 

Em relação às oportunidades de trabalho e de qualificação geradas pela atividade 

questionado a população inserida no turismo, todos informaram que passaram e/ou que 

passam regularmente por cursos de capacitação, oferecidos principalmente pelo SEBRAE, 

que é uma instituição bastante atuante na cidade. A entrevistada PIT1 destaca também das 

oportunidades que foram geradas após o tombamento da cidade: 

“O curso de guia, que é um curso razoavelmente caro, foi porque a cidade foi tombada pelo 

patrimônio histórico e Areia ganhou a possibilidade de colocar algumas pessoas pra fazerem 

esse curso de forma gratuita em Campina Grande.” 

 Referente aos possíveis efeitos trazidos pelo turismo, todos destacaram que a atividade 

traz efeitos positivos pra cidade, onde a população não inserida no turismo respondeu 

basicamente que o turismo gera emprego, renda e movimenta o comércio. A população 

inserida no turismo tem uma visão mais ampla quanto a isso e afirma que apenas quem está 

ligado ao turismo consegue sentir realmente a atividade acontecendo, quem não está não tem 

essa noção. A entrevistada PIT7 ressalta sobre a atividade que: 

“Eu acho que é a única alternativa para Areia. Como a área topográfica de Areia é não tem 

como se desenvolver por causa desse relevo que a gente está inserido dentro dele. Areia tem 

o poder econômico que desperta o interesse de algumas empresas, por causa da universidade 

e pela infraestrutura da cidade, mas não conseguiram um local aqui.” 

 Ela faz referência de que, devido Areia estar localizada no topo de uma serra, não tem 

muito como expandir o seu território e isso impossibilita a chegada de grandes lojas e 

indústrias que já procuraram a cidade com esse interesse, entretanto, não foi viável. 

 Quando perguntado sobre a infraestrutura do município, a maioria informou alguns 

pontos deficientes que atrapalham o turismo e o próprio dia a dia da população, 

principalmente a questão do calçamento da cidade. De forma geral, a entrevistada PIT1 

resumiu: 
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“No meu ponto de vista, de uma forma geral, falta um hospital de qualidade, principalmente 

para atender o turista porque a gente fica torcendo para que ninguém passe mal pois se tiver 

uma emergência nós não temos como acudir não, tem que ir pra Campina Grande. O pessoal 

está reclamando muito ultimamente da questão de bancos, caixa 24 horas que Areia não tem 

e por causa também desses problemas com assalto, que agora virou moda em interior 

explosão de banco e isso já deixa o pessoal acuado. A questão de calçamento e calçadas 

acho que precisaria também de uma melhoria. Água a gente já tem, limpeza do centro está 

sendo feita ultimamente. E a questão de infraestrutura dos locais e dos equipamentos que a 

gente visita, acho que falta também a parte de manutenção.”  

 No tocante quanto ao tombamento da cidade e o que isso gerou, assim como os 

empresários, a população também informou que essa é uma questão muitas vezes 

conflituosas. O entrevistado PIT3 afirma que: 

 “O problema do patrimônio histórico é porque assim, como as pessoas são proprietárias 

elas acham que têm o poder sobre o imóvel e elas não entendem que a coisa é muito mais 

ampla, que a ideologia de conservação do patrimônio é muito mais ampla do que o seu 

direito de mexer na história, digamos assim. Aí atropelam os trâmites, porque a partir do 

momento que há essa via correta de procurar, tem de buscar alternativa junto ao IPHAN pra 

resolver.”  

 Pelo tombamento, as propriedades que estão dentro dessa zona e do seu entorno 

somente podem fazer alguma alteração na sua estrutura mediante aprovação do IPHAN, 

entretanto, esse é um processo que por muitas vezes pode ser demorado e pode ser negado, e 

várias pessoas não aceitam e/ou não esperam e fazem alguma obra em sua propriedade. 

Devido a isso, existem vários processos e multas em aberto e o município inclusive já correu 

o risco de perder o tombamento devido as modificações feitas que descaracterizaram alguns 

locais.  

