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APRESENTAÇÃO
Com mais de 7 mil km de litoral, o Brasil possui 275 municípios litorâneos e dentre estes, algumas
importantes capitais e suas regiões metropolitanas. Se a interface com o mar trouxe num primeiro
momento as vantagens da exploração dos recursos marinhos e o favorecimento da circulação de
mercadorias intercontinentais através de seus portos, a partir da segunda metade do século XX,
observa-se a apropriação da beira-mar pelas atividades de turismo e lazer. Núcleos urbanos menores,
próximos às capitais, têm assistido a uma ocupação intensa da costa, primeiramente por residências
de veraneio e mais recentemente por resorts e empreendimentos turísticos imobiliários, configurandose em alguns casos, em bairros ou cidades planejadas. Contudo, essa urbanização turística avança de
forma efetiva e se apropria dos espaços naturais e construídos mais valorizados e tende a gerar conflitos
com a população autóctone cuja mobilidade e ocupação fica restrita aos resíduos da cidade formal. Mas
essa problemática, assim como outras decorrentes da atividade turística, não está restrita a essa zona,
e se replica, em diferentes escalas de tempo e espaço, nas demais zonas e cidades turísticas
brasileiras, ainda que com diferenças em função das regionalidades.
Em que pese os esforços empreendidos pelas políticas públicas federais de turismo notadamente a partir
do lançamento do PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo) em 1994 e da criação do
Ministério do Turismo em 2003, o que se observa é que ainda existe um fosso entre o que se almeja,
enquanto política pública, e o que se realiza no âmbito da produção do espaço. Embora os números
demonstrem um aumento considerável da demanda, sobretudo doméstica, e uma melhor organização e
sistematização da oferta, agora regulamentada por decreto federal, a lógica da produção espacial revela
conflitos sociais, de usos e interesses que muitas vezes não agregam a população local.
Diante desse panorama diverso e complexo entre a atividade turística, as políticas públicas e seu reflexo
na organização das cidades litorâneas, o I CILITUR apresenta o caderno de artigos, que
complementarmente ao caderno de resumos, traz um panorama das discussões empreendidas.

Comissão Organizadora
Recife/PE, 30 de outubro de 2017
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SESSÃO TEMÁTICA 1 - Urbanização Turística
A ANÁLISE DO SISTEMA DE TURISMO DO VIDIGAL
Fausi Kalaoum, UFRRJ
Isabela de Fátima Fogaça, UFRRJ1

Resumo
Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar e analisar o Sistema de Turismo (SISTUR) do bairro Vidigal,
utilizando como principal referencial teórico norteador a obra do autor Mario Carlos Beni: Análise Estrutural do
Turismo (2007). Serão apresentados os elementos que compõem o Sistema de Turismo (SISTUR), sendo eles:
(1) a dimensão do SISTUR, (2) a dinâmica do SISTUR, e (3) a estrutura do SISTUR, por meio do conjunto da
Organização Estrutural. Para o alcance desse trabalho se utilizou as seguintes ferramentas de pesquisa: a) revisão
de literatura sobre o tema do planejamento turístico, b) análise cartográfica do mapa Vidigal 100 segredos c) visitas
em campo; d) visitas a portais e websites que trabalhem com o trade turístico, como por exemplo booking.com,
decolar.com e outros com o objetivo de compreender como o produto Vidigal – como um todo - é ofertado e
distribuído para as demandas.
Palavras-chave: Vidigal, Turismo, Sistema de Turismo.

The analysis of Vidigal’s Tourism System
Abstract
This work has as main objective to present and analyze the Vidigal’s Tourism System, utilizing as main theoetical
reference the work of Mario Carlos Beni: Tourism Structure Analysis (2007). It will be presented the elements that
composes the Tourism System (SISTUR), being: (1) The dimension of SISTUR; (2) the dynamics of SISTUR and
; (3) the structure of SISTUR through the group of Structural Organization. To compose this paper it was utilized
the following research tools: a) literature review about touristic planning, b) cartographic analysis of the Vidigal 100
segredos Map; c) fieldwork; d) access to websites that work with touristic trade, as bookig.com, decolar.com and
others with the objective of understanding the how Vidigal product is offered and distributed to the demands.
Keywords: guidelines, submission, paper, model, layout.

1. A ANÁLISE DO SISTEMA DE TURISMO NO VIDIGAL
Von Bertalanfyy introduziu a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) onde o objetivo era a separação de assuntos
complexos em grupos menores para que as partes pudessem ser estudadas de maneira simplificada, podendo
com isto, haver um entendimento holístico do todo. Autores como Sessa (1985) e Beni (1998) exploraram e
aplicaram a Teoria Geral do Sistema ao turismo, formando então um Sistema de Turismo. Para Beni (2007), o
Sistema de Turismo deve ser compreendido como:
Um conjunto de partes que interagem de modo a atingir um determinado fim, de acordo com
um plano ou princípio, ou conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios,
logicamente ordenados e coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o
funcionamento de um todo (BENI, 2008, p.23).

Para compor o sistema de turismo, Beni (2008) dividiu em três grandes conjuntos: o primeiro representa
a dimensão do SISTUR, composto pelo conjunto de relações ambientais e seus quatro subsistemas: ecológico,
social e econômico e cultural; o segundo está relacionado à dinâmica do SISTUR, composto pelo conjunto das
Ações Operacionais, dividido nos subsistemas de mercado (oferta, demanda, produção, distribuição e consumo);
e, por fim, temos a estrutura do SISTUR, por meio do conjunto da Organização Estrutural que compreende os
subsistemas de superestrutura e a infraestrutura.
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Beni (2008) ainda afirma que o sistema é composto por várias partes distintas que precisam interagir
entre si de maneira, idealizadamente, perfeita para atingir a execução de determinado objetivo, ao funcionarem
de maneira correta acabam por aperfeiçoar o ambiente na qual está inserido, visto que sua soma não corresponde
ao total real, mas a um resultado superior a soma das partes. O sistema de turismo é considerado um sistema
aberto porque sofre intervenções e influência constante do meio externo. Esse ambiente externo é extremamente
complexo, visto a quantidade de elementos que podem interferir de maneira positiva ou negativa no Sistema
(BENI, 2008). Dessa maneira, qualquer destino turístico é altamente dependente de acontecimentos que estão
diretamente relacionados à atividade, mas também aqueles que não estão, como é o caso de guerras civis, surtos
epidemiológicos, desastres naturais etc.
A dimensão do SISTUR constitui-se a partir das relações de trocas entre o sistema e o ambiente como
um todo, portanto aberto, fazendo com que a dependência se reforce e, embora não possa se expandir
infinitamente, o sistema pode se sustentar indefinidamente. No subsistema ecológico, por exemplo, observa-se
que não há capacidade regeneradora infinita. Para Beni:
O que se constata é que as forças regeneradoras ou conservadoras da qualidade do
subsistema, ou atrativos turísticos naturais, ou, mais recentemente, ecológicos, são inibidas
pela ação de forças mais potentes emitidas por outros subsistemas. A natureza dessas forças
é variável e obedece a um objetivo claro: a manutenção de certos interesses econômicos em
detrimento dos ecológicos, esquecendo-se que ambos trazem o prefixo eco, e que cuidar do
econômico não implica necessariamente proteger o ecológico; no entanto, cuidar deste
significa beneficiar aquele a médio e longo prazos (BENI, 2008, p.54).

O ambiente é de grande relevância na atividade turística. Segundo o portal do Ministério do Turismo
(MTUR, 2015) a segmentação turística predominante no estado do Rio de Janeiro é o de lazer predominância ao
turismo de sol e praia, evidenciando a importância do patrimônio natural na constituição de um atrativo e
posteriormente produto turístico. No caso do Vidigal, consideramos como atrativos e produtos turísticos os
seguintes elementos: Sitiê, Trilha Dois Irmãos e Prainha.
O Parque Ecológico Sitiê, criado há cerca de doze anos pelos próprios moradores (três moradores: Mauro
Quintanilha, Manoel Silvestre e o chefe dos garis do Vidigal Paulo de Almeida) em uma área abandonada na parte
mediana do morro, fruto da iniciativa de aterrar a área criando ali uma área de lazer, educação ambiental e
visitação. Após a revitalização do local, eles passaram a transformá-lo em uma espécie de jardim onde realizaram
a plantação de mudas da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico, criando assim uma espécie de Parque
Ecológico, batizado como sitiê como apontado por Manoel Silvestre:
O lixo serviu de material para a construção do artesanato no local e para a própria
infraestrutura do parque. O nome foi uma junção da palavra sítio com o pássaro Tiê, que existe
aqui e estava em extinção. Hoje, o parque recebe cerca de 15 a 20 turistas por semana. E as
pessoas da comunidade costumam vir para ler, tirar fotos, ouvir música (EBC, 2012)

Outro atrativo do destino, ainda dentro do subsistema ecológico, consiste na trilha ao Morro Dois Irmãos.
O morro é considerado cartão postal do Rio de Janeiro e a realização da trilha é fortemente indicada pelos
moradores, empreendedores locais e guias de turismo. Além da caminhada por conta própria, os turistas podem
contratar o guiamento através do site trilhadoisirmaos.com.br. Além do guiamento da trilha, segundo informações
do site, a contratação do serviço ainda oferece um guiamento pela favela, também conhecido como favela tour.
Outra organização que realiza as trilhas no Vidigal é a Rio Cultural Secrets. Segundo a própria página, a
empresa foi fundada em 2012 e tem como missão: “Fazer um turismo igual como quando recebemos um amigo
em nossa cidade. Através de um serviço exclusivo, com guias profissionais e transporte privativo, queremos que
sua estadia no Rio de janeiro seja a melhor possível” (RIO CULTURAL SECRETS, 2015). Com a opção de escolha
de dois guias distintos, a organização é listada no Tripadvisor com certificado de excelência.
É importante destacarmos que até 2013, o passeio à trilha Dois Irmãos era realizado exclusivamente por
uma única guia moradora do morro, por deter o conhecimento e quase todas as indicações da área, atualmente
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o guiamento da visitação acontece com outros moradores, segundo informações coletadas em entrevista, e pelas
empresas citadas. Segundo Moraes (2014), no início de 2014 o Associação de Moradores do Vidigal executou
um projeto de sinalização na trilha dos dois irmãos por conta do aumento do fluxo de visitantes, entretanto,
atualmente essa sinalização não é mais visualizada (2017).
Ainda no que tange aos atrativos naturais do Morro, além do sitiê, no entorno do Vidigal existe o Parque
Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos, localizado no Leblon, que foi criado em 1992 e com a implementação,
em 2011, de painéis de captação de energia solar, tornou-se autossuficiente. Além de espécies endêmicas, o
parque possui quatro mirantes, brinquedos, quadras esportivas e uma trilha com cerca 1,5 km de extensão. Com
entrada gratuita, o Parque funciona de terça a domingo das 8 horas da manhã até 17 horas (RIOGUIAOFICIAL,
2015).
O último atrativo é a praia do Vidigal, ou como é conhecida “Prainha”. Localizada abaixo da Avenida
Niemeyer, com pouco mais de 500 metros de faixa de areia, a praia foi evidenciada pela mídia no ano de 2015,
após a derrubada de um casarão na Avenida. A Prainha também já foi palco de disputas entre os moradores do
Vidigal e o Mercado de Serviços de Suporte e Apoio à Atividade Turística. O hotel de luxo Sheraton realizou uma
tentativa de privatizar a praia na ocasião, mas seus representantes perderam a disputa no campo jurídico.
Atualmente, há duas maneiras de acessar a praia: a primeira delas é por meio da escadaria, com cerca de 140
degraus, localizada próxima a Praça do Vidigal (do lado oposto da Avenida Niemeyer). O segundo acesso é
através da área de piscina do Sheraton – do lado oposto da escadaria. Há um portão no hotel que permite que
seus hóspedes tenham acesso a praia. Contudo, é possível notar que o maior uso da praia é de moradores do
Vidigal ou turistas que não estão hospedados no Sheraton.
Para Beni, a definição de espaço cultural “é aquela parte da superfície terrestre que teve sua fisionomia
e ‘aura’ originais mudadas pela ação do homem. É consequência da intervenção do trabalho físico e mental do
homem no espaço natural” (1997, p.88).
O grupo Nós do Morro é um elemento recorrente nas falas dos moradores. Fundado em 1986, tinha como
objetivo criar acesso à arte e a cultura para crianças, jovens e adultos no morro do Vidigal. Após 30 anos de
criação, atualmente trabalha com formação na área teatral (técnicos, atores) e cinema (técnicos, roteiristas e
diretores), aceitando desde as crianças aos adultos, sejam elas moradores do Vidigal ou não. Atualmente, o grupo
conta com patrocínios e parcerias público-privadas. Entre os patrocinadores estão empresas como Petrobrás,
além do Governo Federal (NÓS DO MORRO, 2017). Como já mencionado anteriormente, a partir das observações
é possível concluir que o grupo não se constitua como um atrativo turístico, e apesar de não contribuir diretamente
à atividade turística, o Nós do Morro evidencia a favela ao estar constantemente sendo noticiado nos canais da
mídia.
A entrada da UPP no Vidigal também promoveu alterações culturais, sobretudo no que diz respeito a
realização de bailes funks. A partir de 2012, as festas de música “proibidona” foram vetadas pela Unidade de
Polícia Pacificadora e festas ou eventos realizados pelos moradores (sem caráter mercantil) deveriam contar com
autorização prévia. Os bailes funks eram entretenimento dos próprios moradores, mas uma nova prática emergiu:
a realização de festas e eventos nos empreendimentos que têm o turista como público alvo. O primeiro local a
realizar essas festas foi o albergue Alto Vidigal, mas com a exposição desses eventos na mídia e a expansão das
ofertas turísticas, novos locais de festas “pra gringo” foram surgindo. Entre esses novos empreendimentos,
podemos mencionar o Bar da Laje, o hotel Mirante do Arvrão e a Laje do Neguinho. Uma reportagem do Estadão
(30/08/2014) trouxe a seguinte manchete “O Vidigal que trocou crimes por festas cool” seguida do subtítulo “UPP
se firma e também consolida alto do morro como point de jovens e famosos”. A reportagem em questão trata do
Bar da Laje e do Mirante do Arvrão como “points badalados” que promovem eventos diversos e famosos marcam
presença. Foi também no ano de 2014 que a gravação da novela da Rede Globo de Televisão evidenciou as
festas do alto do morro como parte da sua dramaturgia. Na novela em questão, uma das protagonistas da trama
(interpretada pela atriz Bruna Marquezine) frequentava as festas que ocorriam no alto do morro. Além dessas,
outras festas são realizadas no Vidigal, como por exemplo: festa da preta que acontece na quadra esportiva,
próxima ao acesso para a trilha dos dois irmãos. Bem como, outros muitos estabelecimentos oferecem atrações
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musicais ao vivo, como forró, jazz e outros estilos musicais. O Vidigal ainda possui a sua própria escola de samba:
Acadêmicos do Vidigal que desfila em Vila Valqueire.
Para finalizar o aspecto cultural, podemos citar a gastronomia local, principalmente as feijoadas na laje,
especificamente a feijoada da Tia Léia, que é reconhecida como celebridade local e já teve aparição em diversos
canais televisivos, entretanto, para provar a iguaria da moradora, os interessados devem fazer um agendamento
prévio com a cozinheira (que inclusive tem um canal gastronômico no youtube).
Quanto ao subsistema econômico, deve-se destacar o homem e a sua capacidade de trabalho, produção,
distribuição e consumo. Dessa maneira, o homem, como agente, não se apresenta apenas com característica
social, mas também econômica, que com sua atuação influencia o subsistema ecológico e altera as dinâmicas
culturais de determinado grupo na qual está inserido – mesmo que por curto período de tempo, que pode ser o
caso do turista (BENI, 2008).
Quando falamos da prática da atividade turística, falamos de maneira intrínseca de economia, mesmo
que em seu planejamento e desenvolvimento haja a preocupação com a sustentabilidade. Desvincular a esfera
econômica do turismo é impossível, visto que o capitalismo é global (BENI, 2008). Ademais, a produção do turismo
e além de ser continua, se apropria de outros dois subsistemas (ecológico e natural) para gerar produtos para
consumo.
Sobre a comercialização dos atrativos culturais e ecológicos no Vidigal, não é difícil concluir que o
subsistema social passa por mudanças constantes ditadas por esse dinamismo. Essas mudanças ocorrem,
basicamente, devido à heterogeneidade da procura (que se renova em um processo continuo) de produtos
culturais ou ecológicos. A busca hospedagem mais barata, por exemplo, pode ter influenciado a expansão de
albergues, que no Vidigal, em sua grande maioria, são empreendimentos familiares. Entretanto, não apenas os
empreendedores locais tem contribuição nas mudanças sociais. Grandes investimentos de capital externo
(inclusive internacional, como já mostrado), promovem alterações na estrutura social do morro, quando, por
exemplo, tentam privatizar a praia do Vidigal ou engendram o encarecimento de custo de vida.
Passando a estrutura do Sistur, há infraestrutura e superestrutura. Compreende-se como superestrutura
não apenas o modo no qual o turismo é gerido e administrado – através da execução de políticas públicas–, mas
também por quem essas ações são decididas. Órgãos ou instituições com metas de fomentar ações específicas
são criadas ou estruturadas para desenvolver as atividades turísticas. Na esfera pública, por exemplo, secretarias,
ministérios e outras entidades voltadas diretamente para o turismo desempenham esse papel, enquanto que na
esfera privada, temos organizações empresariais e as não lucrativas que podem desenvolver o turismo (OSC),
além da atuação de grupos da sociedade civil.
A organização da superestrutura não é estabelecida de maneira homogênea. Tanto agentes do poder
público, as OSC, quanto organizações empresariais e grupos da sociedade civil podem influenciar na
implementação de ações a um determinado destino. No caso Vidigal, a atuação do poder público por meio da
UPP influenciou na tomada de decisão de agentes econômicos externos a empreenderem no local. Alguns
empreendimentos como o Alto Vidigal foram empreendidos por pessoas de fora do país, e outros como o Bar da
Laje e o Mirante do Arvrão por investidores de fora do morro, porém brasileiros. No entanto, há uma dificuldade
de rastrear os reais investidores ou proprietários dos maiores empreendimentos locais – de acordo com
informações encontradas na internet, o dono (ou um dos donos) do Mirante do Arvrão é Fernando Vitor Penteado,
contudo, por meio de conversas com moradores, há o rumor de que os empreendimentos contam com
investimento do dinheiro de traficantes da ADA - sob a aprovação do chefe do tráfico nos territórios da Rocinha,
Vidigal e Chácara do Céu, Antônio Francisco Bonfim Lopes (Nem) – o que caracterizaria, em teoria, mais
elemento constituinte da superestrutura local. As deliberações e decisões dos agentes que constituem a
superestrutura determinam a instauração e o funcionamento da infraestrutura local. Beni acredita que quanto
maior a comunicação entre os órgãos de atuação do turismo, melhor e mais rápida a implantação dessa
infraestrutura:
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A característica fundamental da infra-estrutura geral é que os investimentos serve ao setor de
Turismo incidentalmente, ao mesmo tempo em que todos os demais setores: indústria,
comércio, agricultura, áreas residenciais e outros. A infra-estrutura geral consiste na rede
viária e de transportes, no sistema de telecomunicações, de distribuição de energia, de água,
de captação de esgotos e outros, sem os quais nenhuma classe de consumidor disporia de
serviços públicos básicos. (BENI, 2008, p. 144)

Quanto à infraestrutura, pode-se inferir a atuação pública e a privada. Quanto a atuação privada, o acesso
ao Vidigal ocorre por meio de Kombis, vans e ônibus, além do uso de outros transporte privados como táxis e
Uber. As opções de transporte interno no Vidigal são as de kombis e moto-táxis2, ambos cobram o valor de R$3,00
pela viagem de subida e R$ 2,50 pela descida. Tanto os mototáxis, quanto as kombis possuem pontos na Praça
do Vidigal. Já para realizar a descida do morro, é preciso que o usuário aguarde a passagem de um dos meios
de transporte, lembrando que o acesso se dá exclusivamente pela Avenida Niemeyer.
Ainda sobre infraestrutura, há apenas um supermercado no Vidigal e outros mercados pequenos que
atendem a população (Vidigal 100 segredos). O caminhão das Centrais Estaduais de Abastecimento (Ceasa) ia
até a comunidade para que os moradores pudessem comprar frutas e legumes, porém o difícil acesso e o
crescimento da quantidade de automóveis tornaram-se obstáculos à continuidade ao programa de abastecimento
público.
A comunidade conta com o serviço postal dos Correios que entrega as cartas na AMVV, e a partir da
Associação, um carteiro comunitário faz a entrega em cada casa. Além disso, empresas de telefonia e internet
oferecem seus serviços à população. Segundo o primeiro secretário da Associação dos Moradores da Vila do
Vidigal (AMVV), Moisés Alves3, e o responsável pelo departamento social e cultural da Associação, André Gosi4,
o abastecimento de água no Morro ocorre através de 3 bombas da Companhia Estadual de Águas e Esgoto
(CEDAE) que realizam a distribuição pelo morro. Em decorrência do crescimento desordenado, há muitas casas
com problemas de abastecimento, principalmente pela existência de muitos canos estourados, que somados à
falta de manutenção acarretam grande desperdício de água na localidade, além da falta de boias nas caixas
d’água dos moradores locais. Desta forma o abastecimento de água é deficitário
A limpeza da comunidade do Vidigal é feita pela Companhia Municipal De Limpeza Urbana (COMLURB)
que realiza a coleta as segundas, quartas e sextas-feiras, entretanto, esporadicamente a coleta não acontece.
Um caminhão maior da Comlurb realiza a retirada do lixo na parte mais baixa do morro e dois caminhões menores
sobem na parte mais alta do morro e no entorno para o recolhimento do lixo restante. A coleta de lixo gera um
efeito colateral que é o engarrafamento dentro do morro, visto que a Avenida João Goulart tem largura para apenas
um veículo grande passar. Apesar de a coleta ser quase regular, existem pontos onde é possível avistar acumulo
de lixo, como o contêiner da UPP próximo ao Arvrão ou em áreas de moradia, como 14 e pedrinha. No primeiro
caso, acredita-se que o acumulo de lixo ocorre graças a dificuldade dos veículos chegarem nas partes mais alta
do morro, enquanto na segunda, ocorre pelo grande número de vielas e becos que impossibilita a entrada de
veículos, precisando necessariamente de garis andando pelos locais. O lixo e alguns pontos de esgoto a céu
aberto evidenciam problemas de infraestrutura, inclusive se revertendo em problema estético, aspectos negativos
tanto para os moradores quanto para potencial visitante do local (uma vez que a pobreza e condições precárias
não aparentam ser a principal motivação daqueles que visitam o lugar). Segundo Alves e Gosi, em uma entrevista
realizada em 2013, no início do mandato do prefeito Eduardo Paes (2012-2016), o Vidigal não estava incluso no
planejamento de limpeza da cidade do Rio de Janeiro e após reivindicações da AMVV o projeto dos garis
comunitários foi posto em prática para que, além da Comlurb, os mesmos ajudassem na coleta, principalmente
em vielas e becos que são de difícil acesso aos veículos.
Quanto à iluminação do Morro, segundo UPP (2013), foram implantados, no morro do Vidigal, os
programas “Banho de luz” e “Vamos iluminar”. O primeiro reformou a iluminação pública, trocou os equipamentos
antigos por novos e mais eficientes, e também implantou pontos de luz em locais não iluminados anteriormente.
Não há um número definido de quantos atuam na região.
Entrevista concedida 2013
4 Entrevista concedida 2013
2
3
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De acordo com o site Rio+Social, foram modernizados 523 pontos de luz e implementado 389 novos pontos. O
segundo programa, através de equipes da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rio Luz), faz
regularmente a manutenção das lâmpadas. De acordo com o documento da prefeitura do Rio de Janeiro,
Panorama dos territórios, produzido pelo Instituto Pereira Passos; das 3.234 residências no bairro, apenas 2 não
contavam com fornecimento de energia elétrica, 61 com energia de outras fontes (eólica, solar) e 3.071 domicílios
com energia da distribuidora LIGHT. 5
Por fim, apresentamos a dinâmica do SISTUR. Esse subsistema representa os processos contidos no
mercado, onde temos agentes e ações relacionadas à demanda, à oferta, à produção, à distribuição e ao consumo
turístico (BENI, 2008). Para Beni (2008, p.164), “demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os
consumidores desejam e podem comprar a um dado preço e em um dado tempo”. Os subsistemas da demanda
e consumo não são apresentados nesse artigo, pois, mediante a sua complexidade, acredita-se que esses
elementos merecem um estudo mais aprofundado. Assim sendo, apresentamos nos parágrafos abaixo a análise
dos subsistemas da oferta, produção, distribuição e mercado.
Oferta pode ser compreendida como a quantidade de um bem ou serviço que chega ao mercado por um
dado preço em um dado período de tempo. Podemos dividi-la em dois grupos distintos: as estritamente turísticas,
como meios de hospedagem, agências de receptivo e emissivo e guias de turismo, e as de apoio a atividade
turística, como farmácias, caixas eletrônicos, supermercados etc. Um levantamento sobre os meios de
hospedagem do Vidigal foi realizado, utilizando como fontes de investigação o Vidigal 100 segredos, sites que
trabalham com a atividade turística e a busca por páginas no Facebook. O quadro abaixo apresenta os
estabelecimentos encontrados:

QUADRO 1. Meios de Hospedagem do Vidigal
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Vidigal 100
segredos
2017

Booking

Facebook

Decolar

Vidigalhouse

Vidigalhouse

VidigalHouse

Vidigalhouse

Vidigal Hostel Bar

Vidigal Hostel Bar

Varandas do Vidigal

Varandas do Vidigal

Vidigal Hostel
Bar

Varandas do
Vidigal

5

Varandas do
Vidigal

Os dados se referem ao censo de 2010
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Alto Vidigal

Alto Vidigal

Hostelzinho
Vidigal

Hostelzinho Vidigal

Hostel Meu
Cantinho

Hostel Meu
Cantinho

Hill Hostel

Hill Hostel

Hill Hostel

Mirante do
Arvrão

Mirante do
Arvrão

Mirante do Arvrão

Hostel Vista do
Mar

Hostel Vista do Mar

Hostel Vista do Mar

Hostelzinho Vidigal

Hostel Bella
Mar e Sol

Hostell Bella Mar & Sol

Tamu Junto

Tamu Junto Hostel

Natural do
Rio Guest
House

Natural do Rio Guest
House

Hotel
Shalimar

Hotel Shalimar
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Estalagem
Motel

Estalagem Motel

Favela Vidigal Favela Vidigal Guest
Guest House
House

Laje do Neguinho

Laje do Neguinho

Favela
Experience

Favela Experience

Jean Pierre
Hostel

Jean Pierre Hostel

Mar do Rio
Hostel

Mar do Rio Hostel

Favela Maison

Elitur Cama e
Café

Vidigal Muvuca Hostel

Rojan VDG

Vidigal Sea View
Apartment

Fenix Vidigal Hostel

O Jazz & O
Samba Café

Casa do Mar

FAVEX Social Impacts

e Piano Bar

Hostel

Rio Sport
Hostel

Hostel Dona
Pompa

Aloha Club Hostel

Nosso Hotel

Hostel Sol e Mar

Pequeno’s Hostel Vidigal

Ocean Inn

Duplex Mar
(apartamento)

Hostel Vidigal Rio x Sul
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Kasa dos
Micos

Apartamento
Temporada
(apartamento)

Hostel Porto

Hostel Dois Irmãos

Mar do Rio Hostel

TOTAL 23

TOTAL 22

TOTAL 22

TOTAL 3

Fonte: Elaboração Própria

A soma dos diferentes meios de hospedagens apresentados totalizam 42, sendo estes, em sua maioria
albergues. Entretanto, no site da empresa Airbnb é possível encontrar 2366 propriedades para locação. A partir
dos dados da quantidade de meios de hospedagem, novas informações foram agregadas, tais como a Unidades
Habitacionais (UH’s) que consistem na quantidade quartos do empreendimento e a quantidade de leitosa de cada
Unidade Habitacional; a taxa de ocupação média em porcentagem; e o ano de inauguração do meio de
hospedagem. A quantidade de leitos e a ocupação média ajudam a entender a quantidade de turistas que podem
pernoitar no local, bem como a intensidade de fluxo desse pernoite. Já o ano de inauguração nos ajuda a
compreender sobre a percepção daqueles que se inseriram no mercado como empreendedores.

QUADRO 2. Informações sobre os meios de hospedagem do Vidigal

6

Meios de
Hospedagem

Unidades
Habitacionais

Leitos

Ocupação média

Ano de
inauguração

Mar do Rio
Hostel

3

18

Dado não
informado

2013

Varandas do
Vidigal Hostel e
Lounge

9

50

30%

2015

Laje do
Neguinho

14

60

30%

2016

Informação coletada em 01/12/2017

15

Natural do Rio
Guesthouse

2

12

7%

2015

Hostel Sol e Mar

7

30

17%

2015

Hostelzinho

3

16

50%

2014

Favela
Experience

10

25

40%

2014

Vidigal Hostel
Bar

4

22

50%

2017

Hill Hostel

3

16

Em baixa
temporada
dado não
informado. Em alta
temporada
100%

2016

Fonte: Elaboração Própria

É necessário que haja a produção de bens e serviços para que aconteça a atividade turística. Todo
produto é idealizado com o intuito de ser vendido e relembremos que, pelo olhar sistêmico, esse caráter produtivo
é controlado por aqueles agentes que constituem a superestrutura, através das organizações públicas e privadas.
A decisão de implementação de infraestrutura em um destino, por exemplo, impacta de maneira direta na
produção de produtos turísticos. Isso porque, a partir destas ações, criam-se facilidades para aqueles que desejam
visitar um local, resultando assim na atividade turística. Os atrativos e ofertas constituem somente alguns dos
elementos que precisam estar presentes, pois para se desenvolver de maneira mais eficiente, é ainda necessário
a ação de agentes e a implementação de elementos, como o caso da infraestrutura geral e de apoio, tais como
uma rede hospitalar ou de entretenimento.
O processo de produção turística está também atrelado à distribuição. Isso porque no turismo não existe
estocagem de produto. A produção, a distribuição e o consumo precisam ocorrer de forma imediata pela sua
característica perecível. A distribuição de um produto qualquer é a forma ou as formas que serão levados até o
consumidor. Nesse subsistema temos: a seleção dos intermediários, estimulação das vendas, venda, relatório de
vendas, e analise e controle das vendas (BENI, 2008). Segundo o autor:
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Na comercialização do produto turístico, a definição do processo de distribuição constitui uma
estratégia de marketing e, por isso mesmo, é necessário ater-se a uma análise já que se
conhecem as características do produto turístico, a partir das quais a função de distribuição e
venda diferencia-se também de outros produtos, embora haja pontos comuns. Após o
estabelecimento dos produtos ou serviços turísticos a serem ofertados, seus preços e técnicas
de comunicação empregadas, deve-se definir o processo de distribuição, que consiste em
assegurar o melhor escoamento possível do produto. (BENI, 2008, p.201)

A distribuição de um produto turístico deve ser feita atentando-se não somente ao comportamento das
demandas turísticas (reais, potenciais, latentes), mas também à concorrência. Pontos e canais de vendas, por
exemplo, devem ser estudados em grau de eficiência antes de serem escolhidos como ferramentas de distribuição
do produto turístico. Fatores como a inclusão digital e uso de redes sociais são relevantes ao distribuir um produto.
Nota-se que todos os processos mercadológicos de um Sistema de Turismo são indissociáveis. Um mesmo
agente que realiza a produção de tal espaço turístico influencia na distribuição deste. No Vidigal, a UPP é,
certamente, um elemento importante para explicar a expansão das atividades turísticas do Vidigal, mas não é a
única força responsável, já que outras ações do poder público e também a mídia exerceram – e exercem papel
fundamental – para construir e destruir destinos turísticos, além da intervenção do mercado.
Em 2014, o SEBRAE lançou o Guia de Bolso das Favelas do Rio de Janeiro. A publicação foi realizada
em parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro e a Empresa de Turismo do Rio de Janeiro (RIOTUR) e contou
com o apoio do Instituto Pereira Passos, Rio+Social e a Rede de Conexão de Turismo (CONTUR). O guia
apresentou mapas, atrativos e ofertas (incluindo guias locais, estabelecimentos de alimentos e bebidas e meios
de hospedagem) das seguintes comunidades: Turano, Salgueiro, Formiga, Santa Marta, Chapéu Mangueira,
Babilônia, Morro dos Prazeres, Morro dos Cabritos e Tabajaras. Um ano após o lançamento da primeira edição,
em novembro de 2015, as comunidades da Rocinha, Vidigal, Alemão e Penha foram incluídas no documento. De
acordo com informações colhidas no site da UPP, as comunidades foram escolhidas por já possuírem uma
infraestrutura turística adequada para receber uma demanda latente das atividades turísticas.
A ideia era preencher lacuna revelada por pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Encomendada pelo Ministério do Turismo e divulgada em março, a pesquisa apontou que
58% dos turistas estrangeiros e brasileiros querem conhecer as comunidades do Rio. O
problema é que o objetivo é apenas contemplar a paisagem, principalmente nos morros, já
que não havia uma organização dos serviços oferecidos nessas regiões (UPPRJ, 2017).

O estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2013 foi relevante ao identificar que mais da
metade dos turistas que visitavam o Rio de Janeiro apresentavam interesse em conhecer as favelas. No entanto,
apenas aquelas comunidades que apresentavam um nível de consolidação de oferta foram evidenciadas no
documento produzido pela instituição. Nesse ponto, reforçamos o caráter mercantilista das parcerias entre o setor
público, privado e lideranças comunitárias. Entendemos assim, como uma ação estratégica dos poderes
envolvidos na tentativa de consolidação de uma nova atividade: o turismo nas favelas. Se em algumas e favelas
do Rio de Janeiro, os produtos lançados no mercado eram estritamente relacionados ao “tour de experiência” e à
exploração da pobreza (como o caso do Jeep Tour na Rocinha). No Vidigal, a oferta desses produtos aconteceu
de maneira um pouco distinta. Em primeiro lugar, os atrativos e recursos naturais do morro foram evidenciados.
Nas falas dos entrevistados é recorrente a menção a trilha dos dois irmãos. O próprio Guia de Bolso produzido
pelo SEBRAE inicia a descrição da seção “Vidigal” com os seguintes dizeres:
Localizada na Zona Sul, entre os bairros nobres do Leblon e São Conrado, sobre o morro Dois
Irmãos, é uma das favelas com a vista mais privilegiadas do Rio de Janeiro. Pelo alto da
favela, podemos adentrar numa trilha, que leva ao Pico do Morro Dois Irmãos, onde se tem
uma visão panorâmica de 360 graus dos principais pontos turísticos cariocas e belezas
naturais da cidade. (GUIA DE BOLSO DAS FAVELAS DO RIO, 2015, p.92).

O guia ainda traz uma lista de atrativos e ofertas nas páginas subsequentes, entre eles o mirante do
Arvrão, Parque Ecológico Sitiê, Vila Olímpica, Hostel Favela Experience; Bar da Laje etc. Curiosamente, o guia
não insere a praia do Vidigal. Já o mapa turístico oficial produzido pela Riotur durante os Jogos Olímpicos realiza
o processo inverso, onde apenas a praia do Vidigal é identificada. Curiosamente, cerca de três meses antes do
lançamento da segunda edição do Guia das Favelas, foi noticiada a “descoberta” da Praia do Vidigal em várias
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mídias. As manchetes encontradas são diversas, entre algumas delas estão “Eduardo Paes batiza a Prainha do
Vidigal”, “Rio batiza a Prainha do Vidigal”, e “Pedaço de praia é redescoberto com derrubada de casa na Avenida
Niemeyer”. Enquanto o termo “batizar” nos fornece a ideia do nascimento de algo, redescobrir passa a ideia de
algo que foi esquecido ou perdido. A suposta “descoberta” da praia gerou manifestações de moradores diante da
possibilidade da praia receber novo um novo nome (Praia do Ciclista). Não se pode afirmar que foi graças aos
protestos, mas no dia 24 de agosto de 2015, o prefeito Eduardo Paes, por meio do Decreto nº 40553 em seu
artigo primeiro oficializa: “A faixa de areia, localizada na Avenida Niemeyer, na altura do número 99 (noventa e
nove), passa a denominar-se Prainha do Vidigal”. A denominação que consta no Decreto apenas atribuiu
legalidade jurídica ao nome, visto que por décadas a praia é chamada de Prainha pelos moradores. Tanto o Guia
das Favelas, como o próprio Vidigal 100 segredos são produtos da iniciativa privada que coloca em foco a
possibilidade da prática turística no morro.
Finalmente a mídia – por meio de manchetes em jornais, reportagens especiais, programas dominicais
e até telenovelas – evidencia o Vidigal como um lugar a se visitar. “Favela Chique, lugar cool, favela que atraem
turista e visual deslumbrante que atrai” são apenas alguns dos termos que podemos encontrar em reportagens
que explicitam a atividade turística no morro. Não é incomum também o nome da comunidade aparecer junto com
nomes de artistas mundialmente famosos (como David Beckham, Kayne West e Anitta), o que contribui para
fortalecer o imaginário turístico local. Sobre imaginário turístico, Barbas e Graburn afirmam que:
O imaginário turístico representa uma parte específica da visão de mundo dos indivíduos ou
de grupos sociais, de outros lugares que não aquele de sua residência principal, referindo-se
aqui a contextos territoriais nos quais podem ocorrer alguns tipos de atividades de turismo e
lazer (BARBAS-GRAVARI e GRABURN, 2002, p.1)

E mais:
O imaginário turístico promove também a transição entre o aqui e o distante, o próximo e o
exótico, o conhecido e o desconhecido. Ele intervém decisivamente na viagem. Sem o
imaginário turístico, que seleciona a partir de uma gama de destinos mais desejados, o mais
atraente ou o mais encantador, não pode haver qualquer projeto de viagem. Com efeito, o
papel do imaginário turístico é, neste sentido, incontornável, uma vez que ele permite aos
indivíduos aproximar-se do lugar turístico em suas várias dimensões, sem que seja perdida
sua dimensão material e simbólica (BARBAS-GRAVARI e GRABURN, 2002, p.1)

Instigar o imaginário de uma demanda é o objetivo principal dos que compõem a superestrutura do
turismo local. Não coincidentemente, esses órgãos são os mesmos que engendram a distribuição da oferta
através de canais de comunicação, compra e venda (sites como a decolar e o booking, por exemplo, oferecem
meios de hospedagem no Vidigal). Mas em um grau de hierarquia, quem seria a principal entidade a estabelecer
essa gestão e administração? A nossa análise até aqui aponta que tanto o poder público, como a grande mídia
acabam sendo utilizados como ferramentas para o fortalecimento das ações do mercado. Nem nas falas dos
entrevistados, nem nos materiais analisados, há pistas de que o desenvolvimento da atividade turística não tem
uma formatação de turismo de base comunitária ou em redes, mas sim de caráter mercadológico. Por exemplo,
a comunidade como elemento turístico parece não estar nem mesmo em segundo plano. A valorização do Vidigal
como destino turístico parece estar apoiada, sobretudo na exploração da paisagem, atrativos naturais e nas festas
“cools” que excluem a comunidade devido aos seus preços elevados.

REFERÊNCIAS
BENI, Mário Carlos. Analise estrutural do turismo. São Paulo: Senac São Paulo, 1997.
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. São Paulo: Senac São Paulo, 2008.
BOOKING.COM. Disponível em: <booking.com>. Acesso em: 28/11/2017

18

DECOLAR.COM. Disponível em: <decolar.com./> . Acesso em: 28/11/2017 EBC – Disponível em:<
www.ebc.com.br/>. Acesso em: 15/10/17.
GUIA DE BOLSOS FAVELAS RIO. Disponível em: <http://visitefavelario.com.br/>. Acesso em: 30/11/2017
GRAVARI-BARBAS, Maria et GRABURN, Nelson. Imaginários Turísticos. Revista Internacional Interdisciplinar
de Turismo, 2012.
Mapa Vidigal 100
segredos,
5º
edição. Disponível
com/Vidigal100Segredos/>. Acesso em: 10/10/2017
MINISTERIO
DO
TURISMO.
Dados e
fatos.turismo.gov.br>. Acesso em: 10/12/2017.

em:

Fatos. Disponível

<https://www.Facebook.
em:

<www.dadose

PRAIAS 360 – Disponível em: <http://www.praias-360.com.br/> ; Acesso em: 10/12/2017.
RIO CULTURAL SECRETS – Disponível em: < www.rioculturalsecrets.com/> ; Acesso em: 10/12/2017.
RIO GUIA OFICIAL – Disponível em: <www.rioguiaoficial.com.br/o-quefazer/espacos-culturais>. Acesso em
10/10/2017.
UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA DO RIO DE JANEIRO – UPPRJ. Disponível em: < http://www. upprj.
com/> . Acesso em: 28/11/2017

19

A HORA DA CIDADE: POLÍTICA URBANA, LAZER E TURISMO PARA A CIDADANIA
Mozart Fazito, CET/UnB7
Barbara Rodrigues, CDS/UnB8
Luiz Spiller Pena, CET/UnB9
Resumo
As cidades foram transformadas em mercadoria em nome da modernização turística e, vistas como áreas
turísticas, passaram a ter um ciclo de vida, em que renda e riqueza são as variáveis que determinam o seu
‘sucesso’. Logo, os setores que ditam as regras das cidades começaram a entender o turismo como algo
inerentemente bom, um vetor de desenvolvimento, apoiados pela ideia de que o turismo é uma “indústria
limpa”, que gera emprego e renda, e, portanto, deve ser apoiado. As capitais nordestinas demonstraram adotar
esta forma de modernização, tendo o turismo obtido um papel fundamental para o fomento desse novo modelo
de cidade. Foram identificadas alterações urbanas que se seguiram aos investimentos públicos, como o
aumento do número de condomínios fechados para turismo de segunda residência, revitalização de área
urbana degradada com atividades de turismo e lazer, e reconfiguração de áreas litorâneas. Entretanto, a
literatura e as evidências empíricas, em estudos de casos, mostram o aumento de sérios impactos negativos
nos mesmos locais e em seu entorno, que surgem como consequência dessa reconfiguração especial. Com
o objetivo de avaliar o processo de desenvolvimento urbano nas capitais nordestinas, este trabalho explora a
variação da taxa de homicídios e outros índices de violência e a variação da renda per capita. A partir de
ampla revisão bibliográfica e análise dos dados secundários, a pesquisa encontrou que o potencial principal
do turismo nas cidades não pode ser, exclusivamente, o de fomentador de emprego e renda, e defende que
para se minimizar os impactos negativos do turismo, sua noção deve ser ampliada para aquela que
compreende o turismo como um fenômeno do tempo livre, do lazer, e não do mercado.
Palavras-chave: turismo, desenvolvimento urbano, violência, Região Nordeste.

1. INTRODUÇÃO
Altamente perecível, o turismo e o lazer se tornaram produtos típicos da pósmodernidade (MOWFORTH;
MUNT, 2009). Marcada pela fluidez e ampliação da frequência e magnitude dos fluxos inter-regionais (BAUMAN,
2001; THORNLEY; RYDIN, 2002), a pós-modernidade é marcada pelo fenômeno que Harvey (1989) chamou de
compressão espaço-temporal. As cidades foram transformadas em mercadoria em nome da modernização
turística (FAZITO, 2015) e, vistas como áreas turísticas, passaram a ter um ciclo de vida (BUTLER, 1980). Os
cidadãos das metrópoles contemporâneas foram instados a acreditar que a melhor escolha para se atingir o bemestar social seria pelo ‘progresso material individual’ e, assim, torna-se natural se ter um comportamento
competitivo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Ao seguir os paradigmas de desenvolvimento dominantes, a
cidade se tornou um negócio, em que renda e riqueza são as variáveis que determinam o seu ‘sucesso’. No bojo
das cidades ‘neoliberais’, que reconfiguram as relações entre o capital, Estado e sociedade, ou, ‘corporativas’, que
interessam ao Estado e às corporações, há o reflexo de uma urbanização igualmente corporativa (SANTOS, 1993;
VAINER 2013). A lógica da concorrência tem um papel fundamental na construção dessa racionalidade, já que
estende a noção de competitividade individual para a competição entre localidades, que disputam entre si qual
recebe mais turistas e qual gera mais receita a partir das atividades de lazer. As diretrizes do Ministério do Turismo,
por exemplo, são profundamente voltadas a expandir a competitividade dos destinos (BRASIL, 2010). Logo, os
setores que ditam as regras das cidades começaram a entender o turismo como algo inerentemente bom, um
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vetor de desenvolvimento, apoiados pela ideia de que o turismo é uma “indústria limpa”, que gera emprego e
renda, e, portanto, deve ser apoiado (HALL, 2008).
Como objeto de estudo desta pesquisa, as capitais nordestinas demonstraram adotar essa forma de
modernização, tendo o turismo obtido um papel fundamental para o fomento desse novo modelo de cidade. O
Nordeste recebeu pelo PRODETUR-NE, nos últimos 20 anos, um total de USD 1,014,100,000.00 (ZYMLER, 2003),
que foram principalmente direcionados à expansão e à modernização das estruturas de suporte ao turismo (BENI,
2006). Foram identificadas alterações urbanas que se seguiram aos investimentos públicos, como o aumento do
número de condomínios fechados para turismo de segunda residência (DEMAJOROVIC et al., 2011; FONSECA,
2012; FAZITO; LOCATEL, 2015), revitalização de área urbana degradada com atividades de turismo e lazer,
seguindo o modelo Barcelona (GONZÁLEZ, 2011; SILVA, 2002), e reconfiguração de áreas litorâneas (LOCATEL,
2012); esses são exemplos que demostram o protagonismo do turismo na reconfiguração do espaço urbano de
cidades litorâneas. Entretanto, a literatura e as evidências empíricas, em estudos de casos, mostram o aumento
de sérios impactos negativos nos mesmos locais e em seu entorno, que surgem como consequência dessa
reconfiguração espacial – a se ressaltar os recentes movimentos anti-turismo de Barcelona.
Toda a reconfiguração de áreas para o turismo e o lazer faz delas o teatro de conflitos, dentre os quais é
possível identificar a segregação socioespacial, inflação e gentrificação, e a consequente proliferação de favelas,
entre outros problemas (FAZITO; LOCATEL, 2015; SILVA, 2010; SMITH, 2002; YAZIGI, 2001). Um urbanismo
carente de inovação, ou de um planejamento democrático desses espaços, proporciona a voracidade do consumo
dos espaços urbanos, que por sua vez propicia o contraste da frustração e da pobreza e o desvinculamento ético
dos individuos que, posicionados no anonimato, inclusive do seu direito à cidade, manifestam os chamados
comportamentos “antissociais”, tornando a criminalidade uma consequência óbvia do crescimento urbano
(WILHEIM, 1976).
Com o objetivo de avaliar o processo de desenvolvimento urbano nas capitais nordestinas, este trabalho
explora a variação da taxa de homicídios e outros índices de violência e a variação da renda per capita. Os
números demonstram que, ao mesmo tempo em que houve um aumento na renda e em investimentos, ocorreu
um aumento considerável nos índices de violência (à exceção do Recife, cujos índices já eram muito altos, e requer
um estudo mais aprofundado), o que evidencia a necessidade de uma atenção maior aos fundamentos do
desenvolvimento dessas sociedades, já que neste formato, essas cidades se distanciam da civilização e se
aproximam da barbárie. Em cidades turísticas, faz-se necessário um estudo que aprofunde o entendimento do
papel do turismo e do lazer no desenvolvimento urbano.
Este é um trabalho em andamento, que já aponta para algumas considerações relevantes para sua
continuidade. A partir de ampla revisão bibliográfica e uma análise dos dados secundários das cidades de Natal e
Recife, a pesquisa encontrou que o potencial principal do turismo nas cidades não pode ser, exclusivamente, o de
fomentador de emprego e renda. Com a sua capacidade de reconfiguração dos espaços urbanos atual, o turismo
demonstra ainda estar refém do processo de mercantilização das relações sociais (DARDOT; LAVAL, 2016), o
que esvazia seu potencial de contribuir para além de metas financeiras. A pesquisa aponta também para a
necessidade de se aprofundar a produção de pesquisas de cunho subjetivo, que tentam entender não apenas as
relações entre violência e a reconfiguração dos espaços em função de atividades econômicas de turismo e lazer,
mas também a natureza da construção do medo da criminalidade (JACKSON; GOUSETI, 2014) nesses espaços.
A próxima seção explora as possibilidades de Natal e Recife como estudos de caso críticos.

2. NATAL E RECIFE COMO ESTUDOS DE CASOS CRÍTICOS
A discussão acerca do desenvolvimento sustentável das cidades ganha cada vez mais evidência no
cenário global. A ONU estima que a população que vive em espaços urbanos já ultrapassa a população rural, e
contava, em 2016, com aproximadamente quatro bilhões de indivíduos (UNDP, 2016). A organização também
chama atenção para a necessidade de gerir esses espaços de forma sustentável, já que se estima que até 2050
esse número aumentará para 6,5 bilhões de pessoas (UNDP, 2017). Por isso, “tornar as cidades e os
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assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” foi definido como um dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, presente na Agenda 2030 (NAÇÕES UNIDAS, 2017).
Enquanto existe esse ideário construído em torno de estratégias urbanas sustentáveis, a realidade ainda
mostra uma fragilidade na implementação e gestão de projetos bemsucedidos. Dada a complexidade do ambiente
urbano brasileiro, com seu processo de modernização acompanhado de forte exclusão social, os problemas
existentes se tornam alvo de discursos e políticas que falham em suprir as necessidades da “cidade real”
(MARICATO, 1996).
Dentre esses problemas, um dos que mais se destaca no cotidiano brasileiro é o fenômeno da violência.
Na contramão das expectativas da ONU, o Brasil apresenta um crescimento no número de homicídios ao longo
dos últimos anos (Gráfico 1), o que, assim como destacado pelo Atlas da Violência (2017), reforça a necessidade
de políticas que assegurem a contenção desse avanço.

Gráfico 1) Homicídios no Brasil, de 2005 a 2015
Fonte: Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2017) 10

Ao analisar as regiões brasileiras é possível perceber que a Região Nordeste, ultrapassou as demais
regiões em taxa de homicídios, como apresentado no Gráfico 2. Esses dados condizem com o estudo da ONG
Sociedad, Justicia y Paz, que, de 2010 a 2016, traz as cidades nordestinas no ranking das cidades mais
violentas do mundo (SOCIEDAD, JUSTICIA Y PAZ, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012).

O IPEA considera em seu cálculo os óbitos por residência na categoria CID 10: X85-Y09 (agressão) e Y35-Y36 (intervenção legal), com base no
IBGE/Diretoria de Pesquisas - Coordenação de População e Indicadores Sociais, a Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e
SIM/Dasis/SVS/MS.
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Gráfico 2) Taxa de Homicídios nas Regiões Brasileiras e no Brasil, de 2005 a 2015
Fonte: Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2017)

Na última década, Natal presenciou um aumento repentino das suas taxas de criminalidade. Em 2011
e 2012, Natal não se encontrava na lista das 50 cidades mais violentas organizada pela ONG Seguridad,
Justicia y Paz, ingressando em 2013 já na 12ª posição, como a 4ª cidade mais violenta do Brasil. Nas últimas
edições, Natal subiu gradativamente para a 10ª posição em 2016, com uma taxa de homicídios de 69,56,
tornando-se a cidade mais violenta do país (SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, 2017). Esse cenário é
corroborado pelos dados da Secretaria de Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, que mostra
o crescimento das taxas de homicídio de 1996 a 2013, que acompanha a sua Região Metropolitana, mas
segue de forma considerável acima dos números do Rio Grande do Norte, da Região Nordeste e do Brasil,
como apresentado no Gráfico 3 a seguir.

Gráfico 3) Evolução das taxas de homicídio 1996 – 2013: RN, Natal, RMN, Região Nordeste e Brasil
Fonte: RATTON; NESP/UPFE, 2015 com base no DATASUS/MS

O diagnóstico ainda aponta para a preocupação em relação às taxas estarem acima do recomendado
pela ONU, em especial a partir de 2008. Ele também sinaliza alguns problemas ligados ao investimento no
setor de segurança pública e sugere que a principal causa desse cenário é “a ausência de política pública de
segurança no estado do Rio Grande do Norte” (RATTON; NESP/UPFE, 2015). Ao captar a percepção de
atores inseridos nesse ambiente, ele relata que “a segurança pública nunca foi vista como prioridade no
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estado, inexistindo a percepção de segurança pública como política pública de gestão integrada” (RATTON;
NESP/UPFE, 2015).
Como exemplo de política pública de gestão integrada, é possível identificar o processo de revitalização
do Centro Histórico de Natal (com foco nos bairros Cidade Alta e Ribeira), que participou do PAC Cidades
Históricas. Com o objetivo de preservar o patrimônio histórico-cultural e promover o turismo no local, o projeto
presenciou uma série de contratempos que fizeram com que sua execução não se convertesse em benefícios
suficientes para a população local, entre eles a insuficiência de recursos, a descontinuidade das políticas de
governo, a burocracia e ausência de recursos humanos, a inviabilidade dos projetos, entre outros (MORAIS, 2016).
Aqui entende-se o conceito de política pública como tudo aquilo que os governos fazem ou deixam de fazer (HALL,
2008), de forma que não se pode eximir as instâncias que fazem a gestão urbana de Natal de responsabilidade
pelo que deixaram de fazer, levando ao aumento da percepção de insegurança e das taxas de criminalidade,
culminando com a crise penal do final de 2016 e a necessidade da ocupação das ruas pelo Exército Brasileiro.
Diferente de Natal e das demais capitais nordestinas, o Recife vivenciou um movimento contrário a partir
de 2006. Quando comparado com as taxas de homicídios do Brasil, da Região Nordeste e de Pernambuco, entre
2006 e 2015, Recife apresenta um declínio mais acentuado do que o seu estado (Gráfico 4). Ainda assim, sua
taxa de homicídios em 2015 (35,9) ainda se encontra maior do que a taxa brasileira (28,8).
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Gráfico 4) Evolução das taxas de homicídio (por 100 mil habitantes) em Recife,
Pernambuco, Região Nordeste e Brasil entre os anos de 2006 e 2015
Fonte: Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2017)

Entretanto, ao analisar os índices de violência utilizados pelo governo do estado de Pernambuco,
que são: Crimes Violentos ao Patrimônio (CVP), que abrange roubos e furtos consumados e extorsões
mediante sequestro, e Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que considera os homicídios dolosos, o
roubo seguido de morte ou latrocínio, as lesões seguidas de morte e as mortes suspeitas (MENDONÇA, 2014);
é possível perceber uma variação a partir de 2013, como mostra o Gráfico 5. Somado a isso, na última edição
do ranking da ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz (2017), a capital se encontra na 28ª posição, após
apresentar nos anos anteriores posições mais baixas (32º em 2011, 30º em 2012, 39º em 2013, 29º em 2014
e 37º em 2015).
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Gráfico 5) Evolução dos Índices de Violência em Recife (PE), de 2006 e 2014
Fonte: Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (2017)11

O Os créditos dessa diminuição são direcionados, em primeiro momento, ao programa Pacto Pela Vida,
implementado a partir de 2007 no estado de Pernambuco (SEPLAG,2017). Com foco na prevenção da violência,
e não na repressão, o programa contou com atividades integradas com diferentes secretarias, o Ministério Público
e o Poder Legislativo, sendo as ações gerenciadas pela Secretaria de Planejamento, e não de Segurança, como
o comum nessas políticas (WORLD BANK, 2013).
Ao longo do mesmo período, ocorreram ações de revitalização de espaços públicos para fins de modernização,
como a revitalização do bairro Recife Antigo, centro histórico da cidade. Somente na última década, o bairro Recife
Antigo recebeu mais de R$ 90 milhões em investimentos pelo projeto Porto Digital, iniciado em 2000, para
“renovação urbana” (PORTO DIGITAL, 2017). Ao mesmo tempo que a infraestrutura é otimizada para o aumento
da atratividade local, e consumo do/no espaço, os cidadãos e turistas podem fazer uso dessa melhoria.
Outras ações de revitalização urbana foram propostas e realizadas na cidade. Dessas, atualmente, está
em análise no Conselho Municipal o projeto de revitalização do bairro Santo Amaro, localizado no centro de Recife
(CONSELHO DA CIDADE DE RECIFE, 2017). Assim como a revitalização do Cais José Estelita, local de um dos
principais conflitos da cidade. Com a intenção de construir um conjunto de prédios de cerca de 40 andares na
frente d’água, o Projeto Novo Recife, está em processo de revisão pelos seus organizadores devido à forte
oposição da sociedade civil, que fundou o movimento Ocupe Estelita, contrários à forma como o Projeto pretende
ocupar a região, e aos impactos que podem ocorrer (LYRA, 2015).
Estudos de caso locais (LACERDA, 2007; LEITE, 2006; MENEZES, 2015; SANTOS, 2013; SOUZA;
LAPA, 2015) que mostram que os processos de revitalização no Recife Antigo não foram tão benéficos para a
população local, já que moradores foram expulsos do bairro, dando lugar a empreendimentos turísticos (hotéis e
restaurantes), e a ação foi desvirtuada para a lógica de consumo de alta renda. Dessa forma, o espaço urbano é
esvaziado, e, refém da sazonalidade característica do turismo, perde o movimento constante necessário para que
a cidade se mantenha viva (JACOBS, 2011).
Assim, a pesquisa aponta para a necessidade de se compreender, de forma mais consubstanciada, essa
relação de duas vias entre a reconfiguração dos espaços públicos em função do turismo e do lazer, e a variação
de índices de criminalidade e a percepção dessa criminalidade.