Foi relatado que uma parte das pessoas veem o IPHAN como um “vilão”, que a sua 

função é impor e limitar os espaços tombados. Isso leva a crer que não houve uma 

sensibilização e talvez até não houve uma consulta geral com a população antes da efetivação 

do tombamento, e que a lei que foi aplicada para tal fim prioriza a preservação das 

propriedades, entretanto, aparentemente, não consegue viabilizar essa conservação com as 

necessidades de uso dos dias atuais. Esse modelo de resguarda dos monumentos corrobora 

com o que Choay (2006) denomina de “cenário”, que o sítio histórico deve permanecer 

intacto e sem qualquer tipo de alteração, um ambiente contemplativo dos prédios e 
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monumentos históricos o qual as pessoas ao redor são espectadoras, independente da 

dinâmica atual em que ele esteja inserido. 

Quanto à interação direta com os turistas, todos alegam aceitar bem a sua presença, 

entretanto, o entrevistado PIT12 ressalta: 

“Hoje eles aceitam, mas antes a gente não era bem visto não, hoje sim. Que antigamente as 

pessoas não davam muito valor e queriam o imediatismo, estou trabalhando com o turismo 

então amanhã eu quero uma pousada, e essa pousada tem que me dar um retorno. E no 

começo eu andava e o povo apontava na rua, mas hoje em dia eles respeitam.” 

 Foi ressaltado também que no período em que existia os festivais em Areia, o 

Bregareia e o Festival da cachaça, a população tinha certa resistência com o turista e até os 

empresários também tinham um receio quanto a esse evento, pois a cidade se transformava 

em um caos com o trânsito, a falta de respeito com relação ao som, prostituição, sujeira. 

Assim, toda população reagiu e acabou com o evento. O início do projeto tinha uma proposta 

mais educacional e cultural, todavia o evento tomou outras proporções. 

 No tocante ao planejamento turístico, tanto a população inserida como a não inserida 

no turismo informaram que não tem participação nesse processo, alguns por falta de interesse, 

outros por falta de alternativa, pois relataram que o planejamento em Areia é muito 

desorganizado, que o trade turístico tem a iniciativa enquanto o poder público não atua. A 

maioria demonstra uma acomodação quanto a esse ponto, esperam que outras representações 

tomem a frente e procuram não se envolver. 

 Quanto à expectativa futura para o turismo, assim como os empresários, todos estavam 

otimistas com a eleição da nova gestão, que pela ausência na atuação dos representantes 

anteriores, esperam uma melhor atenção e desempenho tanto para o turismo, mas também 

para o município como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das discussões estabelecidas e dos resultados apresentados, depreende-se que 

o tombamento do núcleo urbano do município possibilitou o fortalecimento do turismo como 

uma atividade econômica de destaque no município de Areia. Apesar da geração de 

oportunidades que isso acarretou, as limitações impostas para a conservação dos prédios 

históricos e a falta de uma comunicação eficiente causou também a insatisfação por parte da 

população, de modo que a articulação com o IPHAN aparenta ser difícil e demorada, 

causando assim os conflitos existentes. 

 Apesar disso, o centro histórico do município, os engenhos e as atividades que são 

realizadas na zona rural se destacam em relação a todo o Brejo Paraibano e são explorados 

como atrativos turísticos que atraem um fluxo frequente de pessoas durante o ano inteiro. Isso 

possibilitou novos investimentos em Areia direcionados a empreendimentos turísticos e um 

maior movimento no comércio local, de modo que gerou novas oportunidades e renda para a 

população. 

 Entretanto, a partir do que foi observado e coletado durante as entrevistas, é nítido que 

existe uma falta de planejamento e gestão da atividade turística e até mesmo da cidade. A 

gestão pública é apontada como ausente e desorganizada, de maneira que pouco se investiu no 

turismo nos últimos anos e algumas verbas que foram recebidas através do governo federal 

ainda não haviam sido aplicadas até o momento da pesquisa e gerado os resultados esperados. 