Existem falhas na produção e na disponibilidade de dados secundários no cenário brasileiro, o que acarreta nas lacunas temporais presentes no
Gráfico 4. O índice “Crimes Violentos ao Patrimônio” só começou a ser sistematizado e divulgado a partir de 2011.

11

25

3. REFLEXÕES PARA FUTURAS AÇÕES DE PESQUISA
Este trabalho demonstra que a forma como as cidades têm sido governadas, especialmente as cidades
nordestinas, levaram-nas a atingirem o sucesso prometido em termos de expansão de renda na última década.
Entretanto, ao mesmo tempo, as manifestações de 2013 demonstraram insatisfação das pessoas com os serviços
urbanos em várias cidades do país. O progresso capitalista é gerador de um lado destrutivo do desenvolvimento
(COWEN; SHENTON, 2005) que, entre outras coisas, produziu variações consideráveis nos índices de
criminalidade e a percepção da violência nas capitais do Nordeste brasileiro. Para Escobar (1995), a imposição da
modernização é normalmente seguida de violência.
Seguindo os preceitos da modernização turística – de promover modernização onde a indústria tradicional
não chega (FAZITO, 2015) – Natal e Recife vivenciaram exemplos de reconfiguração urbana em função de
atividades econômicas relacionadas a lazer e turismo. Porém, as ações não produziram resultados em termos
mais amplos de desenvolvimento humano. Uma visão mais rica do papel do lazer e do turismo nas cidades
demonstra que podem contribuir para o resgate do afeto das pessoas ao seu espaço (RIBEIRO; SANTOS, 2008),
para expandir programas de educação ambiental, de respeito ao patrimônio, com o fortalecimento da sensação
de pertencimento (MMA, 2004; PEDRINI et al., 2010; PERINOTTO, 2008), de troca de culturas, de fortalecimento
da soberania e de construção da paz (MOUFAKKIR; KELLY, 2010).
Portanto, a pesquisa defende que para se minimizar os impactos negativos do turismo, sua noção deve
ser ampliada para aquela que compreende o turismo como um fenômeno do tempo livre, do lazer, e não do
mercado. A questão que permanece é o mote usual dos estudos urbanos: como ultrapassar o desafio da
aplicabilidade das teorias construídas? Aponta-se, assim, para a necessidade de estudos sobre sistemas de
governança urbana que sejam capazes de incorporar e implementar visões mais ricas do papel do turismo e do
lazer no desenvolvimento urbano.
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A REESTRUTURAÇÃO URBANA EM NATAL/RN: ANÁLISE A PARTIR DOS MEIOS DE
HOSPEDAGEM E A SUA INSERÇÃO NO TERRITÓRIO URBANO NATALENSE
Hugo Aureliano da COSTA, UFRN12
Resumo
O presente artigo busca evidenciar o processo de reestruturação urbana que ocorre em Natal/RN, principalmente
a partir dos anos 90, com foco para o serviço da atividade turística, principalmente no que se refere à composição
e constituição dos meios de hospedagens nesta cidade. A partir dos anos 70, 80 e início dos anos 90 o Brasil
passa por um processo em que insere novas atividades econômicas e novos objetos geográficos no seu território
para mudar sua forma-conteúdo. Na mudança desses serviços, sem dúvidas, o turismo foi um dos que mais
relegou, para si, o papel de protagonista nesta reestruturação produtiva brasileira e nordestina. Objetivamos,
assim, neste artigo entender como a reestruturação urbana de Natal esteve atrelada, em parte, a instalação de
hotéis na cidade para a composição do setor de serviços desta. Dessa forma, os hotéis foram peças-chaves na
renovação urbana dessa cidade e no protagonismo do turismo para Natal/RN.
Palavras-chave: Reestruturação Urbana, Natal/RN, Turismo, Meios de Hospedagens.

The Urban Restructuring in Natal / RN: Analysis from the Means of Lodging and its insertion in
the natalense urban territory
Abstract
The present article seeks to highlight the process of urban restructuring that takes place in Natal / RN, mainly since
the 90s, with a focus on the service of tourism, especially as regards the composition and constitution of lodging
facilities in this city. From the 70's, 80's and early 90's, Brazil undergoes a process in which it inserts new economic
activities and new geographic objects in its territory to change its form-content. In the change of these services,
without doubt, tourism was one of the most relegated for itself the role of protagonist in this Brazilian and
Northeastern productive restructuring. We aim, therefore, in this article to understand how the urban restructuring
of Natal was linked, in part, to the installation of hotels in the city for the composition of the services sector of this
city. In this way, the hotels were key pieces in the urban renovation of this city and in the protagonism of tourism
for Natal / RN.
Keywords: Urban Restructuring, Natal / RN, Tourism, Means of Lodging.

1. INTRODUÇÃO
A formação da estrutura urbana das cidades não é um processo homogêneo. Ele depende, por vezes, de
diversos fatores que contribuem para a gênese do tecido urbano da cidade, a saber: ação do ente público por meio
de políticas, as intervenções, instalações e dinâmica dos agentes privados, os processos dos segundo e terceiro
setores da economia, dentre outros. Dessa maneira, percebe-se que a cidade e o urbano, em si, são
multifacetados, isto é, há várias faces/fatores que contribuem para a explicação de seu funcionamento.
Dessa forma, há um elemento central que acontece, principalmente, nos países subdesenvolvidos, para
a dinâmica das cidades que é a reestruturação urbana e produtiva. Nos anos 70 inicia-se com diversas
intervenções estatais, mas é a partir, de fato, nos anos 90 que o Estado nesses países, verificando as sucessivas
crises dos anos 70 e 80, procura encontrar novas medidas para a dinâmica econômica da cidade para desenvolvê-

12

Estudante do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nível mestrado. Bolsista CAPES.

30

la. Esse conjunto de medidas, fomentado pelo Estado, contribui para renovar o espaço urbano das cidades e
ressignificá-lo, a partir de novas atividades econômicas.
No caso de alguns países subdesenvolvidos como o Brasil, o turismo acaba sendo uma dessas
alternativas para, a partir da assimetria do território, receber investimentos. O caso do nordeste brasileiro e das
capitais dos estados dessa região aparenta sendo o maior exemplo disto, uma vez que, a partir da lógica de “sol
e mar”, junto com o apoio do Estado, várias capitais do nordeste passam por um processo de renovação urbana e
direcionamento dos investimentos da ordem pública também intencionalmente concebidos para essa atividade, o
turismo. E Natal/RN é uma das cidades que mais protagonistas nesse contexto.
Objetivamos, portanto, neste artigo entender como esse processo da reestruturação urbana da cidade de
Natal/RN esteve atrelada, em parte, a instalação dos meios de hospedagens na cidade para a composição do
setor de serviços desta. Dessa forma, esses Meios de Hospedagens foram peças-chaves na renovação urbana
dessa cidade e no protagonismo do turismo para Natal/RN. Procurando atingir esses objetivos, este artigo se
pautará em uma discussão baseada em Soja (1993) e Harvey (1996) acerca do processo global de reestruturação
urbano-produtiva e da ação estatal que a fomenta, além de textos como os da Furtado (2005) e Lopes Júnior
(2000) que explicitam o contexto das transformações natalense sob a égide do turismo.
No que se refere a coleta de dados, este artigo se baseará em fontes secundárias de dados
principalmente relacionadas ao CADASTUR, ferramenta do Ministério do Turismo do Brasil, e de uma pesquisa
realizada pelo SEBRAE em 2012, além dos dados nos textos já citados acerca do fluxo turístico na cidade de
Natal/RN.

2. TURISMO, ESTADO E A VIA COSTEIRA
Outro debate fecundo e relevante nos tempos atuais é qual o significado do que é o turismo. Há,
evidentemente, um universo de conceituações sobre o que significa o turismo e a atividade turística. Mas é um
consenso, conforme aponta Baretto (1996), que alguns pontos são exclusivos na definição do turismo, a saber:
não haver fixação de residência por parte do turista, ou seja, ser de caráter temporário a viagem, haver o
deslocamento e o retorno, a instalação em estadias, além da viagem ter o prazer/lazer em prol do consumo de
algum serviço ou do “lugar” propriamente dito.
Com isso, para que haja a estruturação da atividade turística de modo competitivo no mercado global
desse serviço, é necessário que exista “o equipamento receptor no local do destino, os serviços prestados ao
turista e toda a trama de relações entre visitantes e residentes do local visitado” (BARETTO, 1996, p.15). Mais que
isso: o Estado tem de intervir para dinamizar a atividade, seja criando atrativos turísticos ou uma infraestrutura que
comporte a dinamização da área turística. Por isso que a Moersch (2000) afirma que o turismo é uma combinação
complexa do interrelacionamento entre produtos e serviços, daí que há de se entender o turismo hoje como uma
indústria, a qual gera lucro e empregos.
Dito isso, esse serviço no Rio Grande do Norte, assim como em todo o Nordeste, até os anos 70 foi considerado
incipiente, ou melhor, não organizado enquanto fenômeno social e atividade econômica (FONSECA, 2016). O
Brasil, pós- crise de 1973, procurava se reestruturar financeiramente, para isso efetuou empréstimo objetivando
pagar a dívida que acabara de fazer e o Estado intervinha enquanto propulsor das atividades econômicas,
corroborando com o que Harvey (1996) chamara de empresariamento urbano, em artigo já citado acima.
Mas qual era o papel do Estado no turismo? Instituir políticas públicas, criar uma infraestrutura urbana e objetos
geográficos que dinamizem essa atividade. O órgão criado inicialmente e de grande relevância para a atividade
turística foi o Instituto Brasileiro de Turismo, mais conhecido como EMBRATUR. Este órgão foi instituído no ano
de 1966, como uma empresa pública/estatal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio. Hoje essa
“empresa” dá lugar ao Ministério do Turismo, que fora presidido até meados de junho de 2016 por um potiguar, o
ex-deputado Henrique Alves.
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O EMBRATUR tivera como foco de ação, apontam Bentes e Veloso (2002), integrar a Política Urbana ao
Plano Nacional de Turismo, o qual visava intervir no sítio urbano de Natal de modo que este pudesse ter um parque
turístico, melhores malhas viárias, hotéis e toda a infraestrutura básica para funcionar de modo coeso o turismo e
que a cidade conseguisse se inserir no espaço de fluxos mundial (CASTELLS, 1999).
Para tanto, no ano de 1977 foi construído o Projeto do Parque das Dunas/Via Costeira. De acordo com Bentes e
Veloso,
O objetivo principal do Projeto Parque das Dunas / Via Costeira foi criar um distrito hoteleiro na
orla marítima situada entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra. Para tanto, propôs a
construção de uma via litorânea atravessando o cordão de dunas que limita a cidade de Natal a
leste. O fato da área de intervenção envolver um dos ecossistemas dunares mais
representativos do sítio urbano de Natal, bem como a então favela Mãe Luiza, contribuiu para
que o Projeto definisse, além da construção da Via Costeira, mais duas propostas: a) criação do
Parque das Dunas; b) realização de melhorias das condições de infraestrutura da favela Mãe
Luiza. (BENTES e VELOSO, 2002, p.6)

A nova forma do Estado agir enquanto agente propulsor das atividades turísticas, dentre outras
atividades, o Harvey observou e afirma que esse investimento geralmente é pontual, não abarca a totalidade do
território, uma vez que “o empresariamento tem como foco de atenção muito mais a economia política do local do
que do território.” (HARVEY, 1996, p.53)
Nos últimos anos o foco para que o turismo atinja um maior índice em seu desenvolvimento vem sendo
com outras políticas públicas, o grande exemplo é o Programa para o Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR)
I e II, principalmente após os anos 90 no Nordeste brasileiro. Como salientaremos mais à frente, existiam grandes
hotéis já instalados no tecido urbano natalense até o início da instituição dessa política pública, porém, como afirma
Baretto (1996), o atrativo turístico é mais do que o cartão postal, é também os restaurantes, boas instalações,
hotéis, rede bancária, aeroportos que comportem o fluxo dessa atividade e a capacitação da população autóctone.
E é no sentido de corroborar com a melhora do recurso turístico em sua totalidade que o PRODETUR foi concebido
para “criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na Região Nordeste,
assim como da qualidade de vida das populações residentes nas áreas beneficiadas.” sua atuação ficar pautada
“por meio do financiamento de obras de infraestrutura (saneamento, transportes, urbanização e outros), projetos
de proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, projetos de capacitação profissional e empresarial e
fortalecimento institucional das administrações de estados e municípios.”
Mas de nada adiantaria ter toda essa infraestrutura, o atrativo, se a cidade de Natal não estivesse na
lógica do Sol e Mar. A cidade, por estar localizada no litoral oriental do Brasil, próximo a linha do equador, tem
incidência solar durante o ano todo, com duas estações bem definidas e com o solo eminentemente dunar –
planície costeira. Tal solo comporta a característica básica que, há várias gerações, trazem os turistas/viajantes a
procura de novas experiências, que é a beleza natural que faz com que o sentimento humano se integre à natureza,
mesmo nas sociedades modernas. O grande geógrafo Eliseé Reclus afirma que “os viajantes pululam em enxames
em todas as regiões de fácil acesso, extraordinárias pelas belezas de suas paisagens ou pelo encanto do seu
clima.” (RECLUS, 2010, p.29)

3. NOTAS SOBRE A RESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NATALENSE A PARTIR DOS
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Analisando as crises vivenciadas pelo capital no século XX e principalmente na década de 70 do século
passado, Edward Soja (1993) observa que os grandes agentes do capital quando atravessam graves crises
procuram sempre novas alternativas – novos investimentos – para que possam superá-las. Tais alternativas
buscadas por esses agentes ocorrem no sentido de uma “frear” o que eles vêm fazendo até aquele momento, para
assim reestruturar as suas atividades, no local de origem delas ou não, de modo em que possa a ascender
economicamente e voltar dinamizar as suas atividades de forma lucrativa.
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Para superar essas crises econômicas, os países, por intermédio do Estado enquanto empreendedor,
procuram inserir e fomentar novas atividades produtivas espacialmente nos seus territórios e em lugares seletivos.
Essa inserção produz o que, para Soja (1993), significa “novas geografias”. Tomando por base este autor e o
Harvey (2011), no processo chamado por esses autores de “reestruturação espacial” ocorre uma relocalização de
empresas, a abertura de novos mercados, a expansão de novos segmentos econômicos e a incorporação de
novas áreas no ciclo de produção do capital para superarem a crise e se “ajustarem” espacialmente à Nova Divisão
Internacional do Trabalho.
Podemos, então, de acordo com Soja (1993), dizer que:
a reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de ‘freada’, senão de
uma ruptura nas tendências seculares em direção a uma ordem e uma configuração
significativamente diferentes da vida social, econômica e política. Evoca, pois, uma
combinação sequencial de desmoronamento e reconstrução, de desconstrução e
tentativa de reconstituição, provenientes de algumas deficiências ou perturbações nos
sistemas de pensamento e ação aceitos. (p.193)

Além disso, a reestruturação não é um processo mecânico ou automático, muito menos seus resultados
e possibilidades são pré-determinados (SOJA, 1993). Ela implica fluxo e transição, posturas ofensivas e
defensivas, e uma mescla de continuidade e mudança. Seu ponto de partida é a ligação entre reestruturação e
espacialização. Por isso só se completa estas mudanças se forem espacialmente concebidas, estarem no espaço
dotando-o de conteúdos, seja ele espacial, social, temporal, político ou econômico.
Porém, não basta apenas a espacialização de uma determinada atividade econômica para o
entendimento dela, há no capitalismo moderno, de acordo com Neil Smith (1988), a centralização das atividades
econômicas no espaço urbano. Para esse autor, “através da centralização do capital, o espaço urbano é
capitalizado como espaço absoluto de produção.” (p.197) E, obviamente, algumas atividades têm tendência a
ocorrerem no tecido urbano das cidades. O turismo e o modo em que essa atividade vem sendo pensada,
desenvolvida e concebida no Brasil também segue a essa tendência.
O Brasil, assim como grande parte dos países do mundo, entrou em um período de instabilidade ainda
maior nos anos 80, década considerada economicamente como a “década perdida” por causa da crise bancária
(SASSEN, 1998). E, como viemos discutindo até aqui, após longas e sucessivas crises, o Estado busca
reestruturar sua composição de atividades econômicas em seu território para que possa maximizar lucros e fazer
com que a economia volte a funcionar com crescimentos sucessivos, caso isso não ocorra a tendência é que a
crise se mantenha. (HARVEY, 2011)
Na fase chamada de “Acumulação Flexível” (HARVEY, 2008), alguns segmentos mudam sua estrutura e
forma de funcionamento, saem da rigidez de produção que existia até outrora, mudam sua composição básica de
espacialização e algumas outras atividades ganham protagonismo, como, por exemplo, a financeirização do
território através dos bancos, a mecanização de produções agrícolas (No RN temos o exemplo do Vale do Açu) e
a entrada de divisas através do turismo.
Nesse processo e novo “período”, o Harvey (2008) atribui três pontos centrais, os quais são alterados da
ordem fordista para a chamada acumulação flexível, a saber: o trabalho, em si, sai da forma extremamente rígida,
com foco gerencial e um processo de decisão repartido, vertical e aprocessual para uma maior capacidade de gerir
tarefas, aumenta a multiplicidade desse trabalhador e tende-se a diminuir a demarcação das tarefas. O Estado
passa, com isso, enquanto segundo ponto central, por um processo em sua atuação de desregulamentar e “reregumelamentar” as leis que gerem o processo de trabalho e mesmo a atuação das empresas nos territórios dos
respectivos Estados-Nação, pois, além de flexibilizar a produção e existir com mais afinco a chamada “guerra dos
lugares” (SANTOS e SILVEIRA, 2011), o Estado torna-se também Empreendedor por causa da competitividade
assídua da globalização. O Espaço, portanto, tem também uma nova reconfiguração, uma vez que as atividades
econômicas agora tendem ainda mais a se agregarem através de arranjos produtivos locais ou mesmo se
integrarem espacialmente com outras empresas, além de haver uma tendência maior às aglomerações espaciais.
Com isso, essa integração espacial adentra na perspectiva do Castells (1999) sobre o espaço de fluxos, haja vista
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que, para esse autor, os serviços avançados, aliados dos fluxos da informação junto das cidades globais ou
daquelas que comandam, através das novas tecnologias, conseguem reestruturar todo o processo produtivo de
consumo e produção para fazer, assim, um novo espaço, cada vez mais denso, mais coeso e ligado.
As empresas, assim, começaram a cada vez mais agir em redes, seja por causa da maior facilidade de
ligar processos econômicos através das grandes cidades mundiais às demais (SASSEN, 1998) ou então buscando
reestruturar sua forma organizacional nas cidades diante da acumulação flexível, procurando, então, diminuir custo
e otimizarem lucros aonde estiverem (CASTELLS, 1999). Para isso o Estado não perde importância, ao contrário,
torna-se essencial para fomentar qualquer que seja a atividade e elevar sua produção.
No caso de Natal/RN, o Estado Brasileiro diante dessa crise dos anos 80, procura nos anos 90,
principalmente na Região Nordeste, oferecer financiamento para a melhora dessa atividade com o Banco do
Nordeste e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), todo esse investimento teve como foco atrair capitais
estrangeiros e reestruturar o território natalense visando atender a essa demanda turística, pois, assim como
afirmou a Saskia Sassen (1998), o turismo nos países em desenvolvimento sempre foi visto como alternativa o
seu progresso.
Partindo da acepção que Natal se reestruturou e tornou-se uma cidade de cunho turístico a partir da
construção da Via Costeira e do investimento do PRODETUR, ela só poderia de fato receber um aumento do fluxo
de turista se recebesse grandes investimentos internacionais para que, assim, instalasse hotéis no tecido urbano
da cidade de Natal. Abaixo, mostraremos, de acordo com os dados disponíveis do CADASTUR, o ano de
inauguração dos aparelhos imobiliários-turísticos mais importantes na dinâmica econômica da cidade de Natal.
Quadro 01: Aparelhos Imobiliário-Turísticos Fundados nos Anos 80, com cadastro no CADASTUR.
NOME
ANO DE FUNDAÇÃO
Imirá Plaza Hotel
1982
Ocean Palace Beach Resort & Bungalows
1983
Hotel Parque Da Costeira
Hotel Vila Do Mar
Hotel Marsol Beach Resort

1983
1984
1984

Serhs Natal Grand Hotel

1985

Fonte: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/Certificados.mtur.

Tomando por base os dados mencionados acima, podemos ver que, no que chamamos processo de
reestruturação urbana do tecido urbano de Natal, a construção de seis hotéis nos anos 80 são imediatamente após
a instalação da Via Costeira, como já foi mencionado acima neste artigo. Evidentemente que Natal tem mais hotéis
do que este quadro menciona, mas pelo fato de o CADASTUR ser um site de informações pertencentes ao governo
federal (Ministério do Turismo) e, consequentemente, datadas e dos hotéis cadastrados e disponibilizados, serão
elas que irão atestar em nossa análise. Dessa forma, o aprofundamento e elevação da quantidade de hotéis em
Natal se dá proporcionalmente ao aumento de investimentos públicos na cidade de Natal, com, por exemplo, a
construção da Via Costeira, já falada, e com a ampliação da Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra,
investimentos outros de cunho na infraestrutura, como saneamento básico, são cruciais para a chegada de tais
Meios de Hospedagens.
Quadro 02: Aparelhos Imobiliário-Turísticos Fundados nos Anos 90, com cadastro no CADASTUR.
NOME
ANO DE FUNDAÇÃO
Atol Das Rocas Apart Hotel
Arituba Park Hotel
Litoral Sul
Pousada Manga Rosa
Bello Mare Hotel

1990
1991
1991
1992
1994
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Pousada Castanheira
Porto Mirim Suítes
Safári Hotel
Pousada Da Terra

1995
1995
1995
1995

Ingá Praia Hotel
Monza Palace Hotel
Visual Praia Hotel
Hotel Recanto Da Costeira Ltda Me
Hotel Olimpo
Imirá Plaza Hotel
Pousada Amazonacre
Rifoles Praia Hotel
Hotel Areia De Ouro
Intercity Premium Natal

1995
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1999
1999

Fonte: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/Certificados.mtur.

Já na década de 90, de acordo com o quadro 02, após a instituição da primeira fase do PRODETUR/NE,
a qual se investe em infraestrutura majoritariamente no litoral da cidade de Natal, principalmente na praia de Ponta
Negra e suas redondezas, local o qual concentra os hotéis e investimentos, são 19 meios de hospedagens que se
instalam na cidade de Natal, aumentando, assim, se comparado com os anos 80, em mais de 300% a quantidade
de hotéis no município. A maior parte destes hotéis, segundo esse site, estão localizados no bairro de Ponta Negra,
corroborando com a ideia já mencionada aqui de centralização de uma determinada atividade e densificação dela
em certos pontos do território, e não na totalidade deste. Além dos investimentos em Ponta Negra, na Praia do
Meio e Praia dos Artistas vê-se, também, a criação de Meios de Hospedagens nesses locais, instituindo novos
fixos que acarretam fluxos para a cidade e aumentando, assim, a renda turística nesse período. Com dados
disponibilizados pela SETUR, no ano de 1995, o turismo, com empregos diretos e indiretos no estado do Rio
Grande do Norte, gerava em torno de 95 mil empregos e tinha uma receita turística de US$ 138 milhões/ano.
Quadro 03: Aparelhos Imobiliário-Turísticos Fundados nos Anos 2000, com cadastro no CADASTUR.
NOME
ANO DE FUNDAÇÃO
Esmeralda Praia Hotel
2000
Praiamar Natal Hotel & Convention
2001
Marítima Flat
2001
Hotel Costa Do Atlântico
2001
Sossego Da Ladeira
2001
Sesc Enseada Praia Hotel
2001
Cabanas Praia Hotel
2001
Soleil Flat
2001
Toca Do Tato
2002
Bamboo Flat
2002
Continental Plaza Hotel
2002
Marambaia Apart Hotel
2002
Pousada Recanto Das Flores
2003
Quality Suites Natal
2004
Marina Travel Praia Hotel
2004
Atlantica Hotels
2004
Hotel Tubarão
2004
Pousada Azzurra
2005
Pontalmar Praia Hotel
2006
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Holiday Inn Express Natal
Prodigy Beach Resort Natal
Littoral Maximum Flat
Hotel Itália Beach
Hotel Enseada De Ponta Negra

2006
2008
2008
2008
2009

Fonte: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/Certificados.mtur.

Nos anos 2000, até a crise de 2008 do mercado imobiliário norte-americano, principalmente, e também
do inglês (Harvey, 2011) que gerou um efeito cascata na economia mundial, são criados mais 23 hotéis, em boa
parte de capital estrangeiro, na cidade de Natal. Isto é, nota-se, novamente, uma evolução se comparada com a
década passada no que diz respeito à construção de hotéis, resorts e pousadas. Os investimentos internacionais
fazem-se presentes, uma vez que há o auge da atividade turística no estado do Rio Grande do Norte nesse
período, de acordo com Fonseca (2016), no ano de 2006/2007. Tal fato gerou, tomando por base essa autora, o
efeito de valorização do Mercado imobiliário, principalmente nos bairros com teor turístico, devido a maior
concentração de turistas e, por conseguinte, de elementos no espaço, como hotéis, restaurantes e casas de shows,
que visassem atendê-los. No ano de 2005, de acordo com dados da SETUR, mais de 224 mil empregos diretos e
indiretos tinham relação com o turismo na cidade de Natal, no auge dessa atividade e, consequentemente, gerava
uma renda considerável para a cidade. Até o ano de 2007, há sempre o acréscimo (FONSECA, 2007) dos turistas
estrangeiros no estado do Rio Grande do Norte, mas isto decresce em função da já referenciada crise que adentra
e prejudica a saúde econômica dos países desenvolvidos – e, consequentemente, os subdesenvolvidos que
estavam integrados a estes.
Quadro 04: Aparelhos Imobiliário-Turísticos Fundados a partir de 2010, com cadastro no CADASTUR.
NOME
ANO DE FUNDAÇÃO
D Beach Resort
2010
Nobile Suites Ponta Negra Beach
2010
Pousada Olho De Tigre
Pestana Natal Beach Resort
Aquaria Natal Hotel
Ponta Do Sol Praia Hotel
Pousada Vila Bonita
Pousada Glamour
Arena View Empreendimentos Turisticos

2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012

Kristie Beach Hotel
Aram Natal Mar Hotel
Royal Praia Hotel
Hotel Paraiso
Splash Flats Turísticos

2013
2014
2015
2015
2015

Fonte: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/Certificados.mtur.

De 2010 até o ano presente, 2016, há a construção de 14 meios de hospedagens cadastrados conforme
aponta o site do Cadastur. Como já dissemos, fato este já explicável, porque a atividade também passa por um
período de reestabilização e reconfiguração. Entretanto, essa ainda construção de meios de hospedagens se
deve, também, à Copa do Mundo de Futebol Masculino que ocorreu no Brasil no ano de 2014, em que Natal
também sediou. Este evento significou novas possibilidades para o Turismo e investimentos através do PAC em
obras, sejam elas como estádios à vias de acesso ao bairro de Ponta Negra. Ademais, essa diminuição da
construção é, em certa medida, explicável por este decréscimo de turistas estrangeiros; porém, isso não significa
uma evasão total de turistas, ao contrário, agora a tendência, também, é a vinda cada vez mais massificada dos
brasileiros à cidade de Natal para usufruir do Pólo Costa das Dunas.
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Com relação aos investimentos internacionais, há 8 empreendimentos na cidade da Rede francesa Accor,
além de 7 empreendimentos de origem italiana, encontra-se empreendimentos de origem norte-americana, de
países como Espanha, Noruega, Gibraltar, além de redes como Intercity, Delphia, Paradise, Che Largarto,
Hosterling, Aram, Nobile, Holdings, Feller, Delphia, Othon, Tropical, Atlântica, Best Western e Vert Hotéis, que
pertencem aos mais diversos países, como Argentina, Brasil, Reino Unido, EUA, Alemanha e Portugal.
Entretanto, como se percebe no quadro 05, o aumento do fluxo turístico para a cidade de Natal/RN foi
considerável. Ganhou-se em milhares o fluxo ano após ano. Tudo isso ocorre principalmente por haver hotéis que
possam receber esses turistas e, consequentemente, hospedá-los, afinal os turistas vão a locais em que tenha
infraestrutura para o seu atendimento.
Quadro 05 – Fluxos Turistas em Natal dos anos de 1987 a 2010.

112.779

Fluxo Total de
Turistas
para
Natal/RN

115.288

205.561

291.095

2005

2010

402.828

554.158

Fonte: Adaptado de Cruz (1995) e EMPROTUR/RN (1994); IBGE.

Especificações 1987

1990

1993

2001

Falando sobre estes turistas internacionais, de acordo com o Quadro 06, no ano de 2015, há um contigente de quase
30.000 turistas internacionais que vieram à Natal.
Quadro 06 - Fluxo de Turistas Internacionais no Ano de 2015
Janeiro

Fev

Março Abril

2.992

2.992 2.313

Maio Junho Julho Agosto Setembro

1.120 694

1.315

1.863 2.146

1.080

Outubro Novembro

Dezembro

2.941

5.308

3.816

Fonte: Departamento da Polícia Federal e do Ministério do Turismo

Além dos turistas internacionais, não se pode falar do turismo sem mencionar, por exemplo, os turistas
nacionais os quais vão aos setores de hospedagens. Não conseguimos encontrar os dados específicos da
quantidade de turistas nacionais que vão à Natal, porém, no IBGE, conseguimos, em pesquisa efetuada no ano
de 2011, encontrar o rendimento mensal das pessoas que vão à Natal e a estimativa dos turistas que vão ao Rio
Grande do Norte, embora consideramos com receio a superestimação desses dados.
De acordo com essa pesquisa do IBGE (2011), O Rio Grande do Norte teve 846.000 turistas com
rendimento nominal de até 4 salários mínimos no ano de 2011, além disso obteve, também, 218.000 turistas com
rendimento mensal familiar na faixa de 4 a 15 salários mínimos. Acima de 15 salários mínimos, os dados apontaram
para a 69 mil turistas. Portanto, totalizando um quantitativo maior que 1 milhão e 134 mil turistas no referido ano.
Evidentemente, a crise brasileira instalada com decréscimo no PIB a partir do ano de 2014 deve ter
contribuído para a diminuição desses dados, entretanto, por não termos os dados precisos, apenas fazemos essa
conjectura. Mas a cidade de Natal, de acordo com dados estatísticos de porcentagens dessa mesma pesquisa,
aparenta um quadro parecido com o do RN. Essa pesquisa apresentou que os turistas nacionais com classe de
renda mensal familiar entre 0 e 4 SM representavam 45,6% dos turistas que vieram à Natal, enquanto que os que
tinham de 4 a 15 SM eram 37,4%, além de que os com rendimento mensal familiar acima de 15 SM totalizaram
17,0% dos turistas nacionais do ano de 2011.
Em uma pesquisa realizada pela FGV, no ano de 2014, com turistas nacionais em todas as capitais sedes
da Copa do Mundo de Futebol neste ano, intitulada
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“Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo FIFA no Brasil – 2014”, demonstrou um dado
curioso e tendência no setor de hospedagem e o qual não vamos discutir neste artigo. De acordo com esse estudo,
a maior parte do público que trafegou entre as capitais em 2014 foram turistas com idade entre 24 e 44 anos, além
de que 48% ficaram em casas de parentes, amigos ou alugadas, e não em hotéis/setor específico de hospedagem.
Esse dado também reflete o fato de que na copa do mundo nem todos procuraram hotéis e há, cada vez mais,
novas formas de se sair dos preços altos, até mesmo se utilizando de aplicativos e sites de compartilhamento de
casas etc.
Sendo assim, observa-se que, nos últimos anos, tendo início nos anos 80 e principalmente nos anos 90,
um dos motivos da reestruturação urbana da cidade de Natal – para uma cidade que vende o produto turístico a
partir do sistema de objetos – são os meios de hospedagens. Tais fixos permitem o fluxo dos turistas por causa
da estadia destes. Pois, mediante esse aumento abrupto do fluxo de turista e da instalação de hotéis na cidade de
Natal, há, portanto, uma tendência preponderante ao aumento da centralização e da concentração da posse do
capital, tipificado pela formação de conglomerados de algumas atividades de serviços, bem como o turismo (SOJA,
1993, p.224).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando por base o processo a qual consideramos Natal ter passado: a chamada reestruturação urbana,
que o Edward Soja (1993) discute, pode-se observar para que haja uma transformação da ordem econômica,
política e social do espaço geográfico deve haver uma gama de agentes alterando o conteúdo do território.
Para tanto, o Estado, após determinados eventos como as crises, toma para si a responsabilidade de
ajudar empreender as atividades urbanas nas cidades. Estas, quando se integram à lógica da globalização,
aumentam as interações espaciais suas para com outras cidades do mundo por intermédio das redes, neste
espaço de fluxo no qual o mundo de hoje se apresenta (Castells, 1999).
Sendo assim, após a crise da década de 80, o governo brasileiro vê como uma plausível alternativa para
o crescimento econômico buscar inserir ao menos as capitais nordestinas na interface do turismo mundial,
aumentando a entrada de capitais e fomentando a indústria turística. Ele investe em infraestrutura, a saber:
aeroportos, portos, vias etc., para produzir uma gama de serviços que possa impulsionar o turismo (BARRETO,
1996) no determinado espaço, além das condições econômicas para tal – os fatores locacionais, como, por
exemplo, disponibilidade e preço das terras, todo um papel institucional na execução para a instalação de políticas
públicas, distância com o público europeu e recursos ambientais.
Observamos, assim, tomando por base a geografia histórica da reestruturação urbana e regional que Soja
(1993) debate que esse processo de reestruturação injeta uma mutação na paisagem geográfica, fazendo com
que a composição de determinadas estruturadas seja alterada com o tempo e que o capitalismo sempre se recrie,
buscando a maximização do lucro e fugir das crises.
A cidade de Natal/RN, assim, altera sua composição, adentra no período da “acumulação flexível”, se
integra com outros espaços a partir também do fluxo turístico e está posta perante os desígnios da globalização,
principalmente a partir da década de 90. Vários investimentos se fazem presentes, um destes são as cadeias
hoteleiras que se instalam principalmente no bairro de Ponta Negra, alterando a infraestrutura do espaço urbano
natalense, seja por intermédio da valorização de porções do território ou mesmo por causa da criação de empregos
nesses locais. Portanto, a cidade de Natal reestrutura o seu urbano a partir do Turismo, em especial o bairro de
Ponta Negra, nas últimas décadas a partir da chegada dos hotéis, o serviço do turismo que era incipiente, tornase representativo na paisagem urbana e em, consequentemente, sua estrutura econômica.
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AS POUSADAS NA VILA DE PONTA NEGRA – NATAL/RN: INTERFACES REFERENTES AOS
DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA
Hugo Aureliano da Costa, UFRN13

Resumo
O presente artigo procura analisar como, a partir da teoria dos dois circuitos da economia urbana, do Milton Santos,
as pousadas na Vila de Ponta Negra estão caracterizadas no contexto do turismo na cidade de Natal. A pesquisa
foi realizada com dados secundários de órgãos competentes e com idas à campo; com as pousadas pesquisadas
procurou-se colher dados referentes à estrutura física dos empreendimentos, financeirização, informatização e
capacidade de contratação da mão de obra, além, do fluxo turístico e a importância econômica para a população
local. A partir disso buscou-se estabelecer nexos entre a teoria dos dois circuitos da economia urbana, os
elementos dos circuitos “superior” marginal, superior e inferior, e sua relação com as pousadas localizadas na Vila
de Ponta Negra. Por fim, refletiu-se acerca do processo de uso do território pelo turismo e como essas pousadas
têm características que pertencem a ambos os circuitos.
Palavras-chave: Turismo, Pousadas, Economia Urbana, Circuitos.

The Pousadas in Vila de Ponta Negra - Natal / RN: interfaces referring to the two circuits of the
urban economy
Abstract
The present article analyzes how, based on the theory of the two circuits of the urban economy, Milton Santos, the
inns in Ponta Negra Village are characterized in the context of tourism in the city of Natal. The research was carried
out with secondary data of competent organs and with field trips; with the researched inns, it was sought to collect
data regarding the physical structure of the enterprises, financialization, computerization and hiring capacity of the
workforce, besides the tourist flow and economic importance for the local population. From this, it was sought to
establish links between the theory of the two circuits of the urban economy, the elements of the upper, lower and
upper marginal circuits and their relation with the inns located in the Village of Ponta Negra. Finally, we reflected
on the process of land use by tourism and how these inns have characteristics that belong to both circuits.
Keywords: Tourism, Cabins, Urban Economy, Circuits.

1. INTRODUÇÃO
A composição da economia urbana dos países considerados subdesenvolvidos é e sempre foi diferente
da forma em que é composta a economia dos países centrais. Este fato, entretanto, passou despercebido por
muito tempo, com poucos autores procurando estabelecer teorias que buscassem entender os países periféricos
como entes individuais e com a economia espacial com suas particularidades, e não como reflexo apenas e
simplesmente da organização dos países desenvolvidos. Fato este levou o Milton Santos (2008), durante o fim da
década de 60, conceituar a economia urbana dos países, na época com as definições de acordo com a geopolítica
mundial, de “terceiro mundo”14 com dois setores, o superior e o inferior. O circuito superior, de forma simplória,
corresponderia a forma organizacional em que uma determinada atividade emprega elevado grau de capital,
informatização, organização, hierarquia e rigidez dos preços; conquanto o circuito inferior, ao contrário, não tem
uma quantidade elevada de mão de obra por negócio, pouco capital investido, a hierarquia, em determinados
13
14

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

De acordo com terminologia da época.
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pontos, não é tão rígida (devido, às vezes, a família está toda integrada na atividade), bem como com a negociação
do preço de determinados produtos. Estas formas, superior e inferior, dialeticamente existindo no espaço urbano
dos países subdesenvolvidos, são complementares e interdependentes, agindo na mesma atividade econômica
se complementando e utilizando o mesmo espaço.
O presente artigo procura analisar, portanto, como, a partir da teoria dos dois circuitos da economia
urbana, do Milton Santos (2008) e atualizada por SILVEIRA (2007; 2009), as pousadas hoje estão inseridas no
contexto do turismo na cidade de Natal, com foco para a Vila de Ponta Negra. Nosso estudo se objetiva a
estabelecer os nexos entre o circuito superior e inferior – conceitos desenvolvidos por Milton Santos – para
caracterizar as pousadas na Vila de Ponta Negra e identificar como elas usam e mudam a composição do tecido
urbano. Além disso, atentando a contrariedade intrínseca da desigualdade e complementaridade que o turismo
exerce com seus diversos modos de atendimento da extensão dessa atividade. Por isso, apresentará, como cerne
central, a especificidade do fenômeno turístico na Vila de Ponta Negra, para, então, atingir o objetivo proposto de
discussão acerca dessas pousadas.
Para atingir esses objetivos, far-se-á uma discussão conceitual acerca dos elementos que a compõe à
luz da teoria dos dois circuitos da economia urbana do Milton Santos, com uso de dados secundários do SEBRAE
– a respeito dos meios de hospedagens em Natal/RN –, do IBGE, do Ministério do Turismo e, também, dados
primários coletados em campo.
Para a coleta dos dados primários das pousadas, localizadas na Vila de Ponta Negra, realizou-se
aplicação de questionário nestes meios de hospedagens da referida área, onde procurou colher dados referentes
à estrutura física dos empreendimentos, aspectos referentes à financeirização desses meios de hospedagens, o
nível de informatização dessas pousadas e da capacidade da contratação da mão de obra, além do fluxo de turistas
nacional e internacional, bem como o fluxo dos trabalhadores das pousadas. Na Vila de Ponta Negra, das 14
pousadas que estão dentro da Vila de Ponta Negra, conseguimos informações referentes a 11, em campo.

2. NATAL/RN, TURISMO E A VILA DE PONTA NEGRA
A cidade de Natal, localizada no litoral oriental e capital do Estado do Rio Grande do Norte, é uma das
cidades nordestinas em que o turismo mais se acentuou nos últimos anos, principalmente no fim do século XX até
o ano de 2008, auge da atividade nesta cidade (FONSECA, 2008). Devido a isso, o setor de hospedagem segue
esse movimento, instalando objetos geográficos no espaço para que possa atender o fluxo do turismo. Estes fixos
do turismo, as estadias, são extremamente importantes para a dinâmica da atividade turística, uma vez que para
a vinda de um determinado turista é necessária sua hospedagem, que é, neste caso, um elemento central para o
turismo. De acordo com Barreto (1996), a atividade turística tem três pontos centrais, a saber: o turista, o
deslocamento deste da ida e retorno, além da estadia. Para que exista essa atividade é intrinsecamente necessário
que a hospedagem, o turista e o deslocamento/fluxo existam, pois, sem um desses, é impossível que o turismo,
per si, exista.
Evidentemente cada elemento desse carrega, em si, uma complexidade de tipos, como, por exemplo, de
turistas, os mais variados tipos de deslocamento e, também, diferentes categorias de meios de hospedagem.
Estes, a saber, de acordo com o SBClass (Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagens), variam
com os Hotéis, as Pousadas, os Resorts, os Albergues, os Flats/Apart-hotel, Hotel Fazenda, Cama e Café e Hotel
histórico. Dessa maneira, percebe-se que há variadas classificações acerca dos meios de hospedagens, mas
neste artigo nos atentaremos à classificação da pousada. De acordo com o Ministério do Turismo (2011), a
pousada é “um empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais
e 90 leitos, com serviço de recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser um prédio único com até
três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalô”. Assim, percebe-se que há: limitações na quantidade de UH’s
e leito, bem como detém um aspecto horizontal, isto é, não é variavelmente algo grandioso e vertical, como são
os resorts ou alguns hotéis.
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Conforme aponta as pesquisas da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (2013) e do SEBRAE
(2012), a cidade de Natal tem a quantidade de 208 meios de hospedagens, dentre hotéis, pousadas, flats etc.
Dentre os bairros da cidade de Natal, o bairro de Ponta Negra é o que apresenta maior representatividade no que
diz respeito à atividade turística e, consequentemente, a quantidade de hospedagens, totalizando 151. Dessas,
conforme apontam esses estudos, são 3 albergues, 52 pousadas, 52 hotéis, 4 Flats e 40 Apart Hotéis/Flats. Nas
proximidades desse bairro ainda se tem 11 hotéis na Via Costeira – avenida que liga Ponta Negra à Zona Leste
da cidade, via litoral. Isso demonstra quão diversificada é a quantidade de hospedagens em Natal e, obviamente,
no bairro de Ponta Negra.
Dessa forma, compreende-se que há, de fato, uma concentração espacial dos meios de hospedagens
localizados no bairro de Ponta Negra. Mas onde fica localizado este bairro? Por que é Ponta Negra o bairro em
que se concentra a atividade turística na cidade de Natal/RN? No mapa 01 veremos a localização de Ponta Negra
e, consequentemente, da cidade de Natal.
Mapa 01: Localização do Bairro de Ponta Negra

Fonte: SEMURB. Elaborado por Simon Klecus, 2010.

Como pode se observar no mapa acima, o bairro de Ponta Negra localiza-se no extremo sul natalense,
próximo ao encontro da cidade com o mar e, portanto, detém uma zona de estirâncio como fator locacional chave
para o tipo de turismo que perdura neste bairro, o turismo de sol e mar. Entretanto a área de estudo do artigo não
é o bairro de Ponta Negra e sim a Vila de Ponta Negra.
Ponta Negra divide-se em alguns conjuntos, sendo os principais e, também, os mais representativos para
a atividade turística: Conjunto Ponta Negra, Alagamar e a Vila de Ponta Negra. Este último, diferentemente dos
dois citados anteriormente, é uma área de menor rendimento nominal mensal se comparado ao restante do bairro,
muito em parte devido ao seu processo de formação territorial. Tal processo tem sua gênese na expulsão de
pescadores dos locais mais próximos a praia e a sua ida para onde se localiza a vila, bem como pela aglomeração
de migrantes vindo do interior do estado procurando terras urbana de baixo valor (SILVA, 2006). Conforme
podemos ver na figura 01, a Vila de Ponta Negra corresponde a uma área considerável do bairro, principalmente
pelo fato de estar próximo do cartão postal mais famoso da cidade de Natal, o Morro do Careca, e também da
praia, porém não é na Vila em que se concentra a maior parte dos fixos do turismo que oferecem estadia aos
moradores, mas sim nos outros conjuntos.
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Figura 01: Vila de Ponta Negra
Fonte: googlemaps.com

A Vila de Ponta Negra, assim, detém uma particularidade que é ser o local com menor grau de
investimento de Ponta Negra e, mesmo assim, conter pousadas que captam o fluxo turístico. Devido a isso,
justifica-se essa área como campo para demonstrar que, mesmo em áreas mais pobres, o fenômeno turístico
também adentra e se apodera dos espaços, seja através do próprio objeto físico no espaço ou mesmo através da
mão de obra dos que trabalham nessas localidades. Por isso, para o campo, foram localizadas 14 pousadas na
Vila de Ponta Negra, de acordo com as informações cedidas a respeito do endereço destes empreendimentos pela
pesquisa do SEBRAE já citada neste artigo. Para a entrevista nessas pousadas, localizou-se espacialmente, por
intermédio do google Earth, as pousadas e assim fomos à campo aplicar os questionários, procurando entender
os nexos entre os setores da economia urbana cujos resultados serão postos a seguir, no próximo tópico.

3. A TEORIA DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA E OS SERVIÇOS
A teoria dos dois circuitos da economia urbana, desenvolvida pelo Milton Santos (2008), nos dá subsídios
para o entendimento da economia espacial das cidades dos países subdesenvolvidos. Mais do que explicar a
forma central ou superior da economia, a importância dessa teoria é que ela nos apresenta como o setor que
sempre foi considerado como “informal”, ao contrário, apresenta um grau de formalização e organização não
discutido no planejamento urbano das cidades. Além disso, as atividades em geral apresentam diversos graus e
formas de existir, o que demonstra que há um enorme grau de complexidade das atividades econômicas,
principalmente naquelas em que o nível de capital investido é considerado baixo, caso comparado com as
atividades mais centrais.
Evidentemente, o desenvolvimento da teoria está atrelado a alguns pontos, como, por exemplo, a
modernização. Conforme aponta Milton Santos (2008, p. 30-31), a modernização está intimamente relacionada ao
sistema ora vigente e as mais renovadas transformações econômicas/espaciais que o período apresenta. Dessa
forma, o circuito superior está, evidentemente, no centro do sistema e ele se apresenta integrado a produção das
novas tecnologias; o fator novo é que o circuito inferior, conceituado como aquele com menor grau de
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modernização e investimento, também se apresenta, hoje, no âmago da difusão dessas tecnologias e integrado a
estas.
Assim, sabe-se que, tradicionalmente, o circuito superior foi constituído pelos bancos, comércios,
indústrias e serviços modernos, além de atacadistas e transportadores, enquanto que o circuito inferior foi
essencialmente constituído pelo não-capital-intensivo e não serviços, varejos e comércios não tão modernos e de
pequena dimensão (SANTOS, 2008). Cabe então aqui atentar para o ponto que é central neste artigo: os serviços.
Conforme a definição do Milton Santos, o serviço, destarte, estaria integrado nos circuitos superior e inferior,
dependendo do grau de capital intensivo investido para o seu funcionamento. Dessa forma, o circuito inferior e
superior se diferenciam pelo grau de capitalização e não necessariamente pela atividade, podendo haver então
mesmos ramos de serviços e que pertencem a um ou outro circuito. Além disso, como a realidade apresenta um
grau de complexidade cada vez maior e não tão fácil de ser mensurável, há ainda indústrias e serviços que
apresentam características de ambos os setores, outros que são muito próximos ao circuito superior, mas que
alguns elementos o fazem serem considerados “circuito superior marginal”.
Dessa maneira, algumas atividades nos países considerados periféricos estarão, para seu
funcionamento, com um elevado grau de interdependência entre os dois circuitos, como é o caso do turismo. Por
exemplo, na cidade de Natal/RN o mesmo turista que se hospeda em um hotel de rede internacional no bairro de
Ponta Negra, vai à praia e come em restaurante populares ou produtos que são especiarias locais, como a “ginga
com tapioca”. Portanto, não podemos considerar que uma atividade está isolada de outros circuitos, até porque
hoje, como Silveira (2007) aponta, como exemplo, o grau de financeirização do circuito inferior é
consideravelmente relevante, isto é, os circuitos são interdependentes e complementares nas mais variadas
atividades, utilizam-se e precisam um do outro para o seu funcionamento e existência no espaço urbano.
Devido a isso classificar algumas atividades em “circuito” superior ou “circuito” inferior se torna uma tarefa
muito mais complicada nos tempos recentes, e não é nosso papel, a priori, fazer uma classificação neste sentido.
Metodologicamente é melhor, primeiro, captar as informações referentes à estrutura das pousadas para depois
estabelecer os nexos entre os circuitos superior e inferior. Por isso a seguir neste artigo demonstraremos como as
pousadas na Vila de Ponta Negra apresentam, assim, diferentes graus de financeirização, estrutura física,
quantidade e localização da mão de obra e gerência, informatização, além de fluxo de turistas nacionais e
internacionais. Para isso foi efetuado um campo com as pousadas na referida Vila e os resultados serão
demonstrados a seguir, com o devido debate da Teoria dos Dois Circuitos da Economia Urbana.

4. OS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA E AS POUSADAS NA VILA DE PONTA NEGRA:
NEXOS ENTRE A TEORIA E REALIDADE
O turismo é uma atividade econômica que, através dos seus ciclos, consegue unir os dois tipos de circuito
da economia urbana. Algumas hospedagens, no início da atividade, são mais caracterizadas e parecidas com o
circuito inferior do que propriamente o superior. Entretanto, quando este fenômeno é alavancado economicamente
em uma determinada área a tendência é, sempre, o setor de hospedagens, bem como o de restaurantes e as
agências tomarem para si o protagonismo dos serviços. Porém, isso não significa a morte do circuito inferior, ao
contrário, a flexibilidade tropical da qual Milton Santos (2012a; 2008) fala é a capacidade dos pobres de
ressignificar sua ação e se reinventar, encontrando novas formas econômicas para a sua sobrevivência, seja
através da venda de tapioca, ginga, cocos, cachorro quente, pranchas de surf ou outros serviços com menor grau
de tecnologia, no geral.
É, então, que, de acordo com SANTOS (2008, p.41), “a diferença fundamental entre as atividades do
circuito inferior e as do circuito superior está baseada nas diferenças de tecnologia e de organização”. Portanto, a
forma organizacional com uma determinada racionalidade é o que vai, junto dos meios tecnológicos, caracterizar
o que é circuito superior e circuito inferior. Hoje, diferentemente da época a qual Milton Santos construiu essa
teoria, era mais fácil delegar e classificar o que é superior e inferior, pois, por exemplo, a financeirização era restrita
ao circuito superior, fato este não mais comum, uma vez que, muitas vezes, o cartão de crédito também está no
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circuito inferior (SILVEIRA, 2009). Daí que pensar na organização e na racionalidade dominante com capital
intensivo como característica crucial e essencial no entendimento do que é o circuito superior.
Ademais, dentro do próprio circuito superior não há uniformidade em sua constituição, pois, tendo em
vista os diferentes níveis de atividade, o Milton Santos, ainda, corroborou com a ideia de existir o circuito superior
puro e o circuito superior marginal. Neste, pode-se considerar, conceitualmente, que existe graças as “formas
menos modernas de organização ou a resposta a uma demanda incapaz de suscitar atividades totalmente
modernas. ” (2008, p.103) E é nesse sentido que iremos caracterizar as pousadas existentes na Vila de Ponta
Negra, buscando evidenciar quais são as que detêm características próprias do circuito superior e, também, do
circuito superior marginal.
Dessa maneira, segue no quadro 01 as pousadas as quais conseguiu-se verificar que estão localizadas
na Vila de Ponta Negra.
Quadro 01 – Pousadas na Vila de Ponta Negra.
Nome
Pousada Vale do Sul
Pousada Vila Suítes
Pousada Toca do Tato
Pousada Varandas da Praia
Pousada Paraíso Del Dourado
Hotel Pousada Azurra
Hotel Pousada Maravista
Pousada Villa Simone
Pousada Estação do Sol
Pousada Ventos Do Mar
Pousada Beijos y Abraços
Pousada Castanheira
Pousada Cocolindo
Pousada Sossego da Ladeira
Fonte: Pesquisa de Campo.