Isso implica também na própria infraestrutura da cidade, no qual vários pontos foram 

levantados que precisam de reparações. 

Fica assim aparente que as ações e as melhorias do turismo no município são advindas 

da iniciativa e do engajamento dos empresários e das pessoas que trabalham diretamente com 

a atividade turística. No entanto, isso faz com que exista uma concentração nas tomadas de 

decisões no que diz respeito ao turismo, assim também como na renda, contribuindo para o 

afastamento da população desse processo, que por outro lado parece se acomodar e não querer 

se envolver.  

A partir disso, a população se mostra desinteressada em relação ao turismo e até 

mesmo ao seu patrimônio histórico. A preservação desses monumentos até os dias atuais 

aparenta não ser motivado necessariamente pela questão de representatividade e/ou 

identidade, mas também por outros motivos que podem ter influenciados. Uma dessas 

supostas razões, levantada durante a pesquisa de campo, pode ser a questão familiar, onde 
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várias casas são passadas de pais para filhos e elas permanecem preservadas por uma questão 

de memória afetiva.  

Outra também pode ser pela questão da sua limitação geográfica. Devido a sua 

localização no topo de uma serra e consequente restrição quanto a expansão do seu território, 

esse pode ser também um dos fatores para que o seu patrimônio edificado tenha sido 

preservado por tanto tempo, pois nas grandes cidades foi e ainda é comum que espaços e 

edificações sejam destruídas para dar espaço ao progresso, a novas construções e adaptações 

da cidade para a vida moderna, entretanto, por manter um ordenamento urbano em seu centro 

não muito diferente do que era durante o século XIX, os casarios foram mantidos. 

Assim sendo, é possível que haja uma falta de entendimento e informação para que a 

população possa se articular e ter mais autonomia. Foi observado e apontado que os próprios 

moradores não conhecem muito bem a sua própria história e nem o significado dos prédios do 

centro histórico que eles passam na frente todos os dias. Se uma parte dos residentes não 

valorizam os seus recursos, consequentemente eles não compreendem a motivação dos 

turistas em visitar esses locais. Isso indica a necessidade de ações de cunho educacionais, 

especialmente voltados para a educação patrimonial, para tentar incluir as pessoas na sua 

própria história e como isso pode ser utilizado, seja para o turismo ou para outro fim, desde 

que se mantenha preservado.  

 Sendo assim, apesar do potencial ainda a ser desenvolvido, Areia ainda não se 

configura como um destino turístico consolidado. É necessário que seja implementado várias 

ações de melhoria, principalmente na infraestrutura da cidade, e que os atores locais tenham 

uma melhor articulação entre eles e possibilite a efetiva participação de todos. 

 O turismo se configura como sendo uma atividade concentrada entre os empresários e 

as pessoas que estão diretamente e indiretamente ligadas ao turismo, como os comerciantes do 

centro histórico, e entre esses públicos é possível perceber que houve desenvolvimento a 

partir da geração de novas oportunidades, entretanto, há o isolamento da população que não 

está inserida nesse processo.  

 Apenas a comunidade do Chã de Jardim apresenta um efetivo desenvolvimento gerado 

pela atividade turística, com base no associativismo e na produção voltada ao turismo que 

envolve toda a comunidade, fazendo com que esse caso de sucesso seja premiado e 

considerado referência nacional, sendo objeto de estudo para várias pesquisas. 

A principal limitação encontrada durante a pesquisa foi a falta de acesso com os 

órgãos públicos locais, no qual limitou a obtenção dos dados e às informações que constam 
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foram retiradas através de fontes secundárias, dos sites oficiais e da opinião dos outros 

públicos entrevistados. E esse foi um ponto muito citado e criticado durante as entrevistas, 

mas não foi possível ouvir a versão e obter informações mais profundas referente a atuação 

(ou a falta de atuação) do poder público. 

 Para direcionamentos futuros, é relevante estabelecer e aprofundar o contato com os 

representantes do IPHAN, a fim de obter maiores informações sobre a sua atuação junto ao 

município e os conflitos que há com a população. 

 É oportuno também efetuar um direcionamento que se aproxime mais da população, a 

fim de buscar entender com mais aprofundamento o porquê do seu afastamento e da sua falta 

de interesse com o turismo, já que por todos foi destacado que é uma atividade tão importante 

para o município e que ele ainda tem o potencial a ser desenvolvido. 

 Os resultados obtidos da pesquisa podem ser utilizados também como uma futura 

referência para a comparação entre a situação do turismo e do município de Areia entre o 

período em que o estudo foi realizado e os futuros resultados e expectativas que os 

entrevistados apresentaram referente a gestão pública de 2017-2020. 
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APÊNDICE 01 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

PODER PÚBLICO 

1. Nome: 

___________________________________________________________________________________ 

2. Instituição: 

___________________________________________________________________________________ 

3. Cargo/Função: 

___________________________________________________________________________________ 

4. Escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental incompleto  (  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo   (  ) Ensino superior completo 

(  ) Ensino médio incompleto   (  ) Pós-graduação incompleta 

(  ) Ensino médio completo   (  ) Pós-graduação completa 

 

5. Você considera Areia um destino turístico? 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Destaque os principais atrativos do município. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Você acredita que o turismo é uma atividade essencial para o desenvolvimento do município? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. A atividade é vista como prioridade para o setor público? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. O poder público tem um papel atuante no fomento e na administração do turismo em Areia? 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Houve algum projeto/ação direcionada ao turismo nos últimos anos? Se sim, quais foram os 

resultados? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

11. E atualmente, vocês estão trabalhando em algum projeto voltado para o turismo? Se sim, qual o 

enfoque? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

12. O orçamento público disponível para os projetos em turismo é suficiente para a sua execução? 

Geralmente ele é disponibilizado apenas pelo município ou a nível estadual e federal também? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

13. Como está organizada a secretária? Quantos funcionários trabalham atualmente e quais os 

setores existentes? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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14. A administração dos prédios tombados é feito pelo poder municipal, por algum órgão competente 

ou os dois em conjunto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15. Existe algum conflito dos moradores e empresários que possuem o seu imóvel tombado? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

16. A gestão pública se preocupa com a manutenção dos edifícios tombados que são utilizados como 

atrativos turísticos? De que forma? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

17. Quais são os principais eventos culturais da cidade? Eles têm aumentado o fluxo de turistas 

durante e após o evento? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

18. Você acha que a atividade turística alterou de alguma forma a dinâmica do município? Se sim, 

como? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

19. O planejamento turístico é feito somente pelo poder público ou tem participação da iniciativa 

privada e da população? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

20. Você acredita que o turismo em Areia proporciona maiores efeitos positivos ou negativos? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

21. Você acredita que Areia possui uma boa estrutura para receber os turistas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

22.  Quais são os principais problemas de infraestrutura da cidade que atrapalham no 

desenvolvimento da atividade turística?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

23. Quais as principais dificuldades do município para planejar e gerir o turismo local?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

24. Quais são as perspectivas futuras para a atividade turística em Areia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

25. Algum comentário e/ou sugestão que você julgue pertinente e que não foi contemplado nas 

perguntas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

EMPRESÁRIOS 

 

1. Nome: 

___________________________________________________________________________________ 

2. Estabelecimento comercial: 

___________________________________________________________________________________ 

3. Cargo/Função: 

___________________________________________________________________________________ 

4. Faixa etária: 

(  ) Menos de 18 anos   (  ) Entre 41 e 50 anos 

(  ) Entre 19 e 25 anos   (  ) Entre 51 e 64 anos  

(  ) Entre 26 e 40 anos   (  ) Mais de 65 anos 

5. Escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo  (  ) Ensino superior completo 

(  ) Ensino médio incompleto  (  ) Pós-graduação incompleta 

(  ) Ensino médio completo  (  ) Pós-graduação completa 

6. Você considera Areia um destino turístico? 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Destaque os principais atrativos do município. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Por que você decidiu investir em um estabelecimento turístico? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Quais são os serviços diferenciais que o seu estabelecimento oferece? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Quantos colaboradores existem na empresa? Eles receberam/recebem treinamento regularmente? 