Em campo, dessas pousadas, conseguiu-se captar dados referentes a 11 dos 14 empreendimentos. Por
variados motivos, as pousadas que se negaram responder os questionários foram, a saber: Pousada Vale do Sul,
Pousada Vila Suítes e Pousada Villa Simone. Abaixo, seguirá os quadros referentes aos aspectos de
financeirização (formas de pagamento), fluxo de turistas, informatização, quantidade de quartos, localização dos
trabalhadores operacionais e gerenciais, além da quantidade desses trabalhadores.
Quadro 02 – Pousadas na Vila de Ponta Negra: Estrutura e Fluxo Turístico
Qtd
de Fluxo de Turistas Nacional e Internacional
Pousada
quartos
Pousada Toca do Tato
10
RN, PB
Argentina
Pousada Varandas da Praia
11
RN, PB, CE
Argentina, Itália e Noruega
Pousada Paraíso Del Dourado
Hotel Pousada Azurra

7
32

RN, PE, PB
SP, MG, RJ

Portugal e Espanha
Itália e Portugal

Hotel Pousada Maravista

20

SP, MG, PB

Espanha e Itália

Pousada Estação do Sol
Pousada Ventos Do Mar

10
10

SP, RN, PE
RN, BA, PB

Itália, Espanha
Argentina, Noruega e Itália
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Pousada Beijos y Abraços

19

SP, GO, PR

Pousada Castanheira
Pousada cocolindo
Pousada Sossego da Ladeira

10
7
10

RJ, SP, MG
SP, RN, RJ
SP, RN, MG

Itália e Argentina
Argentina, Uruguai e Portugal
Argentina e Uruguai
Argentina e Portugal

Fonte: Pesquisa de Campo.

Quadro 03 – Pousadas na Vila de Ponta Negra: Informatização, Financeirização,
Empregos e o fluxo dos empregados.
Pousadas

Sites disponíves

Formas de
Pagamento

Pousada Toca
Dinheiro e cartão
Booking, hotel.com
do Tato
de crédito
Pousada
Varandas da
Praia
Pousada
Paraíso Del
Dourado

Quantidade de
Quantidade
Empregados
Gerenciais
Operacionais
Até 3

1

Vila de Ponta
Negra e Zona
Norte

Até 3

1

Vila de Ponta
Negra

Booking

Dinheiro e cartão
de crédito

Booking

Dinheiro e cartão
de crédito

Até 3

1

Hotel Pousada
Azurra

Booking, decolar,
hotel.com

Dinheiro e cartão
de crédito

Acima de 9

1

Hotel Pousada
Maravista

Booking, experia

Dinheiro

4a8

1

Pousada
Estação do
Sol
Pousada
Ventos Do Mar
Pousada
Beijos y
Abraços

Booking

Dinheiro e cartão
de crédito

4a8

1

Ondehospedagem

Dinheiro

Até 3

1

Booking

Dinheiro

4a8

1

Pousada
Castanheira

Booking, Decolar,
hotel.com

Dinheiro e cartão
de crédito

Acima de 9

2

Pousada
Cocolindo

Booking e detecta
hotel

Dinheiro

Até 3

1

Pousada
Sossego da
Ladeira

Booking

Dinheiro e cartão
de crédito

4a8

1

Fonte: Pesquisa de Campo.

Localização

Vila de Ponta
Negra e Zona
Norte
Vila de Ponta
Negra, Ponta
Negra, Zona
Norte e Zona
Leste
Vila de Ponta
Negra e Zona
Norte
Vila de Ponta
Negra e Zona
Leste
Vila de Ponta
Negra
Vila de Ponta
Negra e Zona
Leste
Vila de Ponta
Negra e Zona
Norte
Vila de Ponta
Negra
Vila de Ponta
Negra, Ponta
Negra e Zona
Oeste
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Os dois circuitos se remontam no período técnico-científico-informacional, mas não só os circuitos da
economia, como também as mais variadas ordens sociais e capitalistas. Afinal, os aspectos da globalização são
produtores de “um movimento ao mesmo tempo harmonioso e crítico, a tecnociência, a informação e a finança se
planetarizam e alcançam, como formas ou nexos, como realidades ou tendências, todos os lugares do planeta. ”
(SILVEIRA, 2007, p.2) E, com isso, em todos os pontos do território, as mudanças são cada vez mais rápidas e
bruscas. Não podemos mais entender os lugares sem, por exemplo, a internet e a financeirização dos territórios.
Milton Santos (2008, p.45) considerava a financeirização do território um aspecto exclusivo do circuito
inferior, pois os “capitais são comumente volumosos, em relação com a tecnologia utilizada”, diferenciando-o,
assim, do circuito inferior - por causa deste usar, consequentemente, de trabalho intensivo e o dinheiro em espécie,
e não o crédito. Este fato, atualmente, se modificará, tendo em vista que o crédito e, consequentemente, o cartão
de crédito é utilizado por ambos os setores e está cada vez mais integrado nos dois circuitos da economia urbana.
De acordo com os dados do quadro 03, é corrente pensar que, dentre as pousadas que foram
pesquisadas em campo, das 11, quatro ainda não utilizam o cartão de crédito como forma de pagamento. Isso
demonstra que, mesmo com a financeirização do território e facilidade de utilizar o cartão de crédito para o
consumidor/vendedor, esse processo de financeirização não é homogêneo nem entre as tipologias (pousadas, por
exemplo) de um determinado fenômeno, o turismo. Devese considerar ainda que as pousadas que não aceitam
cartão de crédito são, basicamente, as que contêm um menor contingente de pessoas contratadas, ou seja, as
que detêm o menor poder de efetivo de contratar e com uma menor capacidade de leitos.
Com relação ao processo de financeirização do território, que Milton Santos (2012ª; 2012b) e Fabio Contel
(2011) falam, há evidentemente de se ressaltar um processo também extremamente importante: a “informatização”
do território. Além do uso racional/vertical das grandes empresas da internet (redes), as pousadas, sendo
pequenas ou não, utilizam-se de sites e/ou aplicativos para negociar diretamente com os turistas, sem passar pelo
crivo de algumas agências de viagens. Tal fato é uma característica do século XXI, isto é, da flexibilidade das
relações de capital e, com isso, com cada vez menos intermédio entre o negociador e o cliente – tendência esta
que se aprofundou a partir dos anos 70 (HARVEY, 2008). Destarte, foi importante ser considerado procurar saber
em que sites/aplicativos estavam disponíveis diretamente as pousadas.
Antes de falar acerca dos sites, na pesquisa de campo verificou-se que, para os donos de pousadas, não
era necessário negociarem diretamente com alguns aplicativos como Trivago para aparecer neles, uma vez que
bastavam estar em sites como Booking, que esses aplicativos, como o Trivago, pesquisam em sites como o
Booking as ofertas para aqueles que procuram locais para hospedagem em Natal/RN. Isto é, alguns aplicativos
têm a capacidade de pesquisar em vários sites as ofertas e dizer quais são as mais baratas para quem deseja
colher essa informação. Até por isso o Booking, como observamos no quadro 02, é o que mais contém as ofertas
de pousadas na internet. Apenas uma pousada, Ventos do Mar, não está inserida neste site/aplicativo. Pode-se
considerar até uma espécie de monopólio, pois, como observado em campo, além do booking, apenas o hotel.com
aparece em mais 3 pousadas, além do experia, do detecta hotel e do ondehospedagem, em uma outra, cada.
Assim, concordamos com a ideia do Milton Santos (2012a, p.184) de que “base da telemática e
teleinformática, o computador é o símbolo deste período histórico”. Ainda, acrescentaríamos que hoje o celular
tem um papel fundamental nessa nova era, por causa de sua comodidade e facilidade para navegar na internet
nestes aplicativos, instantaneamente. Sendo, por conseguinte, essas duas as ferramentas, computador e celular,
as essenciais para o que este autor chama de convergência dos momentos, a saber: a instantaneidade percebida
através da informação nos lugares (SANTOS, 2012a). Cada setor da economia, primário, secundário ou terciário,
e circuito da economia urbana se utiliza desses artifícios. Uns mais, outros menos. Mas, sem exceção, as
pousadas, todas elas, se apossam dessas ferramentas e utilizamnas. Além disso tudo, procurando no google o
nome das pousadas, percebe-se que, todas, sem exceção, têm sites próprios. Qual o significado disto? Além de
estarem nos aplicativos/sites mencionados que podem trazer clientes para essas pousadas, o uso desses sites
específicos também torna-se tendência para todas as pousadas, independentemente de seu grau de investimento.

47

A mão de obra é mais um aspecto central para entender dois circuitos da economia urbana. Mas por quê?
De acordo com Santos (2008) e Silveira (2007), todas as atividades do circuito inferior, sem exceção, utilizam-se
individualmente de pouca mão de obra, até porque como não é um grande capital a lógica de investimento desse
circuito é ter poucos funcionários em cada repartição, diferentemente do circuito superior, que, por ter uma
capacidade de crédito maior, tem também a possibilidade de contratar um contingente maior de pessoas, sendo
qualificadas ou não. Essa tendência, apresentada na teoria do Milton Santos acerca dos dois circuitos, ainda
continua atual. No quadro 03 há informações que sintetizam a quantidade de trabalhadores dessas pousadas e o
local de origem destes.
É importante observar que, de acordo com o quadro 03, é grande a quantidade de trabalhadores,
atendentes, cozinheiros e que atuam na limpeza dos cômodos, que são da Vila de Ponta Negra. Fato esse que
confirma até a acepção de que o turismo traz emprego à população autóctone, mas não entraremos na discussão
da qualidade desse emprego. Os trabalhadores operacionais a que se refere o quadro 03 diz respeito a maior
parte dos funcionários, que, de fato, residem na Vila de Ponta Negra e o que percebemos em campo é que as
atividades que exercem são aquelas que exigem baixa qualificação e, consequentemente, geram uma baixa
remuneração. Já os gerenciais são, basicamente, os donos e familiares do dono do empreendimento, sem exceção
alguma.
Outro fato relevante aqui é que, mesmo a Zona Norte sendo a zona mais distante geograficamente do
bairro de Ponta Negra, ela acaba sendo a segunda zona que mais tem empregados nas pousadas, chegando a
ter trabalhadores em 5 das 11 pousadas as quais obtivemos os dados. Tal fato ocorre por uma questão básica:
deslocamento. Há alguns ônibus frequentes (em especial as linhas 73 e 26) que trafegam entre a Zona Norte e
Ponta Negra. Também observamos que 5 pousadas, além do dono, têm apenas até 3 funcionários; em 4 são de
quatro a oito funcionários e em duas são 9 ou mais, demonstrando que há, de fato, uma diferença entre tais
pousadas no que se refere à contratação de pessoas e, consequentemente, de capital inserido em cada uma
desses meios de hospedagens.
Além disso, na teoria dos dois circuitos da economia urbana outro ponto que nos diz muito acerca desta
é a infraestrutura. No caso das hospedagens é representada a quantidade de quartos e, também, da venda de seu
produto, que ocasiona o fluxo turístico. Em campo, procurou-se captar o local de origem dos trabalhadores. Assim,
demonstramos, através dessa amostragem dada pelos gerentes/donos de estabelecimento, os locais de onde
mais vinham cada tipo de turista para as pousadas: reginais, nacionais ou internacionais. Obviamente, pensa-se
que os turistas internacionais vão apenas à resort’s ou grandes hotéis, mas foi constatado em campo que, ao
contrário, eles também frequentam pousadas.
De acordo com o conceito do MTur sobre o que é uma pousada, esta, para ser considerada este tipo de
hospedagem, precisa ter até 30 quartos e determinados tipos de serviço. Na pesquisa do SEBRAE e no próprio
CADASTUR, do governo federal, o Hotel Pousada Azzurra foi considerado como pousada, embora percebamos
que, em campo, foi constatado que nele há 32 unidades habitacionais (quartos). Para não criarmos problema ou
algo do tipo, também o consideramos em nossa pesquisa como tal. Dito isso, cabe aqui ressaltar a capacidade de
hospedagens dessas pousadas, sendo que apenas duas têm menos de 10 quartos disponíveis para locação e o
restante, consequentemente, capacidade de 10 quartos ou mais.
A teoria dos dois circuitos da economia urbana não se restringe apenas à mão de obra, tipo de venda de
produto ou mesmo infraestrutura do serviço. Mas também quem o consome. Conforme aponta SANTOS (2008), o
consumo do circuito superior é diferente do inferior. Pelo fato de o inferior ser mais barato, mais acessível, as
classes mais baixas preferem o seu consumo, comprando até produtos piratas para se interligar no processo do
consumo. Com as pousadas isso também ocorre referente a que tipo de turista utilizar dela. No que diz respeito
ao fluxo turístico, nacional e internacional, a discussão a respeito do turismo e dos objetos técnicos é corrente no
turismo e também na geografia. É princípio geográfico entender o lugar, o deslocamento, as redes e como tudo
isso reverbera no território das cidades e, consequentemente, no espaço geográfico. Toda atividade econômica
tem essa capacidade, e é nesse sentido que o Milton Santos (2008) procura diagnosticar as duas formas existentes
dos circuitos da economia urbana.
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Sendo assim, podemos notar no quadro 02, portanto, que, além de boa capacidade de atendimento de
turistas nas pousadas da Vila de Ponta Negra, o turista é eminentemente nacional, vindo principalmente dos
estados de SP e RN, com menções à Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, procurou-se, também,
em campo verificar, como dito, qual o papel do turista internacional nessas pousadas. É claro que, após a crise
mundial de 2008, Ponta Negra, devido ao fato de que a Europa e os Estados Unidos entraram na crise a partir das
bolhas imobiliárias (HARVEY, 2011), perdeu uma quantidade considerável de turistas internacionais e ganhou de
turistas brasileiros, pelo fato também do Brasil também ter entrado em crise os turistas nacionais preferirem agora,
ao invés de viajar para fora do país, viajar para dentro do próprio Brasil, em especial ao Nordeste.
Esse fato foi preponderante na reestruturação de algumas atividades econômicas no que se refere à
composição de serviços, principalmente as relacionadas ao turismo/lazer. Porém, como se percebe no quadro 02
e foi dito em entrevista pelos gerentes, que se recebe turistas internacionais, sendo mencionado, principalmente,
argentinos, italianos, uruguaios, espanhóis, portugueses e noruegueses. Isso demonstra que, mesmo com a crise
a qual esses países vivenciaram, eles continuam vindo ao Brasil no período da alta estação.
No que diz respeito às conexões dos circuitos superior e inferior das pousadas, isto é, os serviços
ofertados por elas, foi comum e exclusivo que as pousadas oferecem serviços tais quais café da manhã, wi-fi, TV
a cabo e, em alguns casos, piscinas. Não há conexão direta com restaurantes ou mesmo com serviços de ordem
do circuito inferior. Entretanto, sabiamente, em vários locais foi encontrado na recepção pequenos cartazes com
número de táxi, de passeios, de restaurantes etc., isto é, existe a possibilidade de o turista utilizar de outros locais
para sua alimentação e é dada, às vezes orientada, pela própria pousada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, nesta pesquisa procurou-se debruçar acerca dos elementos que sintetizam a qual circuito da
economia urbana pertenciam as pousadas na Vila de Ponta Negra e como estas apresentam protagonismo no que
se refere o âmbito espacial do referido bairro.
No que diz respeito às pousadas na Vila de Ponta Negra, foi evidenciado que há poucos elementos do
circuito inferior, uma vez que em basicamente todos a informatização, financeirização, contratação de pessoas e
capital empregado mais parecem com o circuito superior e superior marginal do que propriamente com o circuito
inferior, o que, por sua vez, tem característica peculiar e de pouca intensidade desses aspectos. Já com relação
às divisões do circuito superior, como o “puro” e o “marginal”, percebemos que, em algumas pousadas, algumas
se caracterizam como puras e outras como do circuito superior marginal.
Evidentemente que, das 11 pousadas pesquisadas, algumas têm traço maior com o circuito superior
marginal, como, por exemplo, a Pousada Cocolindo, Pousada Ventos do Mar e Pousada Paraíso Del Dourado,
que são as que contêm poucos quartos e poucos contratados e a estrutura não se parece com as demais. Desse
modo, algumas outras mais claramente, como é o caso das Pousadas Castanheira, Maravista, Azzurra e Beijos y
Abraços, que, com exceção dessa última, são as mais próximas da praia, apresentando, dessa forma, um caráter
muito mais ligado ao circuito superior puro, desde a contratação dos empregados, passando por sua estrutura
interna e externa.
Desse modo, percebe-se que há realmente uma grande dificuldade cada vez maior em querer enquadrar
um determinado empreendimento em um circuito da economia urbana, uma vez que cada vez mais eles estão
imbricados e compreender ou classificar a unidade de determinados elementos praticamente não se é possível
mais, desde com muito esforço e passível a erros consideravelmente bruscos. Sendo assim, considerou-se ser
melhor buscar traçar os elementos que pertencem a cada circuito para termos uma compreensão melhor do
fenômeno. Na Vila de Ponta Negra deu para ter o entendimento a partir disso, haja vista que o padrão locacional
dessas pousadas demonstra bem que não há, a exceção de uma, nenhuma pousada “dentro” efetivamente da Vila
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de Ponta Negra, todas elas estão na “margem” da parte mais pobre, mas na concepção oficial do seja a Vila, elas
ficam próximos ao seu “limite”, nas proximidades das vias de acesso à Vila ou mesmo mais próximas das praias.
Na compreensão da teoria dos dois circuitos da economia urbana, do Milton Santos, foi constatado que
as pousadas estão inseridas na lógica do circuito superior e superior marginal, tem elementos de ambas e cada
vez mais é mais difícil classificar essas pousadas (em superior ou inferior) de acordo com essa teoria. As pousadas,
hoje, têm elementos de ambos e é isso o que este artigo procurou se debruçar, isto é, apresentar os nexos entre
os circuitos e as pousadas. Além disso, a atividade turística tem um papel importante na recepção de turistas e no
emprego da população autóctone, alterando assim a composição do espaço geográfico e o uso do território pelo
turismo, em especial no bairro de Ponta Negra, uma vez que o turismo e seus meios de hospedagens são
protagonistas da atividade turística, principalmente no Rio Grande do Norte.
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O PROJETO DE VENDA DA CIDADE CARIOCA EO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NAS
FAVELAS: O MORRO CANTAGALO
Lorene Monteiro Maia, PPGDT15
Resumo
Reconhecido como destino de sol e praia o Rio de Janeiro recebe cerca de um terço dos turistas que chegam ao
Brasil, parte deles, também interessados em outro segmento amplamente difundido na cidade, o turismo em
favelas, fomentado com o advento das UPPs desde 2008. O presente trabalho discute a influência da UPP no
desenvolvimento da atividade turística nas favelas, tendo como pano de fundo sua orientação voltada a produzir
uma cidade vendável ao capital turístico internacional e para a captação e realização dos megaeventos de 2014
e 2016. Nesse sentido, apresenta-se enquanto objeto de estudo a favela Cantagalo, observando-se o
desenvolvimento dos meios de hospedagem voltados ao turismo, entre 2010 e 2014, a partir da implementação
da UPP. Para tanto, a pesquisa foi orientada em duas etapas: revisão bibliográfica e estudo de caso, utilizandose enquanto técnicas para a coleta de dados a observação e a entrevista.
Palavras-chave: favela, meios de hospedagem, megaeventos, turismo, UPP.

The Sale of Rio de Janeiro City and the Development of Tourism in the Slums: the Cantagalo slum
Abstract
Recognized as a sun and beach destination, Rio de Janeiro receives about a third of tourists arriving in Brazil,
some of them also interested in another segment widely spread in the city, tourism in the slums, fomented with the
advent of UPPs since 2008. This article discusses the influence of the UPP in the development of tourism activity
in the slums, having as background its orientation to producing a sale city to the money capital international tourist
and for the capture and realization of the mega events of 2014 and 2016. In this sense, the study object is the
Cantagalo slum, and the development of the tourism lodgings, between 2010 and 2014, from the implementation
of the UPP. The research was oriented in two stages: bibliographical review and case-study, being used the
observation and interview as techniques for data collection.
Keywords: slum, lodgings, mega events, tourism, UPP.

1 O PROJETO DE VENDA DA CIDADE CARIOCA E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NAS
FAVELAS: O MORRO CANTAGALO
É possível considerar o Rio de Janeiro o portal de entrada do turismo no país, uma vez que a atividade
representa um importante elemento na economia do Estado, mesmo que ainda modesto, se comparado aos
índices mundiais.
De acordo com o Ministério do Turismo (2013), o Estado do Rio de Janeiro é o destino mais procurado
pelos turistas estrangeiros. Só a capital, tipicamente difundida como destino de “Sol e Praia”, recebeu 29,6% dos
5,67 milhões de turistas que estiveram no Brasil apenas em 2012.
Contudo, em 1990, sob um crescimento desordenado da atividade turística, a cidade se viu atingida pela
forte deterioração de sua imagem, principalmente por questões ligadas a segurança (BACKER, 2001) o que afetou
profundamente o turismo na cidade e no país.
Em contrapartida, nessa mesma década, iniciou-se o desenvolvimento de um novo segmento do turismo
na cidade: o turismo em favelas (MENEZES, 2008). Assim, apesar de improvável naquele contexto de violência,
as favelas foram promovidas a destinos turísticos e passaram a integrar imaginário dos visitantes, sendo
15
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corriqueiramente vinculadas a diferentes produtos culturais e midiáticos. “cada vez mais a favela vai ao encontro
de potenciais visitantes por meio de produções cinematográficas e televisivas” (FREIRE-MEDEIROS, 2009 p.20).
Vale ressaltar que a busca pela favela enquanto destinação e/ou atrativo turístico se deveu ainda a
mudança dos gostos, preferências e expectativas por parte de uma demanda turística, que conforme Urry (2001)
estão atreladas também a exposição à propagandas e formas de comunicação que conseguem influenciar na
realidade e nas escolhas dos destinos, aguçando a curiosidade dos potenciais consumidores.
Nesse sentido, um paradoxo se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro: enquanto o crime ou a violência
constituíram uma das grandes preocupações e, portanto, poderiam afetar a escolha do turista em relação ao seu
destino final (BRÁS e RODRIGUES, 2011), a paisagem, a estrutura, a cultura e o cotidiano nas favelas cariocas
passaram a compor uma motivação para o turismo.
Sob esse contexto, há a necessidade de mencionar as intervenções realizadas ao longo de décadas
nessas favelas: remoções, Favela-Bairro, PAC, operações policiais, programas e projetos, dentre outras, que
compuseram a história e as características intrínsecas em cada uma delas no cenário urbano carioca, podendose afirmar que todos esses agentes, personagens, planos e ações, atrelados às características impares dos
morros cariocas – cultura e cenários paisagísticos – convergiram em um cenário potencialmente propício ao
desenvolvimento da atividade turística.
No entanto, a violência na cidade ainda era uma questão a ser respondida no processo de retomada do
desenvolvimento do turismo e, foi através de um plano de produção para uma cidade vendável ao capital turístico
transnacional, que o Governo do Estado, apoiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Governo Federal,
chegou à implantação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) em algumas favelas cariocas. Em especial,
naquelas localizadas nas zonas mais valorizadas econômica, turística e comercialmente da cidade. Buscando,
dessa maneira, aguçar o sentimento de segurança e fomentar o turismo, garantindo que o Rio de Janeiro estivesse
apto a captar e realizar os megaeventos mundiais, tais como a Copa do Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos
(2016).
Também nesse contexto, inúmeras favelas, que receberam uma UPP, foram alçadas a destinos turísticos
ou tiveram essa vocação reforçada, seja por meio dos tours de realidade, das festas e eventos que se
multiplicaram, ou dos meios de hospedagem que se reproduziram nesses territórios, tal como no Morro Cantagalo,
na zona sul da cidade carioca, localizado em Copacabana e Ipanema, onde se proliferaram os meios de
hospedagem, eventos e locais potencialmente turísticos, além de grupos explorando a atividade.
Dessa forma, trabalho tem por objetivo analisar como o projeto de produção de uma cidade vendável ao
capital turístico transnacional, por meio da preparação da cidade para a realização dos megaeventos, foi
determinante para que algumas favelas na cidade do Rio de Janeiro se destacassem enquanto destinos turísticos,
alçando-as à atrativos de uma cidade litorânea reconhecida pelo segmento “sol e praia”. Nesse sentido, tem-se
como objeto de estudo o Morro Cantagalo, no período de 2010 a 2014 (período imediato após a implantação da
UPP Cantagalo e que se estende à realização da Copa do Mundo), que partilhou do desenvolvimento de uma
estrutura turística, voltada aos meios de hospedagem.
Para tanto, a presente pesquisa foi orientada em duas etapas: inicialmente foi realizada uma revisão da
literatura especializada a cerca das favelas, do desenvolvimento da atividade turística nesses territórios e do
contexto de implementação da política de pacificação. E após, um estudo de caso foi realizado no Morro
Cantagalo, entre os anos de 2013 e 2014, com o objetivo de analisar como o processo de pacificação, por meio
das UPPs, orientado para garantir a execução dos megaeventos na cidade do Rio de Janeiro, influenciou, na
prática, o desenvolvimento do turismo e de estruturas turísticas dentro de uma favela carioca. Nessa etapa, foram
adotadas enquanto técnicas de coletas de dados, a observação, através do acompanhamento de atividades
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promovidas no Cantagalo pela autora enquanto gestora territorial do programa UPP Social16, e a entrevista
semiestruturada, aplicada com os responsáveis pelos meios de hospedagem localizados nesta favela.

1.1 O projeto de produção de uma cidade vendável ao capital turístico transnacional: A
preparação da cidade carioca para os megaeventos
Desde o início da formação das favelas até os dias atuais, a população dessas localidades precisa lidar
com um território de desigualdades, seja pela escassez de infraestrutura, de serviços e equipamentos públicos,
pelos grupos armados ligados ao tráfico, assédio violento da polícia e das milícias e até por conta da desconfiança
da população que mora nos arredores.
No entanto, é imprescindível que não seja naturalizada a situação de vulnerabilidade social das favelas,
tomando-as “como território da pobreza e da carência per si” (BARBOSA; SILVA, 2013, p. 119), sem que se
identifique que há, nesses territórios, a reprodução das condições desiguais de nossa sociedade. A ideia das
favelas como território inóspito per si, foi, e ainda é imprescindível para a difusão do medo na sociedade. Esse
medo, aliado aos interesses dominantes das elites (tais como, o controle dos territórios de favelas, valorização
imobiliária e produção de uma cidade vendável para o capital global) acabou por produzir expectativas e
demandas por segurança sob a perspectiva – contra o outro e não com o outro – o que leva comumente a
polícia e até as políticas públicas a funcionarem como ferramentas de confinamento (MACHADO DA SILVA, 2008)
e de ordem, por meio de ações impositivas (FERRAZ, 2012) e contrárias a um desenvolvimento social equitativo
na cidade.
Assim, “a territorialização da violência nas favelas – ou, em outros termos, a construção social das favelas
como o território da violência na cidade – constitui o principal dispositivo de produção desses espaços (e de seus
moradores) como “margens do estado” (LEITE, 2012, p. 375). Dessa forma, tem-se que a demanda pela ordem
pública acaba por justificar não apenas as ações policiais, mas políticas públicas incompatíveis com o respeito
aos direitos civis, constitucionalmente adquiridos por todo cidadão. Além do mais, acaba por legitimar o reforço
de fronteiras territoriais, sociais e morais, ainda que simbólicas, entre a favela e a “cidade formal”, seja por meio
dos projetos de remoções, de incursões policiais nas favelas, ou pelas recorrentes formas de vigilância aos
moradores.
Foi na contramão dessa ideia, historicamente constituída, por meio de um discurso de integração, que a
PM do Rio de Janeiro, em 2008, chegou ao modelo UPP, a mais recente, e já falida, “adaptação” da polícia. As
UPPs, inspiradas também em uma experiência na área de segurança pública de fora do país, em Medelín, na
Colômbia, foram elaboradas, pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, com discurso
fundado nos princípios da polícia de proximidade.
Leite (2012, p. 382) analisa que a implantação das UPPs parecia “representar um ponto de inflexão” no
que vinha sendo difundido até então enquanto política de segurança pública, uma mudança na maneira do Estado
de gerir esses territórios no que tange a segurança. O portal informativo UPP RJ (2016) descreve a UPP como
um dos mais importantes programas de segurança pública realizados no país, muito embora já se possa observar
a falência desse projeto que não representou as mudanças sociais prometidas para as populações das favelas.
Desde 2008, quando a primeira UPP foi inaugurada no Morro Santa Marta, foram 38 UPPs instaladas (37 somente
na cidade do Rio de Janeiro e uma na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias) a última em 2014, abrangendo
cerca de 264 comunidades.