Quais os setores existentes na empresa? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. O fluxo de turistas é maior durante o final de semana ou durante a semana? 

_______________________________________________________________________________________ 

12. O fluxo de turistas é constante o ano inteiro ou existe períodos sazonais? Quais são? 

_______________________________________________________________________________________ 

13. Qual o principal perfil dos turistas que você recebe? (Em grupo/sozinho, com família/amigos, 

idosos/adultos/jovens) Eles são procedentes geralmente de quais estados? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Quais as maiores dificuldades que você encontra na administração do seu estabelecimento? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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15. O espaço do seu estabelecimento é tombado ou se encontra dentro da zona do entorno do 

tombamento? Se sim, no que isso implica em relação a manutenção e expansão do seu negócio? O 

poder público ou órgão competente dá algum tipo de apoio para a manutenção do espaço? Existe 

algum conflito com os órgãos competentes referente a isso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

16. Como é a relação da prefeitura com os empresários? Vocês possuem alguma autonomia para 

opinar e participar nas decisões da gestão do município? 

_______________________________________________________________________________________ 

17. Você acredita que Areia possui uma boa estrutura para receber os turistas? 

_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

18. Você acha que a atividade turística alterou de alguma forma a dinâmica do município? Se sim, 

como? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

19.  Quais são os principais problemas de infraestrutura da cidade que atrapalham no 

desenvolvimento da atividade turística? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

20. Você possui alguma parceria com agências ou outras instituições de outras cidades para atrair 

mais turistas? 

_______________________________________________________________________________________ 

21. Você participa do planejamento da atividade turística no município de Areia? Se sim, de que 

forma? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

22. Você acredita que o turismo é uma atividade essencial para o desenvolvimento do município? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

23. Você acredita que o turismo em Areia proporciona maiores efeitos positivos ou negativos? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

24. Quais são as perspectivas futuras para a atividade turística em Areia? 

_______________________________________________________________________________________ 

25. Algum comentário e/ou sugestão que você julgue pertinente e que não foi contemplado nas 

perguntas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 03 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

POPULAÇÃO INSERIDA NO TURISMO 

 

1. Nome: 

___________________________________________________________________________________ 

2. Instituição/Estabelecimento: 

___________________________________________________________________________________ 

3. Cargo/Função: 

___________________________________________________________________________________ 

4.  Faixa etária: 

(  ) Menos de 18 anos   (  ) Entre 41 e 50 anos 

(  ) Entre 19 e 25 anos   (  ) Entre 51 e 64 anos  

(  ) Entre 26 e 40 anos   (  ) Mais de 65 anos 

5. Escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo  (  ) Ensino superior completo 

(  ) Ensino médio incompleto  (  ) Pós-graduação incompleta 

(  ) Ensino médio completo  (  ) Pós-graduação completa 

 

6. Você considera Areia um destino turístico? 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Destaque os principais atrativos do município. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. Você trabalha na área do turismo há quanto tempo? 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Existem muitas oportunidades de emprego na atividade turística no município atualmente? 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Recebeu algum incentivo e/ou oportunidade para se qualificar?  

_______________________________________________________________________________________ 

11. Na sua opinião, a população local aceita bem a atividade turística ou existe alguma resistência 

quanto a isso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Você acredita que a população local tem alguma participação no planejamento da atividade 

turística no município de Areia? Se sim, de que forma? E você participa desse processo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

13. Você considera que o centro histórico de Areia é bem conservado? 

_______________________________________________________________________________________ 

14. O espaço que você reside e/ou trabalha é tombado ou se encontra dentro da zona do entorno do 

tombamento? Se sim, no que isso implica em relação a sua manutenção e expansão? O poder 

público ou órgão competente dá algum tipo de apoio para a manutenção do espaço? Existe algum 

conflito com os órgãos competentes referente a isso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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15. Você costuma frequentar os espaços de lazer e os locais que são utilizados como atrativos 

turísticos do município? 