1.1.1 A gênese da UPP no Rio de Janeiro, civilização e controle para a realização dos megaeventos
A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela Santa Marta, implantada em 2008, foi a primeira
experiência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro dentro da “política de polícia de proximidade”

programa de gestão pública que a Prefeitura do Rio de Janeiro, implementou em todas as favelas pacificadas cujo objetivo foi promover a ampliação da
cobertura e da qualidade dos serviços públicos nesses territórios.
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(UPP SOCIAL, 2012).Com a instalação da UPP, a favela Santa Marta tornou-se o carro chefe do modelo do
programa de pacificação para divulgar ações e estratégias do Estado (UPP REPORTER, 2010).
De acordo com Cunha e Mello (2011) o impacto da implantação da UPP na favela Santa Marta foi
imediato no que tange a empolgação da imprensa, que alardeava os primeiros resultados do projeto, destacando
a sensação de segurança em seu entorno e dos moradores dos arredores. Essa repercussão acabou por atrair
ainda mais visitantes à favela que já preservava know how turístico desde a gravação do clipe de Michael Jackson
“They don’t care about us” em 1996.
Mas o aparente sucesso das UPPs nas favelas em que eram instaladas, mascarava o “bom uso das
forças do Estado”, tal como analisado por Foucault (2008) quando estuda a violência. Como analisou Foucault, o
objetivo da polícia é o controle e a tutela da atividade dos homens, ou seja, a regulação das formas de coexistir
dos indivíduos, um em relação ao outro. Dessa maneira, se a polícia tem o objetivo de controlar a população, não
poderia ser legítimo o seu discurso institucional de liberdade e integração nas e das favelas.
Ficou mais evidente na atualidade que a UPP, longe de ser um mecanismo de política pública em prol
da população favelada e para fomentar a gestão social e/ou participativa, foi constituída para “garantir o
desempenho econômico carioca, mantendo ainda a atração turística [...] através da produção de “bodes
expiatórios” – nesse caso, os moradores das favelas, principalmente as da zona zul e da zona norte, dos bairros
mais valorizados, e das áreas próximas ao anel olímpico” (FERRAZ, 2012, p. 169) visando atender, portanto,
interesses dominantes, tais como a reserva dos morros para a especulação imobiliária (FERRAZ, 2012), a
valorização dos bairros adjacentes às favelas e, nesse sentido, até mesmo a “expulsão” da população mais pobre,
que diante de uma supervalorização do território teria que migrar para outros mais distantes.
Ademais, as UPPs seguiram atendendo a um modelo hegemônico de segregação e acumulação de
capital, articulando a militarização das favelas à processos econômicos globais, que não promoveram a integração
da cidade, mas auxiliaram na valorização e venda de espaços, reforçando desigualdades (SOUZA, 2012),
“concepções urbanas e espaciais próprios do capitalismo” (VALENTE, 2016, p. 8) em um processo de
commoditização das favelas cariocas (SANTOS, 2014).
Todo esse projeto de pacificação não seria possível se não fosse o plano do Estado de edificar uma
cidade global, utilizando o projeto de cidade que finalmente começou a se impor a partir da escolha do Rio de
Janeiro como sede dos megaeventos mundiais – Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016
(COSENTINO, 2014). A escolha da cidade para sediar esses dois megaeventos causou grande comoção no país
e no continente, pois, pela primeira vez, uma cidade latino-americana receberia o maior evento do mundo, as
Olimpíadas, logo depois de receber a Copa, dois dos maiores eventos esportivos mundiais seguidamente. Em
Copenhague, na escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o então presidente Lula chegou a declarar que
o Brasil havia conquistado, com esses eventos, a cidadania internacional, quebrando o preconceito que se tinha
com o país e provando ter competência para a realização do evento17.
É nesse sentido que Ferraz (2012) analisa que, em curso desde o final de 2008, quando finalmente a
cidade carioca foi sagrada sede dos Jogos de 2016, a pacificação teve enquanto ação mais espetacular as UPPs.
Instaladas estrategicamente em algumas favelas da cidade, estas unidades fizeram parte dos preparativos do Rio
de Janeiro “para desempenhar o papel de sede e cenário de megaeventos esportivos, em
2014 e 2016 – a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos” (FERRAZ, 2012, p. 167) visando atender a conquista, a
que o então presidente Lula se referiu, de uma cidadania internacional, na medida em que inseria o município
carioca e o país, definitivamente no circuito global do capital internacional, e nessa perspectiva, mais
especificamente, por meio do turismo.

17
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1.2 Desenvolvimento do turismo no Cantagalo entre os anos de 2010 e 2014
É fato que as favelas, principalmente nas grandes urbes, são vistas enquanto parte peculiar no processo
de formação social, política, econômica e cultural de um território tão heterogêneo quanto o brasileiro.
Particularmente na cidade do Rio de Janeiro é possível dizer que as favelas são marcas do crescimento
desordenado, das inúmeras tentativas de embranquecimento da cidade, da segregação sócio-racial nos centros
urbanos,18 mas também da luta e das resistências da população mais pobre, que podem ser observadas ao longo
do processo de formação desta localidade.
A favela Cantagalo faz parte do chamado Complexo do PPG ou Complexo Morro do Cantagalo,
constituído pelas comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo que estão localizadas nos bairros de Copacabana
e Ipanema, respectivamente. Embora ocupem o mesmo terreno rochoso, as duas favelas possuem identidade e
características próprias e para fins dessa pesquisa será caracterizada somente a Cantagalo.
Remete aos anos 1900, a ocupação do Morro Cantagalo, por meio da instalação de alguns barracões
(SETH, 1985 apud NERI, 2010) por moradores considerados “crias da terra”, nascidos nas proximidades do Rio
de Janeiro, e também por escravos libertos vindos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Parte da fixação desses
migrantes na favela está diretamente atrelada à busca por melhores oportunidades de emprego que eram
oferecidos inicialmente, principalmente nas áreas da construção civil, portaria de prédios e na área de serviços
gerais, havendo um alargamento dessas ofertas a partir das décadas de 1970 e 1980, segundo Silva (2010).
A população do Cantagalo é composta por 4.771 moradores, em uma área de 63.974 m², de acordo com
o documento panorama do território da UPP Social (2010). Esta população é principalmente constituída por
descendentes dos ocupantes iniciais, constituindo o que Silva (2010) chamou de baixo índice de moradores
estranhos, o que atribui a essa favela um sentimento de comunidade, onde todos se conhecem.
Nos últimos doze anos o Cantagalo foi contemplado com iniciativas públicas de infraestrutura como o
programa favela bairro em 2005 e 2006, que realizou melhorias na rede de água e esgoto, e em 2008 e 2010,
durante a primeira fase do PAC em que foram construídos 04 condomínios residenciais, para realocação de
moradores de área de risco, e duas torres de um elevador panorâmico. Na segunda fase do PAC, iniciada em
2014, esteve prevista a abertura uma via para carros, a urbanização da Rua Saint Roman (que dá acesso à favela)
e também da Estrada do Cantagalo.
Paralelamente as intervenções urbanas, o Complexo do Morro do Cantagalo recebeu a quinta UPP da
cidade, ano final de 2009, quase um ano após a implantação da primeira UPP no Santa Marta. A UPP Cantagalo,
embora atenda a todo o complexo, tem sede nesta favela, no final da Estrada do Cantagalo, próximo ao CIEP
Presidente João Goulart, no alto da favela.
Com a instalação desta UPP, desde o final de 2009, a favela convive com a proposta de pacificação e
seus desdobramentos que, nesse período, propiciaram a solidificação de diversos programas e instituições de
grande visibilidade, que possuem como intuito a prática de ações socioculturais, entre as quais destacam-se:
Criança Esperança, Afroreggae e Museu de Favelas, entre outros atores e instituições que suscitam debate e que
não são unanimidade no território.
Há de se ressaltar que com o advento da UPP houve também a introdução de programas específicos e
característicos que perpassaram toda e qualquer favela pacificada na cidade do Rio de Janeiro. Um dos
programas em questão foi o programa “UPP Social”, idealizado através de uma parceria entre a Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro e a ONG ONU-HABITAT e, ainda, o programa “Territórios da Paz”, gerenciado pelo
próprio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ambos podem ser considerados enquanto exemplos de
intervenções que propuseram articulações sociais e urbanas nas favela em prol da prometida integração deste

Uma das características mais marcantes da metrópole brasileira é a segregação espacial dos bairros residenciais das distintas classes sociais, criando-se
sítios sociais muito particulares (VILLAÇA, 2001, p.141). As favelas no Rio de Janeiro são originadas desse processo de segregação, fruto de políticas
sanitaristas no centro da então capital federal que derrubaram os Cortiços como forma de embelezar a cidade e lhe dar ares europeus.
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território à “cidade formal”, mas que não obtiveram grande legitimidade para concretizar essa proposta, por
inúmeros motivos que suscitam investigação.
O que concerne discutir aqui, é que de encontro ao projeto de “cidade integrada” em prol de alçar a
cidade carioca no cenário global do turismo, e aproveitando o interesse dos turistas pelas favelas, no Cantagalo,
começaram a ser ofertados produtos e serviços que se sustentavam e se fortaleciam com as ações perpetradas
pela UPP. Entre alguns atrativos que ganharam espaço em meio ao universo turístico carioca, tem-se o elevador
panorâmico (construído na segunda fase do PAC 1 em 2011), que inicia sua trajetória na Estação General Osório
em Ipanema, oferecendo uma visão privilegiada de algumas das mais famosas praias cariocas, e que tem seu
ponto final no morro do Cantagalo em um ponto de observação conhecido como “Mirante da
Paz”.
Outro atrativo que após a “pacificação” começou a ganhar destaque foi o circuito das casas telas, do
Museu das Favelas – MUF. Tal atrativo cultural objetivava contar, por meio de pinturas e grafites em paredes,
compondo uma rota turística até a sede do museu, a história desta favela. Vale destacar também um projeto em
parceria com o PAC, a trilha ecológica, que prometia ser outro forte atrativo na comunidade devido às belezas
paisagísticas que poderiam ser contempladas, mas que já nesse período fora controlada pelo tráfico que
dificultava o livre acesso ao percurso.
É fundamental observar que dentro do Cantagalo ainda existia uma série de elementos que se bem
planejados, coordenados, gerenciados e operacionalizados, poderiam se tornar fortes atrativos turísticos desta
comunidade. Entre estes, destacavam-se: a escola de samba Alegria da Zona Sul, o plano inclinado19, as
atividades ofertadas pelo Afroreggae (como o Afrocirco), dentre outros, entre os mais de 28 projetos e ONGs
presentes no morro, além de um cenário contemplativo com uma das vistas mais exuberantes de Ipanema e da
Lagoa, do alto desta comunidade, na localidade Nova Brasília e, ainda, no mirante presente no complexo Rubens
Braga.
A partir da exposição desses fatores, cria-se a possibilidade de se afirmar que o processo de “pacificação”
pela qual a comunidade do Cantagalo perpassava, mais especificamente entre os anos de 2010 e 2014, embora
não objetivasse, prioritariamente, fazer da favela um atrativo turístico de sucesso, contribuiu para o
desenvolvimento da atividade turística, na medida em que assegurava a “ausência” de conflitos armados.
Justamente por causa dessa política de segurança – a UPP (a priori de combate à violência, mas que na verdade
almejava a projeção de um Rio vendável capaz de realizar os megaeventos de 2014 e 2016), os turistas começam
a enxergar com mais vigor, também nesses territórios de favela, possíveis destinos turísticos, agora mais seguros
e capazes de atender suas necessidades, como por exemplo, a de se hospedar.
Afinal de contas, para além das vistas privilegiadas da cidade e de atrativos culturais e peculiares da vida
na favela, o Cantagalo passou a ofertar preços mais atrativos do que os da “cidade formal”, sem deixar de
preservar a proximidade com os grandes centros turísticos cariocas e com as praias mais famosas. Foi justamente
nesse contexto que o Cantagalo passou a ser procurado como destino turístico. O aumento na procura pela favela
está relacionado também ao surgimento e/ou ao aumento da oferta dos meios de hospedagem, observando-se
uma forte tendência à construção de hostels e pousadas nesse território.

1.2.1 Os meios de hospedagem na favela Cantagalo
Em 2007, dois anos antes de ser pacificado, o Morro do Cantagalo recebeu oficialmente seus primeiros
turistas, através de uma experiência nos moldes de “bed and breakfast20”. Esse modelo foi idealizado
primeiramente para o Réveillon, visando o potencial turístico detectado na comunidade. Ainda em 2007, foi
inaugurada a primeira pousada da favela – Pousada Favela Cantagalo – que, no entanto, fechou as portas dois
Sistema de acesso ofertado aos moradores da comunidade, que permite o trânsito em localidade com aclives mais acentuados.
De acordo com o MTUR (2011), o “bed and breakfast” (ou cama e café), constitui um modelo de hospedagem em residência com no máximo três unidades
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã básico.
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meses após, em virtude da falta de segurança devido aos constantes conflitos armados observados em tal
território. Entretanto, apesar destes percalços, em meados de 2011, já com o território sob a tutela da UPP, a
mesma pousada fora reinaugurada.
Em 2012, um novo projeto de “bed and breakfast” de uma operadora de turismo local, idealizado por uma
estudante e submetido à Agência de Redes para a Juventude21, começou a ser idealizado. Tal ação culminaria
no surgimento e na inauguração do Hostel Ralé Chateau.
Com o advento da pacificação no final de 2009, surgem também na favela Cantagalo o “Home Hostel
Cantagalo” (2013) e o “Tiki Hostel” (2014). Ambos inaugurados após a pacificação, entre os anos 2010 e 2014, o
que corroborara a UPP como um fator determinante para o desenvolvimento do turismo no território, aspecto este
demasiadamente ressaltado na fala dos empreendedores responsáveis por essas hospedagens.
Sobre os desdobramentos da pacificação para o turismo 100% dos entrevistados disseram ser ela um
fator decisivo para a inauguração dos meios de hospedagem, tendo um dos entrevistados enfatizado que “a
maioria dos turistas se hospeda no Cantagalo justamente por causa da pacificação”. Para os entrevistados, a UPP
colaborou para o aumento da presença dos turistas na favela22 pois, segundo eles, os turistas que procuram as
comunidades pacificadas para se hospedar já conhecem o processo de pacificação e muitas vezes escolhem o
meio de hospedagem pela proximidade com a sede da UPP (o que justifica o fato de três, dos quatro meios de
hospedagem localizados no Cantagalo nesse período, estarem a menos de 100 metros da UPP).
Quanto ao público, os empreendedores entrevistados revelaram que cerca de 80% estava concentrado
na faixa etária dos 18 a 30 anos e os outros 20% na faixa dos 30 a 40 anos de idade. Segundo os entrevistados,
esses turistas eram majoritariamente estrangeiros europeus (cerca de 90% do público dos empreendimentos
entrevistados), mas especificamente no período da Copa do Mundo, houve aumento da hospedagem de Latinos,
principalmente os Argentinos. Esses hóspedes viajavam como mochileiros, sozinhos ou em grupos de amigos e
estavam dispostos a gastar pouco dinheiro. Outro dado interessante, colhido através destas entrevistas, diz
respeito à afirmação de que 100% desses hóspedes vêm em busca prioritariamente do Lazer, e segundo os
entrevistados, a maioria acaba por estreitar os laços com a favela, buscando atividades de tour de realidade para
conhecer a rotina do território.
Entre os responsáveis pelos meios de hospedagem 75% apontaram como principais motivações para a
abertura de seus estabelecimentos a questão da localização territorial da favela, situada na zona sul da cidade do
Rio de Janeiro, área reconhecida nacional e internacionalmente pelos atrativos naturais e culturais que compõem
boa parte do cenário turístico carioca, sendo, portanto, uma das zonas mais bem valorizadas da cidade9. Ocenário
paisagístico e cultural desta localidade foi propício ao aumento do fluxo de turistas na favela, fator este que
atrelado às questões relacionadas à política pública de segurança, a UPP, corroborou o crescimento do turismo
neste tipo de território que, anos atrás, era tão somente relegado à marginalidade em nossa sociedade.
Outra motivação levantada por tais empreendedores e que representa os demais 25% seria a
oportunidade de empreender para a comunidade, contribuindo para a geração de trabalho e renda local através
da contratação de mão de obra residente, fato este que se comprova quando observamos que cerca de 80% dos
funcionários contratados por estes meios de hospedagem são moradores da própria favela. Outras motivações
secundárias também foram citadas nas entrevistas, como a oportunidade de divulgar a cultura local e desmistificar
a imagem de reduto da violência que foi imposta a favela ao longo de tantos anos.
Ao analisar os fatores positivos e negativos da pacificação para a favela e para o desenvolvimento dos
meios de hospedagem, os entrevistados foram unânimes em dizer que o aumento da sensação de segurança
difundido na cidade motivou o crescimento do turismo na favela, mas também foram unânimes em constatar que
Com patrocínio da Petrobras, tal agência tem como intuito propor a reinvenção do território pacificado, em uma perspectiva de tempo-espaço, dando voz
à juventude. Ver: http://agenciarj.org/
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Embora ainda não existam índices que retratem a evolução do turismo no Cantagalo, é possível observar o crescimento da atividade por meio da procura
pelos meios de hospedagem. No mundial de futebol, todos os meios de hospedagem da comunidade venderam todas as unidades habitacionais. Após a
copa, todos estão com tarifas reduzidas (baixa temporada) e preservam grupos de hóspedes aos finais de semana. O Home Hostel Cantagalo está
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a falta de aproximação da polícia com a população das favelas foi um fator negativo, gerando constantes conflitos
e propiciando a desconfiança dos moradores e de turistas que presenciavam o cotidiano. A ostentação de armas
pesadas pela polícia foi outro fator considerado prejudicial, gerando resistência nos moradores e nos turistas
com 04 turistas fixos até dezembro, quando iniciará a cobrança de tarifas diferenciadas por conta do Natal e do
Reveillon. 9 Matéria do Jornal do Brasil (2014) revela que o Rio de Janeiro possui o metro quadrado mais caro do
Brasil sendo a segunda em valorização (um acréscimo de 18% atrás apenas de Fortaleza com 20%). de que a
situação na favela estivesse realmente controlada e, provocando também nos moradores, o sentimento de
controle e tutela em seu espaço de moradia.

1.3. Considerações Finais
A partir das entrevistas com os responsáveis pelos quatro equipamentos de hospedagem presentes no
morro do Cantagalo e das observações realizadas entre os anos de 2013 e 2014 no território, foi possível constatar
a existência de uma grande demanda pelo tipo de produto oferecido pelos estabelecimentos extra-hoteleiros
presentes em inúmeras favelas cariocas, chegando, o Cantagalo, a apresentar uma taxa de ocupação que atingiu
os 100% em alta temporada23 e no período da Copa do Mundo de 2014.
Se Backer (2001) considerou o Rio de Janeiro o portal de entrada para o país, as favelas cariocas podem
ser consideradas, nesse contexto, grandes atrativos de um nicho de mercado que ganhou força nas últimas
décadas (MENEZES, 2008), propagadas amplamente pelos meios de comunicação e atreladas a uma imagem
da cultura característica e real da cidade.
É fato que a pacificação de inúmeras favelas na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 2008, propiciou o
crescimento da atividade turística na cidade, se refletindo também nas próprias favelas, uma vez que atrelou ao
interesse e a curiosidade dos turistas pelo turismo de realidade24, à sensação de segurança. No morro Santa
Marta, por exemplo, desde a chegada da UPP em 2008, o número de turistas havia saltado de 200/mês para
3.000 (MAIA, 2012) e a favela da Rocinha contabilizava em 2014 mais de 3.000 turistas estrangeiros por mês,
assunto abordado inclusive pelo documentário “Tem Gringo no Morro25”.
No Cantagalo, diante da ausência de indicadores, pôde-se avaliar o desenvolvimento da atividade por
meio do surgimento de empreendimentos hoteleiros e de lazer para os turistas. Além dos quatro equipamentos
extra-hoteleiros surgidos na favela, foram construídos, nesse período, ao menos outros quatro equipamentos para
o turismo: o bar “Gilda no Cantagalo” localizado próximo a UPP que recebe muitos turistas e moradores do
“asfalto”, o “Café Colonial”, localizado na avenida associação, o já destacado elevador panorâmico que tinha a
capacidade de transportar até 50 pessoas por viagem e a trilha ecológica.
Importante destacar, entretanto, que ainda que tenha sido envolvido como atrativo turístico da cidade,
mesmo que de forma espontânea por conta do movimento de tornar a cidade mais atraente para os investimentos
do capital turístico internacional para receber os megaeventos, o morro do Cantagalo permaneceu por preservar
problemas estruturais e sociais inerentes a maioria das favelas cariocas. A desigualdade em relação à “cidade
formal” continua sendo notória e inúmeras famílias ainda vivem em condições insalubres, em meio ao lixo, sem
saneamento básico e com ligações precárias de luz, além da violência policial e do tráfico que não se extinguiu,
principalmente nas localidades de mais difícil acesso.
Não à toa, os turistas, mesmo no auge da pacificação entre os anos de 2010 e 2014, não possuíam
acesso a todo o perímetro da favela. Justamente por conta disso, os meios de hospedagem no Cantagalo que
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Considera-se alta temporada nessa pesquisa os meses entre dezembro a fevereiro.

Subcategoria do turismo social, o turismo de realidade vende participação e autenticidade, propondo a inserção do turista na cultura e realidade local
(FREIRE-MEDEIROS, 2007).
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Ver mais em Avesso e Revesso, disponível em: < http://avessoereverso.wordpress.com/ 2014/01/11/documentariotem-gringo-no-morro-mostra-relacaoentre-turismo-e-rocinha/>.
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conseguiram se desenvolver foram aqueles que circundavam a UPP ou que estiveram nas proximidades das
áreas formais.
É fundamental destacar, também nesse contexto, que o Cantagalo, tanto por conta das UPPs como pelo
advento do turismo, passou por um processo de maior valoração do espaço com o conseqüente aumento de
preços ocasionado por grande especulação imobiliária tanto no seu território quanto no entorno. Dessa forma, se
por um lado o turismo e a pacificação promoveram o acesso da “cidade formal” às favelas, por outro, influenciaram
diretamente no aumento do interesse especulativo por esses territórios, fato que impactou a vida dos moradores
que sofreram, por exemplo, com o aumento no custo de vida ocasionado por esta procura, tal como evidenciado
em diversos relatos apresentados em matérias como: ”Especulação imobiliária invade favelas do Rio” (FOLHA
DE S.PAULO, 2002) e “Especulação imobiliária sobe do asfalto para a favela” (JORNAL DO BRASIL, 2014). Outra
questão contrastante com a favela acessível à cidade e ao capital turístico, é que a cidade não se tornou, da
mesma forma, acessível aos habitantes das favelas. Muito pelo contrário, com a UPP, estigmas foram reforçados,
sendo estas unidades utilizadas como mais uma forma de tutelar, controlar e inibir a população pobre e negra.
Portanto, para romper com esses estigmas a pesquisa apontou como importante que as equipes gestoras
desses equipamentos de hospedagem, assim como outros empreendedores voltados ao turismo e moradores e
lideranças locais estivessem engajados e alinhados com o território e as consequências futuras do projeto de
pacificação e da própria abertura à atividade turística que gerava especulação. Participar de iniciativas e espaços
que discutissem os rumos da UPP e da exploração turística e promovessem o planejamento conjunto das ações
ali implementadas foi entendido como fundamental para a continuidade dos empreendimentos, do acesso à favela
e, principalmente, da segurança e da capacidade de autogestão da população.
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PAJUÇARA – DA PRIMEIRA MORADIA A CARTÃO-POSTAL: A URBANIZAÇÃO TURÍSTICA EM
MACEIÓ E A CRIAÇÃO DE UM NOVO OLHAR PARA A CIDADE
DUARTE, Rubens de O.
MANHAS, Adriana Capretz B. S.
Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar a urbanização turística implantada em Maceió a partir da década de 1970
e a relação do bairro da Pajuçara como ponto de inflexão do novo olhar para a cidade. Neste contexto, de um lado
se encontrava o mar e do outro a laguna, águas da cidade que faziam-se presentes no imaginário turístico local
até então. A urbanização da praia da Pajuçara, no entanto, como produto turístico, proporcionou uma
reestruturação urbana, com grande valorização do mar. Os investimentos na região dinamizaram o espaço e
provocaram efeitos morfológicos, sociais, econômicos e ambientais na produção e consumo do espaço urbano.
Como resultado aconteceu um distanciamento da população e do poder público em relação às demais regiões da
cidade e a Pajuçara passou a ser um lugar de crescente valorização – cartão-postal de Maceió.
Palavras-chave: Urbanização turística, Maceió, Pajuçara, Produto turístico, Paraíso das águas.

Pajuçara – from your first home to a postcard: the tourist urbanization in Maceió and the creation
of a new look the city
Abstract
Este artigo tem como objetivo analisar a urbanização turística implantada em Maceió a partir da década de 1970
e a relação do bairro da Pajuçara como ponto de inflexão do novo olhar para a cidade. Neste contexto, de um lado
se encontrava o mar e do outro a laguna, águas da cidade que faziam-se presentes no imaginário turístico local
até então. A urbanização da praia da Pajuçara, no entanto, como produto turístico, proporcionou uma
reestruturação urbana, com grande valorização do mar. Os investimentos na região dinamizaram o espaço e
provocaram efeitos morfológicos, sociais, econômicos e ambientais na produção e consumo do espaço urbano.
Como resultado aconteceu um distanciamento da população e do poder público em relação às demais regiões da
cidade e a Pajuçara passou a ser um lugar de crescente valorização – cartão-postal de Maceió.
Palavras-chave: Urbanização turística, Maceió, Pajuçara, Produto turístico, Paraíso das águas.

1. Pajuçara - da primeira moradia a cartão-postal: a urbanização turística em Maceió e a criação
de um novo olhar para a cidade
Maceió, capital de Alagoas, faz parte do rol dos lugares reconhecidos pela beleza e exuberância das
paisagens naturais, e vem consolidando o imaginário de “paraíso das águas”, apoiando-se na forte presença do
mar como apelo turístico. Para Bastos (1998), o modelo de turismo de massa é o modelo adotado na cidade, em
consonância com o que se pratica na região Nordeste. O mar, neste caso, representa “o ‘Paraíso tropical’, onde
vegetação abundante, sol e mar azul são os ingredientes ressaltados para a composição de um dos cenários de
lazer mais conhecidos do país e amplamente divulgados como um dos nossos melhores produtos turísticos”
(SILVA, 2004, p.63). Com a sedução pelo mar criou-se uma imagem de Maceió além dos interesses do turismo,
como a “cidade do mar” - um lugar que excede às suas fronteiras pela forte atração da sua paisagem vinculada
às praias (Figura 1).
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Fig. 1 – Outdoor publicitário: referência a Maceió como “a cidade do mar” Fonte: autor, 2016.
Este artigo faz parte da pesquisa da Tese de Doutorado em desenvolvimento e tem como objetivo analisar
como a urbanização turística implantada em Maceió a partir da década de 1970 fez crescer os investimentos em
toda a região marítima, dinamizou o espaço em relação ao seu uso e ocupação e provocou efeitos morfológicos,
sociais, econômicos e ambiental na produção e consumo deste espaço. Para a análise destas questões foram
escolhidas a pesquisa bibliográfica e a documental como procedimentos metodológicos, conforme Sá-Silva;
Almeida; Guindani (2009):
A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento diferenciador
está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de
diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa
documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as
fontes primárias.

Para se compreender o papel do mar em Maceió, faz-se necessário retomar como se deu a relação entre
a sociedade ocidental na história da humanidade e este tão sedutor espaço na atualidade, pois passa
despercebido ainda para muitos o quão diferente já foi essa situação de apreço que se observa por todo o litoral.
O mar como tema da sedução do homem ocidental pela paisagem que o cerca é relativamente recente,
fenômeno do século XVIII. Sua ocorrência como locus de contemplação é um acontecimento que foi
amadurecendo ao longo da existência humana e encontrou uma ambiência favorável no século XVI na França,
quando os poetas Théophile, Tristan e Saint-Amant começaram a perceber a paisagem da praia, e a remeter e
propagar os sentimentos e prazeres relacionados a este ambiente. Anteriormente, na época clássica, o mar era
visto pelo imaginário coletivo, como um mistério divino, que levava a uma repulsa quanto a uma aproximação e
convivência dos homens (CORBIN,1989). Até o século XVII, banhar-se no mar ou no rio “era uma distração imoral,
própria do povo sem educação” (idem, p. 71), princípio que adiou por muito tempo essa prática na cultura ocidental.
Ramos (2009) aponta a fruição das praias no Brasil a partir do pioneirismo do Rio de Janeiro no início do
século XX, apesar de estudos apresentarem estes hábitos junto aos nativos do país já no período da descoberta.
A consolidação deste desfrute se iniciou, segundo ele, com a moda do banho salgado importado da Europa com
fins terapêuticos. A implantação de linhas de bondes nas principais cidades litorâneas do país, com destinação às
praias – como ocorreu em Maceió, também foi muito importante para esta prática, uma vez que permitia o acesso
ao mar com maior facilidade. Isto direcionou “a influência exercida pela consolidação do imaginário [da cultura do
mar]”, e marcou “o início da especulação imobiliária da orla brasileira” firmando definitivamente esta fruição como
algo que foi incorporado à cultura das cidades costeiras (idem, p. 50).
Nesta direção, o mar tem um papel importante para a ocupação do sítio que originou Maceió. Alagoas
pertenceu à Capitania de Pernambuco até 1817 e a região que compreende o seu território era cobiçada
principalmente por franceses, dentre outros saqueadores estrangeiros, que atacavam a costa marítima para
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contrabandear o paubrasil existente na região. A costa litorânea que inclui a atual Maceió era constantemente
vítima desses ataques. Assim, D. Pedro II, regente de Portugal em 1673, ordenou que o governador geral do
Brasil, o Visconde de Barbacena, providenciasse meios para a ocupação da área correspondente à atual cidade,
para povoar esta faixa do litoral com o objetivo de se combater tal ação (ALTAVILA, 1967). Embora esta ordem
tenha sido dada no final do século XVII, sabe-se da existência da primeira casa em Maceió, no atual bairro da
Pajuçara, pertencente a Manoel Antônio Duro, desde 1609. Dois anos depois, surgiriam as bases iniciais do
povoamento, com o documento de doação a este morador de uma sesmaria abrangendo o território inicial da
futura vila (CARVALHO, 2015). Pode-se considerar assim a Pajuçara como o loci da primeira moradia que se tem
notícia no território maceioense.
Essa condição de abrigar a primeira casa não levou, no entanto, ao início do povoamento ocorrer na
Pajuçara. Altavila (1967, p.101) defende que isso se deu na “encantadora enseada de Jaraguá, exposta à
exuberância do sol nordestino”, e justifica: “foi providencialmente construída dentro daquela recomendação de
Santo Tomás de Aquino ao Rei de Cipro, atinente à edificação de uma cidade que deveria ter ‘boa exposição ao
sol’ (...)”. Em Jaraguá – localidade vizinha da Pajuçara, encontra-se o porto natural homônimo que possibilitava o
atracamento de embarcações e fez do lugar um ponto importante para o acolhimento inicialmente dos
contrabandistas, e depois do comércio formal.
O Porto de Jaraguá, segundo Veras Filho (1991, p. 21) foi a base do turismo em Maceió pela sua condição
de exportador e importador dos principais produtos produzidos e consumidos na cidade e a sua consequente
movimentação de navegação nacional e estrangeira26. Ele afirma que Maceió ser uma cidade portuária favoreceu
a fatos turísticos isolados e que a população não percebia as belezas naturais existentes, consideradas como
“meros ‘anexos’ do cotidiano, sem se vislumbrassem, com raras exceções, um pouco, sequer, a ‘jazida’ litorânea
e lacustre de que éramos dotados”, ressaltando a importância do mar e da laguna para a cidade. A Pajuçara
passou pela apatia da população até o século XIX, comum em todo o litoral brasileiro, segundo Azevedo (2004,
p.33), quando ele afirma que “a praia não é sequer percebida como paisagem, que tinha reduzido significado
humano”. No final deste século, no entanto, despontou como um “arrabalde ‘marítimo’, bastante habitado”, como
prática de famílias abastadas (Pedrosa,1998, p.58).
Jaraguá, por sua vez, despontava como o lugar de abrigo do porto marítimo – o que fez do bairro a porta
de entrada da cidade pelo mar no século XIX. Ainda nesse contexto, no início do século XX, o bairro presenciou
a construção da primeira orla marítima da cidade com a urbanização da praia da Avenida. A urbanização revestiuse então de importância para o imaginário local, por ser a primeira orla contínua construída na cidade, afirmando
o sentimento de urbanidade e modernidade, que ia se desvelando país afora.
Esse período coincide aquele no qual Veras Filho (1991, p.35) credita como o início do turismo na cidade
- do final do século XIX até a década de 1920, quando existiram dois cassinos com “belíssimas coristas vindas da
Europa, quase sempre da França, da Polônia e da Itália”. Aliado a isto, a cidade “vivia o seu maior apogeu literário”,
sendo o ambiente de nomes que se tornariam grandes representantes da literatura e da cultura nacional, como
Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda e Jorge de Lima.
Dessa mesma época, um coqueiro (cocus nucifera), que nascera à beira-mar da atual praia da Ponte
Verde, após a Pajuçara, tornara-se um símbolo local e para os visitantes: conhecido por “Gogó da Ema”, foi um
marco na paisagem e no imaginário local pela tortuosidade do seu tronco (Figura 2). Não há uma precisão de
quando ele nasceu e passou a ser percebido pela população, embora Luís Veras Filho, segundo Figueiredo (2011),
afirme que tenha sido em meados dos anos 1910. Como certo temse que ele veio a tombar em julho de 1955.
Tudo leva a crer que a sua importância simbólica só foi veerificada pela população e por turistas por volta da
década de 1940. Veras Filho (1991), observa que Moreno Brandão, autor de “Vade-mecuum do turista em
Alagoas” escrito em 1937, não faz referência a ele em seu trabalho, entendendo que até então ele não existisse
como símbolo na cidade.
Apesar de Jaraguá ter uma importância como ancoradouro em Maceió, o porto definitivo e com infraestrutura capaz de efetuar com melhor desempenho
suas atividades só foi inaugurado em 1940 - serviços que se previa desde 1875 (www.portodemaceio.com.br).
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Fig. 2 - Gogó da ema: símbolo de Maceió – atração para moradores e turistas.
Fonte: Tenório; Dantas (2009, p.114).

Para Tenório (2009, p. 39), a introdução dos cartões-postais em Maceió ocorrido também no início do
século XX, suscitou uma grande importância para o início do desenho do conceito local de turismo, e
consequentemente da difusão das belezas naturais do estado “pois além de conhecer as belezas famosas de
outros lugares do Brasil e do mundo, o postal despertou a sensibilidade do alagoano para as nossas paisagens e
atrativos”.
Mas o turismo começou mesmo a ser sistematizado em Maceió no final da década de 1950, quando uma
Lei Municipal de 1958, estabeleceu mecanismos de controle para esta atividade e “instituiu o Serviço de Turismo
de nossa prefeitura, destinando-o a promover o turismo em nossa capital, através da divulgação de belezas
naturais e de motivos paisagísticos, de orientação e facilidades aos visitantes, de fornecimento de informações,
de organização de excursões, passeios a locais pitorescos, e centralizar as atividades diretamente ligadas ao
turismo” (VERAS FILHO, 1991, p. 42).
Depois desta Lei municipal, iniciativas na esfera pública foram estruturando a política do turismo: o
primeiro Plano Turístico para Maceió, em 1961; a criação do Conselho Estadual de Turismo (CETUR), em 1966,
vinculada à Secretaria de Planejamento; e a criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), em 1968.
Mas estas ações não foram suficientes ainda para a estruturação do turismo em Maceió, segundo Veras Filho
(1991), que elenca a campanha negativa de jornais do Sudeste contra o Nordeste, desestimulando o turismo na
região; a improvisação nas ações locais em relação ao turismo; a falta de estrutura viária do Estado e a carência
de leitos na cidade como fatores decisivos para isso. Uma ressalva quanto a sua colocação deve ser observada
em relação à primeira questão: o país ainda estava firmando os passos iniciais para o reconhecimento do Nordeste
como região, com sequelas ainda da divisão do Brasil, afirmada por Albuquerque Júnior (2011), estabelecido como
Sul e Norte. Nesse sentido, o Sul era visto pela EMBRATUR como o lugar do trabalho, e o Norte como lazer – o
que de certa forma favorecia ao Nordeste. Por outro lado, as novelas – que passaram a ser um fenômeno da
televisão, ajudaram a disseminar a imagem deturpada do Nordeste atrasado e bucólico. Acrescenta-se a isso a
questão do transporte aéreo – quanto aos elevados custos das passagens e à ausência de aeroportos no Estado
ou a precariedade dos serviços prestados.
A década de 1970, por sua vez, consolida então o incremento inicial do turismo em Maceió, com uma
ocupação do espaço físico da costa marítima ainda muito voltado para a praia de Avenida e para a área portuária
de Jaraguá. A localização dessas praias direcionou uma ocupação no sentido sul da cidade – nos bairros do
Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra; e no sentido norte, a partir da urbanização da Pajuçara, as demais
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praias – praia da Ponta Verde, da Jatiúca e Cruz das Almas, respectivamente, começaram nas décadas seguintes
a despontar no cenário urbano, dentre as praias que compõem o litoral norte da cidade (Figura 3).

Fig. 3 – Planta de Maceió em 1970: identificação da ocupação da orla marítima da cidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió (1975, p. 64 e 65), com adaptações do autor.

Maceió ainda era uma cidade cujo bairro do Centro desempenhava uma grande importância urbana,
concentrando as principais atividades administrativas e comerciais, de acordo com este fenômeno que ainda se
fazia presente na maioria das cidades brasileiras. A relação de Maceió com o Centro, por sua vez, condicionouse até boa parte deste período, a uma correlação com o mar e a laguna pelas funções complementares destas
duas regiões com as atividades de comércio, serviço e lazer ali desenvolvidas e pela dinâmica da cidade de
entender esta relação como integrantes dos anseios e necessidades dos moradores de então. Com o advento de
uma nova orla marítima a partir da década de 1970, deu-se a expansão de novas áreas na cidade e uma
reconfiguração urbana, e essa relação Centro/laguna/mar passou então por um período de readaptação e
contextualização.
Com o advento da atividade turística, e a criação da Empresa Alagoana de Turismo (EMATUR), a imagem
de Maceió como cidade tropical – o “paraíso das águas” foi crescendo permanentemente e ultrapassou as divisas
do Estado. As belezas naturais associadas ao litoral fortaleceu a imagem local e propiciou marcos na paisagem
que criaram uma forte identidade local para os moradores e turistas. Um bom exemplo disto foi um conjunto de
coqueiros (cocus nucifera), que criou notoriedade na paisagem da Pajuçara na segunda metade do século XX, e
deu nome à praia do seu entorno como Praia dos Sete Coqueiros. Por muitos anos estes coqueiros definiram o
limite urbano daquela região, e até a atualidade permanecem reconhecidos como um importante ponto turístico
da cidade (Figura 4).
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Fig. 4 – Cartão-postal: 7 Coqueiros em imagem ainda bem natural da praia da Pajuçara.
Fonte: Tenório; Dantas, 2009, p. 101.

Essa grande vocação da costa marítima de Maceió como lugar de contemplação e beleza, evidencia a
intenção de se inserir Maceió como destino turístico no cenário nacional, a partir da urbanização da Pajuçara,
fazendo expandir a apropriação da costa marítima em direção ao litoral norte da cidade, e possibilitando
investimentos públicos e privados no seu entorno (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, 1975). Esta função
turística utilizada como “argumento social” (BARROS, 1998), contribuiu para o fortalecimento da cultura da praia,
materializando-se o turismo marítimo como expressiva identidade local.
Desta forma, a percepção e valorização da paisagem marítima torna-se um elemento diferencial para o
turismo da cidade, consoante o pensamento de Urry (1990) que afirma a atração do turista por paisagens que o
seu olhar não encontra habitualmente em outros lugares no seu dia-a-dia. Nesta direção, Tuan (1980, p. 4) assim
define percepção, comungando com o conceito desenvolvido neste contexto: “Percepção é tanto a resposta dos
sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente
registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”.
O turismo voltado basicamente para a exploração das belezas naturais de Maceió e do Estado,
representadas pelo mar e pelas lagoas, contribuiu assim para a criação da ideia de Alagoas ser “o paraíso das
águas”, e consequente, isto levou à valorização da orla marítima em Maceió, pela atenção dispensada pelo poder
público e setor hoteleiro para a região marítima da cidade.
Apesar de a primeira orla marítima urbanizada de Maceió ter acontecido a partir de 1927 (DIÉGUES
JÚNIOR, 1981) com a abertura e urbanização da Avenida da Paz, a urbanização da Pajuçara significou o ponto
de inflexão do turismo local.
O investimento na urbanização da orla da Pajuçara como a propulsora do turismo da cidade levou aos
seguintes efeitos na produção e consumo do espaço local: (1) morfológicos, (2) sociais, (3) econômicos, (4)
ambientais e (5) na produção do consumo do espaço da cidade.
(1) morfológicos: houve uma alteração significativa da paisagem costeira da cidade, com o objetivo de se demarcar
um contorno e um melhor acesso à praia, com aterros, asfaltamento da avenida beira-mar, e por exemplo, a
construção do Alagoas Iate Clube – o Alagoinhas, edificação sobre pilotis no mar (Figura 5).
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Fig. 5 - Alagoas Iate Clube – estrutura física original no final da década de 1970.
Fonte: Silva (1991, p. 125)

A urbanização da Pajuçara deu continuidade ao litoral norte da cidade com serviços que se estenderam
por três quilômetros. A praia que tinha um aspecto natural, com coqueirais e a avenida margeando a sua orla, que
se estendia até cerca de metade da sua extensão, recebeu asfalto e acessos para veículos. O conjunto da obra
exigiu aterros para que comportasse todo o empreendimento, e possibilitou a criação de um novo vetor de
crescimento da área urbana da cidade influenciado efetivamente pelo ideal de modernidade vigente no país, e
proporcionou a consolidação daquela praia como a nova área de lazer local, fortalecendo o uso já existente como
lugar de banho de mar. Para Macedo e Sakata (2003, p.13) – um parque linear, que cabe no conceito “como um
espaço livre público estruturado por vegetação e dedicado ao lazer da massa urbana (...) um elemento típico da
grande cidade moderna, estando em constante processo de recodificação”, o que levou a população a elegê-la
como o novo ponto de atração da cidade.
Seguiu por uma extensão equivalente ao dobro do comprimento da praia da Avenida. É importante frisar
que as duas orlas, fisicamente são separadas pelo Porto de Jaraguá. Dessa forma, não houve uma continuidade
física de uma em relação à outra, criando-se espaços distintos entre si
(2) sociais: a Pajuçara que era inicialmente formada por sítios, e depois foi bairro de pescadores, com casas portajanela, passa a receber os hotéis na orla e pousadas no interior do bairro, alcançando um “status” de bairro
turístico, transformando a sua ocupação.
A limitação do número de leitos ofertados pela cadeia hoteleira era um dos entraves para o
desenvolvimento do turismo na cidade na década de 1970. No primeiro ano desta década, os principais hotéis de
Maceió se localizavam no Centro – Parque, Beiriz e Califórnia, totalizando 207 leitos, seguindo a tradição do início
do século – quando numa primeira fase tinha-se os hotéis próximos à Estação Central; outra, nos arredores da
Catedral. Com a construção do Estádio Rei Pelé em 1970 - o “Trapichão”, às margens da laguna, no bairro do
Trapiche da Barra e a escassez de leitos, os alojamentos daquele estádio, no ano seguinte após a sua
inauguração, passaram a funcionar como hospedagem em apoio aos hotéis existentes, transformando-se no
Lagoa Hotel. Ainda nesta década, a concentração hoteleira passou para a praia da Avenida, à beira mar, também
no Centro, e depois se instalou definitivamente na região das praias da Jatiúca e Ponta Verde, nos bairros
homônimos, na década seguinte, criando novas centralidades. O atual Hotel Jatiúca, implantado na praia da
Jatiúca em 1979, viria a ser um marco do turismo em Alagoas, símbolo do novo paradigma econômico do estado
– o turismo (VERAS FILHO, 1991).
A nova localização dos hotéis e serviços da cidade firmaram uma reestruturação urbana nos arredores
da Pajuçara. A urbanização turística da orla local (Figura 6) impulsionou o crescimento e despertou o interesse da
população da cidade e turistas pelo lugar, possibilitando a multiplicação de serviços turísticos como bares,
restaurantes, eventos, festividades e vida noturna.
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Fig. 6 - Vista aérea da praia da Pajuçara no seu período de inauguração.
Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió (1974, p. 14 e 15).

Como consequência da turistificação do lugar, a apropriação da orla foi ficando mais seletiva com o
passar dos anos, elevando-se a valorização imobiliária. A população de menor poder aquisitivo se fixou cada vez
mais no interior do bairro, e mantém uma proximidade com a orla marítima, muitas vezes pelo lazer público
existente, incluindose aí o banho de mar; e pela relação de trabalho – a pesca, a prestação de serviço nos
empreendimentos comerciais e apartamentos de maior poder aquisitivo ou pelo comércio formal ou informal,
principalmente de alimentos e artesanato. Uma parcela dos pescadores se integraram aos serviços turísticos, com
a migração da pesca para o transporte de turistas em jangadas para a piscina natural existente no mar da Pajuçara,
proporcionando uma nova atividade e captação de renda.
(3) econômicos: investimentos e valorização da orla em detrimento da laguna e uma grande especulação
imobiliária do bairro.
A compreensão da cidade - a partir da valorização do mar, como elemento designativo da imagem
turística local, encontrou na década de 1970 condições favoráveis para a sua real efetivação a partir de então.
Além da urbanização da praia da Pajuçara, a implantação da Salgema Indústrias Químicas S/A, na região sul da
cidade, no bairro do Pontal da Barra; a implantação do Projeto Dique-Estrada na Laguna Mundaú, entre 1976 e
1982; e a construção da rodovia AL-101 Sul, em 1979, ligando a capital ao litoral sul do Estado; motivaram uma
crescente desqualificação da imagem da laguna em Maceió. O Dique-Estrada foi o aterro de parte da laguna com
um ganho de território na cidade de cerca de 202 hectares - o equivalente a aproximadamente 202 campos de
futebol em tamanho oficial e impulsionou o uso do solo com uma conotação pejorativa e de degradação dessa
região lagunar. A implantação da rodovia, por sua vez, reduziu a importância da laguna como transporte - sua
função principal, e favoreceu ao turismo de praia (DUARTE, 2010) (Figura 7). Por sua vez, a expansão da
urbanização da costa marítima nas décadas seguintes, a partir da Pajuçara, fortaleceu a região marítima com
investimentos imobiliários.
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Fig. 7 - O Dique-Estrada na época da sua implantação.
Fonte: GOVERNO DE ALAGOAS, 2010, com adaptações.

(4) ambientais: alterações no desenho natural da orla, descaso com o patrimônio histórico, impactos ambientais
causados pelos aterros e desfiguração da vegetação nativa (Figura).
Uma matéria publicada no Jornal Gazeta de Alagoas em 10 de novembro de 1974, apresenta o discurso
do prefeito da época, João Sampaio, na ocasião da inauguração: explica que ampliou a largura de toda a avenida
em quatro metros, fez 90.000m³ de aterro e realizou a drenagem de todo o local (Tabela 1).
Tabela 01 - Elementos paisagísticos implantados na urbanização da Pajuçara em 1974.
Quantidade
04
09
----07
11
03
11
03
----01
118
7.000
32.000 m²

Descrição
Campos de futebol
Campos de basquete e voleibol
Estacionamento para 600 veículos
Abrigos de ônibus
Praças
Playground
Barracas de coco
Postos de salvamento
Postos de embarque
Balança de pescado
Postes de iluminação
Árvores plantadas
Área verde
Fonte: GAZETA DE ALAGOAS. Edição de 10 de novembro de 1974.

Com a consolidação da urbanização, as residências e construções de pequeno porte, foram substituídas
por prédios verticais para uso residencial ou comercial e o patrimônio histórico não foi preservado. Dois exemplos
se sobressaem nesse contexto: a demolição de uma construção conhecida por “casa rosada”, em 2005 (PORTAL
DA ARQUITETURA ALAGOANA, 2017) e do “Alagoinhas”, que teve sua deterioração iniciada a partir também
deste ano, quando as atividades de um clube recreativo que funcionava desde 1963 no local, foram encerradas
(PINTO, 2015).
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A casa rosada possuía um estilo arquitetônico neocolonial e se encontrava em processo de tombamento
estadual para a sua preservação como patrimônio histórico, quando foi demolida e construído um prédio no local
(PORTAL DA ARQUITETURA ALAGOANA, 2017). O Portal da Arquitetura Alagoana (2017) afirma que até a
ocorrência da demolição da casa rosada não havia em Maceió um instrumento de proteção para construções
históricas que estivessem fora dos bairros de Jaraguá e do Centro. O fato levou à criação desse instrumento pelo
município por meio da instituição das UEP (Unidades Especiais de Preservação) para se evitar a repetição da
destruição do patrimônio histórico da cidade.
O Alagoinhas, marco da arquitetura moderna maceioense, projetado pela arquiteta Zélia Maia Nobre, por
muitos anos se caracterizou como um ponto turístico da cidade. Com a falência dos clubes recreativos urbanos,
entrou em decadência no final dos anos 1990. Sua edificação ficou em estado de abandono, e aos poucos todo o
glamour de várias décadas, foi acabando e atraindo marginais para o lugar. Como consequência, o poder público
se apropriou do espaço e resolveu demoli-lo e fazer uma nova construção, sem referências ao seu significado
simbólico para a cidade.
As duas construções – o antigo Alagoinhas e a demolida Casa Rosada - possuíam visibilidade para a
população e os turistas, pois se encontravam no percurso daqueles que buscavam a Pajuçara para o lazer ou o
desfrute ou descoberta de uma nova cidade.
(5) na produção do consumo do espaço da cidade: foi o momento em que a
“geografia espacial” foi delimitada claramente em Maceió, tendo a orla marítima como lugar desejado para moradia
e investimentos de alto padrão, contrariamente a todo o restante da cidade que não é revelado durante o city tour
propiciado pelas agências de turismo e onde os “reais” problemas da cidade acontecem devido à falta de
infraestrutura urbana (Figura 8).

Fig. 8 : A Pajuçara atual: “Praia da Pajuçara e Av. Silvio Viana” (cartão-postal)
Fonte: Assistel Turismo Distribuidora, s/d.

Esta urbanização como produto turístico possibilitou um novo olhar para a cidade, que direcionou uma
reestruturação urbana a partir da década de 1970. Com a decadência da imagem da laguna na cidade, o turismo
das águas se voltou de vez para o mar. O bairro do Pontal da Barra, localizado às margens da laguna, foge a este
contexto, porque preserva um ar bucólico, atraído pela sua produção e comércio de artesanato e pela sua
gastronomia. Mas mesmo assim, é carente de uma maior atenção no seu aspecto urbano e de infraestrutura
turística.
Essa característica singular do Pontal da Barra decorre de um processo histórico de sua população contra
as intempestividades naturais decorrentes das condições geográficas do lugar, e da luta em defesa da apropriação
daquele espaço para moradia. Com a implantação da Salgema, na década de 1970, e sua tentativa de ampliação
e expulsão dos moradores na década seguinte, criou-se uma situação de emergência, que resultou no
tombamento do bairro em 1988, preservando a comunidade (VIEIRA, 1997). O Pontal da Barra guarda as
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características de bairro histórico, relacionado ao artesanato e folguedos local – a renda filé e os grupos folclóricos.
O bairro “detém uma carga simbólica (...) sedimentando uma forte identidade coletiva” (GONÇALVES, 2009, p.
30), que possibilita um grande diferencial em relação a quem o conhece e atrai a atenção dos turistas e visitante.
No mais, a cidade caminha há muitos anos distante da sua periferia, criando uma imagem de “paraíso”
de uma parte fracionada da sua costa marítima. Mesmo a praia da Avenida que foi a orla pioneira da cidade, e é
passagem entre a praia da Pajuçara e as praias turísticas do litoral sul do Estado, não recebe uma atenção especial
do poder público. As praias localizadas ao sul da cidade, as quais se configuram como um dos acessos de Maceió,
também parecem não existir no espaço urbano: lá se encontra o emissário submarino que lança os dejetos da
região marítima nobre de Maceió em suas águas, e a urbanização se apresenta de uma forma bastante
simplificada. Ao norte, as praias que não estão urbanizadas ainda guardam um ar bucólico e são ainda
consideradas distantes da “cidade”. Entretanto, esta situação está rapidamente se desfazendo devido à expansão
do mercado imobiliário, que vem explorando o litoral norte para a construção de resorts, condomínios e clubes
recreativos, causando sérios impactos ambientais.
A partir da década de 1970, um novo olhar realmente se vislumbrou sobre Maceió com a urbanização
turística da Pajuçara. A imaginação daqueles que tinham o poder de intervir na conformação urbana local e criar
novos paradigmas – o poder público, os empresários, o setor turístico, os técnicos - engenheiros e arquitetos - e
a mídia – cada um com a sua parcela de contribuição, envolvimento, interesse e decisão, influenciaram um novo
imaginário da cidade em relação às suas águas. Se até a década de 1970, o mar e a laguna formavam o que se
pode classificar segundo Tuan (1980, p.108) como “as mais intensas experiências estéticas da natureza” em
Maceió, a partir de então, essas experiências tomaram outro rumo. Como consequência, o paraíso das águas
reflete-se sempre sobre o seus cartões-postais – do azul do mar, das canções que enaltecem suas praias, do
símbolo que o turismo transformou a Pajuçara. Uma fascinação encontrou um atrativo especial na relação homemnatureza, nas descobertas e interações com o espaço litorâneo. Nessa direção, a Pajuçara se alinhou muito bem
a esta evolução e o turismo desempenhou importante papel nessa proposição.
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TURISTIFICAÇÃO, SOL, PRAIA E TERRITÓRIO(S) EM MACEIÓ-ALAGOAS-BRASIL
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Resumo
Este estudo analisa a turistificação do destino Maceió, Estado de Alagoas-Brasil. O pressuposto teórico central do
estudo é que o turismo configura e reconfigura territórios. Para isso se delineia a produção histórica do espaço
dessa destinação, analisando-se as territorializações que se materializaram como resultado do atual e
prevalecente modelo de desenvolvimento local do turismo, com ênfase no período recente. Adotou-se uma
abordagem qualitativa, com análise documental e entrevistas semiestruturadas com indivíduos-chave do governo
e do trade turístico em âmbito local. Os resultados apontam efetivos impedimentos para uma consolidação do
desenvolvimento do destino Maceió. Identifica-se, ainda, a necessidade de repensarse a sustentação territorial
deste destino, com base em mobilização dos seus recursos físicos, naturais, ambientais, sociais e culturais, e não
apenas nas atratividades do turismo massificado de sol e praia. Evidencia-se que é necessário diversificar as
ofertas do destino, com ênfase em atrativos voltados para as singularidades históricas e culturais locais.
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Touristification, sun, sea, sand and territories in Maceió-Alagoas-Brazil
Abstract
This study analyses the touristification in Maceió-AL-BR. The central theoretical assumption of the study is that
tourism configures and reconfigures territories. To this aim, the production of the destination Maceió is outlined and
an analysis is conducted of the current/prevailing model of local development of tourism, with an emphasis on the
recent period. It was adopted a qualitative approach, with analysis of documents and data from semi-structured
interviews with key individuals of the government and the tourism sector. Results identify serious constraints to an
effective consolidation of the destination Maceió. The study identifies the need to rethink the sustainability of this
destination based on the mobilization of its rich physical, natural, environmental, social and cultural resources, and
not only its natural resources. The point is made that it is necessary to diversify the destination offerings, to develop
also tourist attractions which draw also on the local historical and cultural specificities.
Key-words: Touristification. Space. Territory. Maceió-Alagoas-Brasil.
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1. INTRODUÇÃO
A apropriação do espaço pelo turismo não se restringe aos aspectos materiais, a exemplo da
infraestrutura urbana, em geral, ou daquela especificamente criada para uso turístico. Aspectos imateriais,
culturais, simbólicos, também são apropriados pelo e para uso turístico, tornando-se não somente atrativos
diferenciadores dos destinos, mas também elementos de produção do espaço. Sob essa perspectiva é que se
desenvolve um processo socioespacial de territorialização comandado pelo turismo e denominado turistificação
Para este trabalho, que é um recorte da tese de doutorado do primeiro autor, analisamos a turistificação
de Maceió-AL-BR, cidade que conta com uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e que
recebeu cerca de 1,9 milhões de visitantes em 2015 (VASCONCELOS, 2017). Essa destinação teve seu
desenvolvimento turístico fomentado a partir da década de 1970, e não obstante a existência de amplos recursos
naturais e culturais para o desenvolvimento de uma grande variedade de atrativos turísticos, a forma pela qual a
turistificação dessa destinação tem ocorrido está ancorada em uma oferta excessivamente concentrada nos
atrativos turísticos de sol e praia.
Para esse trabalho, utilizou-se abordagem qualitativa e um estudo de caso sobre o destino Maceió. A
coleta de dados consistiu de pesquisa documental, observação de campo, e realização de entrevistas
semiestruturadas com 18 representantes do trade turístico e agentes públicos ligados ao fomento do turismo local.
Buscou-se responder a seguinte questão: Como o turismo de massa, sob o segmento de “sol e praia”, se relaciona
com a configuração e reconfiguração territorial do destino Maceió? O estudo objetivou compreender a construção
espacial do destino Maceió, a fim de explicitar relações entre a formação espacial dessa cidade e as
territorializações resultantes da sua turistificação. Para tanto, delineou-se um breve histórico da territorialização
turística de Maceió, buscando compreender a sua atual fase do processo de turistificação e como se deram as
territorializações ocasionadas pelo atual modelo local de desenvolvimento de turismo receptivo, em aspectos
materiais e simbólicos.