_______________________________________________________________________________________ 

16. Você acredita que Areia possui uma boa estrutura para receber os turistas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

17. Você acha que a atividade turística alterou de alguma forma a dinâmica do município? Se sim, 

como? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

18.  Quais são os principais problemas de infraestrutura da cidade que atrapalham no 

desenvolvimento da atividade turística? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

19. Você acredita que o turismo é uma atividade essencial para o desenvolvimento do município? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

20. Você acredita que o turismo em Areia proporciona maiores efeitos positivos ou negativos? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

21. Quais são as perspectivas futuras para a atividade turística em Areia? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

22. Algum comentário e/ou sugestão que você julgue pertinente e que não foi contemplado nas 

perguntas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 04 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

POPULAÇÃO NÃO INSERIDA NO TURISMO 

 

1. Nome: 

___________________________________________________________________________________ 

2. Ocupação:  

(  ) Estudante     (  ) Empresário  

(  ) Funcionário público    (  ) Autônomo 

(  ) Funcionário em empresa privada  (  ) Desempregado/Aposentado 

(  ) Outro:_________________________ 

3.  Faixa etária: 

(  ) Menos de 18 anos   (  ) Entre 41 e 50 anos 

(  ) Entre 19 e 25 anos   (  ) Entre 51 e 64 anos  

(  ) Entre 26 e 40 anos   (  ) Mais de 65 anos 

 

4. Reside em Areia a quanto tempo? 

(  ) Menos de 10 anos   (  ) Entre 31 e 40 anos 

(  ) Entre 11 e 20 anos   (  ) Entre 41 e 50 anos 

(  ) Entre 21 e 30 anos   (  ) Mais de 51 anos 

 

5. Escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo  (  ) Ensino superior completo 

(  ) Ensino médio incompleto  (  ) Pós-graduação incompleta 

(  ) Ensino médio completo  (  ) Pós-graduação completa 

 

 

6. Você considera Areia um destino turístico? 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Destaque os principais atrativos do município. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Você teria interesse de se inserir para trabalhar na área do turismo? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Você costuma interagir com os turistas que visitam a cidade? Essa interação é um aspecto positivo 

ou negativo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Esse fluxo de turistas traz algum benefício à população? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. Na sua opinião, a população local aceita bem a atividade turística ou existe alguma resistência 

quanto a isso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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12. Você acredita que a população local tem alguma participação no planejamento da atividade 

turística no município de Areia? Se sim, de que forma? E você participa desse processo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

13. Você considera que o centro histórico de Areia é bem conservado? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. O espaço que você reside e/ou trabalha é tombado ou se encontra dentro da zona do entorno do 

tombamento? Se sim, no que isso implica em relação a sua manutenção e expansão? O poder 

público ou órgão competente dá algum tipo de apoio para a manutenção do espaço? Existe algum 

conflito com os órgãos competentes referente a isso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

15. Você costuma frequentar os espaços de lazer e os locais que são utilizados como atrativos 

turísticos do município? 

_______________________________________________________________________________________ 

16. Você acha que a atividade turística alterou de alguma forma a dinâmica do município? Se sim, 

como? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

17. Você acredita que Areia possui uma boa estrutura para receber os turistas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

18.  Você acredita que o turismo é uma atividade essencial para o desenvolvimento do município? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

19. Você acredita que o turismo em Areia proporciona maiores efeitos positivos ou negativos? 

Justifique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

20. Quais são as perspectivas futuras para a atividade turística em Areia? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

21. Algum comentário e/ou sugestão que você julgue pertinente e que não foi contemplado nas 

perguntas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



120 

 

ANEXO 01 

ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL 

 

 