2. TURISTIFICAÇÃO E DESTINO TURÍSTICO: APORTES CONCEITUAIS
O turismo tem grande capacidade de interferir nas dinâmicas espaço-territoriais dos lugares e
desencadeia um processo denominado turistificação30. A turistificação do espaço gera consequências materiais e
simbólicas, e está intimamente ligada aos processos de expansão da atividade turística em diversas escalas. Para
este trabalho, consideramos a turistificação como um processo espacial de territorialização pelo e para o turismo,
assentado na produção do espaço e que tem por finalidade a produção e a reprodução da atividade turística.
Nesse sentido, partimos do princípio de que não há espaço turístico per se, e sim espaço geográfico territorializado
pelo turismo (VASCONCELOS, 2017).
As consequências territoriais do turismo são empiricamente observáveis nos destinos turísticos. González
Reverté e Antón Clavé (2007) consideram que o destino turístico pode ser analisado como um sistema territorial,
o qual teria características específicas, no que se refere à sua finalidade social, a saber: a gestão das expectativas
dos turistas. Suas características específicas também estão condicionadas por fatores como a legislação vigente,
a tecnologia disponível localmente e os agentes intervenientes em seu desenvolvimento.
Os agentes do mercado turístico e os promotores territoriais dessa atividade, ao escolherem, delimitarem,
criarem e inventarem os lugares para o turismo, têm um grande poder de influência sobre a configuração e
reconfiguração territórios turísticos (KNAFOU, 2011). A partir disso, esses agentes canalizam ações de marketing
e de produção do território turístico, seja diretamente no interior das cidades ou nas áreas sob a influência delas,

Conceito usado por autores como Picard (1996); Knafou; Bruston; Deprest; Duhamel; Gay (1997), Knafou (2001), Cara (2001), Picard (2003), Duhamel;
Knafou (2007); Benevides (2007); Bhandari (2008); Fratucci (2008), Teles; Gandara (2011); Burgold; Franzel; Rolfes (2013); Belhassen; Uriely; Assor (2014);
Rodrigues (2015), dentre outros.
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uma vez que frequentemente uma destinação turística também envolve cidades circunvizinhas e diversos outros
lugares (GUNN, 1994).

3. TERRITORIALIZAÇÃO DO TURISMO NO DESTINO MACEIÓ-AL-BRASIL: UM BREVE
RETROSPECTO HISTÓRICO ESPACIAL
Historiadores, a exemplo de Altavila (1975), defendem a tese de que Maceió31 começou a se formar como
uma pequena povoação, ou arraial, nos arredores de um antigo engenho, provavelmente no século XVII. Conforme
Cavalcanti (1998), as hipóteses que buscam explicar o posterior desenvolvimento do povoado sugerem que os
caminhos que ligavam o litoral às lagunas Mundaú e Manguaba, assim como a influência do Porto de Jaraguá,
fixaram o povoado que, em 1837, adquiriu o status de capital da província.
Até meados do século passado, o turismo ainda incipiente teve pouca influência na urbanização da
cidade, tanto pela relativa e pequena expressão numérica de visitantes quanto pela existência apenas de hotéis
de pequeno porte e de características tradicionais. Esses hotéis se localizavam principalmente na área que vai do
Centro da cidade até o Porto de Jaraguá. As partes centro e norte do litoral do atual território urbano de Maceió
eram formadas basicamente por sítios de coqueirais. Autores como Veras Filho (1991), Costa (1998) e Rangel
(2010) concordam que foi a década de 1970 que marcou os primórdios da expansão turística em Maceió nos
moldes contemporâneos com importantes melhorias na sua infraestrutura básica e com a construção de
equipamentos turísticos.
A partir dessa década, a cidade cresceu, a orla do bairro de Pajuçara foi urbanizada (em 1974) e foi
aberta a avenida que atualmente liga o bairro de Ponta Verde à chamada Lagoa da Anta, hoje denominada
Avenida Álvaro Otacílio. Essas transformações urbanas atraíram investimentos em restaurantes e hotéis de
grande porte nessa área da cidade. Com isso, o trecho de orla formado pelos bairros de Pajuçara, Ponta Verde e
Jatiúca se tornou a área central da urbanização turística da cidade de Maceió.
Esses fatos históricos, que fazem parte do processo de turistificação do destino Maceió, foram
interpretados por Rangel (2010) em estudo sobre o ciclo de vida desse destino turístico, trabalho que teve como
base teórica o modelo de Butler (1980)32. Para Rangel (2010), apesar de alguma literatura identificar atividades
turísticas na cidade de Maceió e no Estado de Alagoas anteriores à década de 1930, a exemplo das fontes aqui
mencionadas e dos relatos de Brandão (1937), no seu livro “Vade mecum do turista em Alagoas”, tais dados
seriam gerais e esparsos. Assim, Rangel (2010), que realizou 20 entrevistas com profissionais que comprovado
conhecimento técnico e histórico sobre esse destino, afirma que foi quase unanimidade entre esses entrevistados
situar o período pós 1979, ou seja, ano que marcou a inauguração do Hotel Jatiúca, como a referência do início
do estágio “desenvolvimento” (BUTLER, 1980) do turismo em Maceió, marcado pela venda de um produto
característico, ou seja, o “sol e praia”. Com esses avanços o destino experimentou grande crescimento na sua
demanda turística. Por exemplo, entre 1980 e 1990, o estado de Alagoas, que anteriormente tinha seu maior fluxo
turístico basicamente restrito a Maceió, chegou a ser um dos destinos turísticos mais visitados do Nordeste
brasileiro no período.
Contudo, após o período de desenvolvimento, houve uma queda acentuada no movimento turístico,
devida a problemas político-institucionais, de instabilidade econômica, e de emergência competitiva de outros
destinos, somados a problemas ambientais locais (COSTA, 1998). Por exemplo, a orla da cidade, principal parte
do território turístico do destino, foi negligenciada gerando comentários negativos por parte dos visitantes. Como
consequência direta desses problemas, nas décadas seguintes (1990-2000), conforme dados da Comissão de
A atual cidade de Maceió surgiu em um engenho de cana-de-açúcar, por volta de 1609. A palavra Maceió vem da língua tupi, das denominações Maçayó
ou Macaio-k. O termo significa “o que tapa o alagadiço” (LIMA, 1965; ALTAVILA, 1975). Tal denominação provavelmente foi acatada como uma referência
pela abundância de águas por todos os lados e a constante subida e descida das marés.
32 Butler (1980) desenvolveu um modelo, em língua inglesa denominado TALC (Tourist Area Life Cycle), o qual distingue fases evolutivas de uma área
turística, quais sejam: exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação e estagnação; esta última fase pode evoluir para declínio ou
rejuvenescimento. Com base nesse modelo, Rangel (2010) situa temporalmente as seguintes fases do ciclo de vida do destino Maceió: antecedentes (19371978), desenvolvimento (1979-1985), consolidação (1986-1988), estagnação (1989-1996) e pós-estagnação (a partir de 1996).
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Turismo Integrada do Nordeste – CTI/NE, o destino Maceió passou a ocupar as últimas posições na preferência
dos turistas que visitaram o Nordeste Brasileiro (MARTINS, 2009). Tais fatores configuraram, temporariamente,
um território desfavorável à continuidade de crescimento do destino.

4. O PERÍODO PÓS-ESTAGNAÇÃO, QUESTÕES ESPACIAIS E A TERRITORIALIZAÇÃO MAIS
RECENTE
O modelo de Butler (1980) sugere que, após a fase de estagnação, uma destinação pode ter um dos três
cenários que se seguem: declínio, estabilização ou rejuvenescimento, em diferentes escalas. Quando Maceió
entrou na fase de pósestagnação, a partir de 1997, compreendemos que o destino passou a experimentar uma
fase de rejuvenescimento e, não obstante os problemas que levaram a destinação a uma fase de estagnação,
cada vez mais a presença do turismo de sol e praia prevaleceu.
Considerando a perspectiva de um rejuvenescimento do destino, na última década ocorreram relevantes
intervenções espaço-territoriais que merecem atenção para se compreender a atual fase do ciclo de vida do
destino, como a requalificação de trechos da orla marítima urbana, a partir do final dos anos de 1990 até um
período recente.

Figura 01: Orla de Pajuçara e Ponta Verde, Maceió-AL.
Fonte: Imagem de domínio público (2015).

Acompanhando os investimentos em urbanização feitos no principal trecho turístico da cidade, o aumento
do fluxo global de visitantes, e o crescimento econômico da atividade turística, grupos nacionais, internacionais e
locais passaram a investir mais em infraestrutura hoteleira na cidade. Conforme os dados oficiais (ALAGOAS,
s.d.), no ano de 2013 existiam 116 empreendimentos dedicados à hospedagem, com 6.280 UHs representando
16.076 leitos disponíveis, sendo a maioria deles localizada justamente nos bairros de Pajuçara, Ponta Verde e
Jatiúca.
Recentemente, a partir de 2010, também foram realizadas intervenções em direção ao litoral Norte do
município, em direção aos bairros de Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca. Essa
porção do litoral é contemplada com um alto potencial paisagístico natural (a exemplo da Figura 02), com
abundantes recursos, como praias, rios, coqueirais, remanescentes de Mata Atlântica e mangues, e já possui
razoável instalação de pousadas e hotéis (muitos voltados à tipologia resort), também passando por processos de
especulação imobiliária, relacionada ao turismo e ao veraneio.
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Figura 02 - Equipamento hoteleiro, ao lado de reserva de Mata Atlântica,
e oceano ao fundo, no litoral Norte de Maceió. Fonte: arquivo pessoal (2016).

5. TURISTIFICAÇÃO LOCAL E TERRITORIALIDADES EM UM PERÍODO MAIS
Dados mais recentes comprovam que os investimentos feitos em infraestrutura urbana e o alinhamento
do trade turístico local com o poder público, ocorrido nos últimos anos, como evidenciaram nossos entrevistados,
têm gerado bons resultados para os números do turismo de Maceió, como podemos observar no crescimento
constante do número de visitantes, como ilustrado na Figura 03.
N. de visitantes / Ano

Figura 03 - Representação evolutiva do fluxo global de visitantes em Maceió (1997 a 2015).
Fonte: Vasconcelos (2017)

No gráfico acima, constam dados oficiais que indicam crescimento contínuo e/ou regular da demanda
turística de Maceió, no período 2006-2015. Segundo a Setur/AL (ALAGOAS, s.d.) no ano de 2015 essa destinação
recebeu um fluxo global de 1.954.235 visitantes, que se comparados com os índices de 1997, quando a destinação
recebeu 492.197 visitantes, constatamos que a demanda turística de Maceió praticamente quadruplicou em um
período de 18 anos, a partir da fase de pós estagnação do destino, de 1997 a 2015. A crescente demanda de
visitantes, nos últimos anos, também desencadeou um aumento de oferta de meios de hospedagem.
No entanto, mesmo com essas perspectivas de crescimento atrelado aos investimentos que vêm sendo
realizados pelo poder público e pela iniciativa privada para o setor turístico local, nossos entrevistados apontaram
a existência de sérios limitadores para um rejuvenescimento mais duradouro do destino, a exemplo das ainda
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presentes questões de qualidade ambiental nas praias de Maceió, principalmente a poluição por esgoto sem
tratamento prévio.
Como ocorre já há décadas, a poluição e a contaminação das praias urbanas de Maceió continuam sendo
um dos fatores de maior impacto negativo do destino, gerando insatisfação da população local, dos turistas, além
de propaganda negativa dos que percebem tal situação e a criticam publicamente. Além disso, outros problemas
são apontados pelo público entrevistado, como a percepção de que o mercado turístico local ainda é muito
dependente do turismo de sol e praia, sem uma efetiva iniciativa de se fomentar outras tipologias de turismo
ligadas ao lazer.
Já no que se refere às influências da existência de ofertas turísticas originadas em em Maceió, essas se
estendem a outros municípios do litoral alagoano. Essa situação reflete simbólica e materialmente o território
turístico predominante em Alagoas que, em termos mercadológicos, é “vendido” e divulgado turisticamente,
segundo entrevistados, como “destino Maceió”. Tal forma de territorialização também influencia uma rede de
facilidades infra e superestruturais do núcleo irradiador de turismo receptivo Maceió, ou como denominam os
entrevistados, do “portão de entrada” do turismo de Alagoas, que serve como foco de irradiação dos fluxos
turísticos para as áreas influenciadas por esse núcleo. As falas seguintes ilustram essa constatação:
Há dois “produtos turísticos” [...] que são vendidos no mercado: o vendido pelo setor políticoinstitucional tem espaço geográfico nos limites do município de Maceió; e o vendido pelo setor
privado. Neste último, o produto turístico Maceió [destinação turística Maceió] é apresentado
como tendo espaço geográfico todo território de Alagoas, principalmente a zona litorânea
(entrevistado 03).
Começa obviamente em Maceió, com o desembarque, após isso se estende à Praia do
Francês, com o “in, out, City”, Barra de São Miguel, Praia do Gunga, Dunas de Marapé,
estendendo-se até Coruripe no Litoral Sul, Jequiá da Praia, indo até a Foz do São Francisco.
Garça Torta e Paripueira, as Galés de Maragogi, no Litoral Norte (entrevistado 15).
[...] o turista que vem a Maceió tem normalmente a estadia de sete noites, então nesses dias
que ele fica aqui ele tem possibilidade de ir a Maragogi no extremo norte do estado a 120 km
ao Rio São Francisco que está a cento e poucos quilômetros, estamos falando de três horas
no máximo, então ele tem condições de passar um dia de lazer desde Maragogi até com
passeios belíssimos, você tem Paripueira, Dunas de Marapé, Gunga o passageiro que chega
aqui ele já vem com o imaginário de visitar Maragogi e Gunga, ninguém quer deixar de fazer
esses passeios. Então o mercado nacional já sabe disso e inclusive as operadoras já estão
incluindo esses passeios nos pacotes em que eles vendem (entrevistado 11).

A partir dessa territorialização do turismo receptivo local, algo que se torna evidente é a nítida carência,
ou seja, falta de outras práticas turísticas, alternativas ao modelo dominante, que tem priorizado historicamente
um turismo massificado de sol e praia. Em nível local, o que se consolida é uma persistente invisibilidade de
roteiros que poderiam tanto diferenciar quanto complementar os atrativos de sol e mar. Sobre essa questão, a fala
seguinte, emitida por um dos entrevistados, é ilustrativa:
[...] existe uma necessidade de uma especialização e diferenciação em termos de serviço, o
que acontece é que eu tive contato com alguns operadores, alguns profissionais do setor
privado na tentativa de conhecer outros segmentos, mas ao conversar com eles, eles dizem
que é muito bom mas muito demorado, é preciso muita dedicação. Então, Sol e Mar... se
botou na cabeça que é você aproveitar o sol e trazer pessoas pra lá e colocar de um lado para
o outro [...] (entrevistado 01).

Esse tipo de posicionamento reforça, territorialmente, uma rede de conveniências e agenciamentos
presentes no seio do poder decisório acerca do turismo na destinação Maceió: nos últimos anos, o trade turístico
tem indicado seus representantes para atuarem no setor público, vinculado aos órgãos oficiais de turismo do
estado e do município, como aponta a fala de um entrevistado:
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[...] a participação do setor privado na indicação desses próprios gestores tem conseguido, há
muitos anos, há mais de uma década... Eles conseguem indicar aos gestores maiores,
governadores, prefeitos e gestores da pasta. Há uma tendência que esses gestores atuem
em consonância com os interesses, não em sua totalidade, mas parcialmente, os interesses
do setor privado [...] (entrevistado 02).

Apesar de trazer aspectos positivos para o modelo praticado, com um rejuvenescimento da oferta
tradicional do destino, a consequência prática do fortalecimento do atual modus operandi do destino Maceió,
perpetua o modelo local exaustivamente focado no turismo de sol e praia, como aponta a continuidade da fala
citada acima:
[...] ainda que um secretário municipal ou estadual acredite na diversificação, ele perde forças
por que ele está sozinho, não vai conseguir o respaldo dos que o colocaram na pasta [...]. O
gestor via de regra, ele tende a remar com a maré, sendo bem realista, e dança conforme a
música, a seguir o fluxo do rio. Então, onde ele percebe que as coisas vão acontecer mais
facilmente, sem muito desgaste, ele tende a fomentar. Então está alinhado aos interesses do
setor privado dos interesses políticos relacionados ao setor privado [...]. Eu enxergo, acima
de tudo, uma cultura empresarial entendendo que [...] nesse momento do turismo de MaceióAlagoas, o setor privado ocupa um espaço de destaque, não acho que isso vá mudar tão
cedo, me refiro a uma independência do poder público, do poder privado, ao ponto de não
necessariamente haver uma aliança direta, uma aliança direta me refiro a uma indicação do
gestor por parte do governador, pelo prefeito e ele pode não atender aos interesses do privado
[...] (entrevistado 02).

Como reflexo de tal conjuntura, observamos os tipos de percepção e discursos que vêm sendo elaborados
sobre Maceió, pelas agências governamentais, com respaldo do trade turístico. Assim, uma das consequências
da forma pela qual o turismo tem continuamente se territorializado na destinação Maceió são as grandes
dificuldades de uma efetiva internacionalização do destino. Segue comentário de um dos entrevistados sobre as
possibilidades de Maceió expandir-se como destino internacional33:
[...] nós somos ainda muito fragilizados por essa infraestrutura, se realmente a cidade
conseguisse acelerar esse processo de melhoria de infraestrutura urbana, vai gerar muita
oportunidade para mercados, até então ainda não descobertos, principalmente o mercado
europeu que é uma demanda de longa distância e que gosta de aproveitar o segmento de sol
e mar, ou seja, com praias urbanas cem por cento saneadas, com ocupações bastante
interessantes, tanto de grandes investidores, tanto de médios e pequenos investidores no
segmento de lazer, tipo bares, restaurantes, serviços e tudo. Então, quanto a isso, ainda
estamos fragilizados. Focado somente num público brasileiro ou, no mais, latino-americano,
onde a percepção do turismo é ainda muito fragilizada... então eles não têm uma exigência
tão grande quanto a do mercado europeu. Então essa é a nossa fragilidade mercadológica,
podendo ter um crescimento com as devidas melhorias. Praias iguais, é difícil você encontrar
atrativos assim de qualidade como os de Alagoas, de Norte a Sul, e com essa proximidade, e
por Maceió estar no centro da oferta desses ativos de sol e mar de altíssima qualidade, só
precisamos dar um polimento, quanto mais conseguirmos qualificá-los, melhor teremos a
receptividade dos nossos visitantes, e um público mais exigente vai ser mais frequente em
nossas praias e em nossas cidades. Aí, o que vai ganhar com isso? Um turismo com outra
percepção, onde você pode trabalhar com um turismo com percepção de cultura, de folclore,
de gastronomia, de paisagismo, de observação, então o turismo de uma qualidade melhor
além do sol e mar. Nessa qualificação da cidade, que é o dever de casa, a gente vai abrir um

Não há dados oficiais precisos sobre esse aspecto, mas como ilustração, no ano de 2015 o fluxo hoteleiro divulgado foi de 781.994 hóspedes, sendo,
dentre esses, 27.677 (ou aproximadamente 35,4%) de estrangeiros, com predominância efetiva de sulamericanos (74,12% desses estrangeiros), sendo
51,15% deles, provenientes da Argentina. Tais dados ilustram que o turismo internacional receptivo ainda está muito concentrado em um público
relativamente homogêneo de latino-americanos, sendo diminutos os percentuais de visitantes de outras proveniências internacionais como: EUA (4,81%);
Portugal (4,25%); Itália (3,34%); Espanha (3,11%); Alemanha (1,95%), etc.
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grande leque pra um outro turista que tem o poder econômico para pagar outra atividade além
do sol e mar que a gente vende hoje como basicão (entrevistado 07).

Outro entrevistado também aborda essa questão, mas com foco na cultura empresarial:
Eu entendo que essa cultura empresarial precisa ser adaptada não que a gente precise
esquecer o Sol e Praia, mas eu acho que pra ela ser mudada, nós precisamos de alguns
casos de sucesso, nós precisamos que de alguma forma, de uma rede paralela, isso
normalmente envolve empresários com visões mais arrojadas, empresários dispostos a
investir no médio e longo prazo que são coisas de agora. Muitas vezes pequenos
empresários… dedicar seu tempo. E recursos a esses segmentos diferenciais e com resultado
começando a funcionar e de repente um rol de operadores diferenciados começar a vir
trabalhar a coisa começa a obter um fluxo natural e a gente consegue ter diversidade [...]
Cruzeirista vem pra cá, o que acontece [...] muitos deles perguntam logo onde é o centro da
cidade, onde é a famosa DownTown, que é o termo que eles usam no mundo afora, eles vão
ao centro, muitos deles não querem ficar só na área da praia tomando sol, enfim alguns
querem e outros não... aí já era essa caminhada que a gente sabe que vai lá do Porto de
Jaraguá até o centro da cidade... a gente encontra frequentemente a presença dos cruzeiros,
o pessoal buscando essas alternativas culturais [...]. Maceió tem muito a oferecer, e o mosaico
de atributos culturais, naturais, totalmente propício para isso: praia, lagoa, cultura, história...
nós não precisamos do nosso Mickey Mouse, não precisa criar do zero, ele já existe de forma
nata, histórica, basta trabalhar de forma em que a gente possa inseri-los no turismo
(entrevistado 02).

Sendo o território de Maceió portador de rica e diversificada base para atrativos turísticos (área litorânea,
laguna, mangues, rico acervo histórico e cultural), a problemática que se constata é justamente o tipo de
exploração turística que atualmente se desenvolve de forma predominante nesse destino: um turismo massificado,
em detrimento de outras possibilidades de diversificação, uma vez que o turismo de massa, com ênfase no sol e
mar, tem algumas particularidades negativas inerentes, a saber: impactos ambientais negativos, menosprezo pelo
patrimônio cultural, e alheamento em relação às características identitárias locais, etc.. Mais uma vez, o discurso
do entrevistado, acima citado, é ilustrativo:
Maceió tem o litoral próprio... extenso litoral... ele não se resume à região da praia... também
há a parte interna, com povoados, com culturas e identidades distintas... nós temos o alto de
Ipioca... você tem comunidades tradicionais que vivem ali, de culturas distintas... você tem a
região da lagoa também, com a orla lagunar muito extensa. Eu não me refiro só ao trecho que
vai até o Pontal ali, e volta... refiro a Bebedouro, subindo aquilo ali no sentido Fernão Velho,
de infinitas possibilidades. Se a gente se ater só à lagoa, imagine as possibilidades de
trabalhar a identidade da marisqueira, do catador de sururu, do passeio de lagoa tradicional,
do mangue, como isso pode ser trabalhado... a Massagueira tá aí para provar: polo
gastronômico funciona muito bem e não necessariamente só turístico [...] o segmento
histórico-cultural, a gente pode fazer esse mix aí associado também ao ecoturismo e ao
turismo rural também são três fontes: turismo cultural, rural, gastronômico... vou dizer um
quarto aqui, que remonta várias propriedades na área de engenho hotéis fazenda que
envolvem a produção artesanal de rapadura, cachaça [...] (entrevistado 02).

Em complemento a esse raciocínio, citamos a pouca utilização turística dos atrativos lagunares da laguna
Mundaú, como as visitas turísticas ao bairro do Pontal da Barra, o tradicional “Passeio das nove Ilhas”34, a visita

Durante o passeio, que tem seu ponto de partida em uma das diversas áreas de embarque encontradas no Pontal da
Barra, pode-se conhecer nove ilhas, e paisagens agregadas, pertencentes ao Complexo Estuarino Lagunar MundaúManguaba, com seus canais e lagoas.
São as ilhas mencionadas na divulgação do passeio: das Andorinhas, do Irineu (Pescador), do Fogo, de Santa Marta, do Almirante, de Um Coqueiro Só, das
Cabras, de Bora Bora e a de Santa Rita (Marechal Deodoro).
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à vizinha e histórica cidade de Marechal Deodoro35, à Lagoa Manguaba, ou mesmo ao seu bairro gastronômico
da Massagueira, em comparação aos itinerários das praias marítimas, que estão no circuito das agências de
receptivo local.
[...] subaproveitamento total, por que quando você chega ao nível de Maceió e vê uma orla
lagunar belíssima, mal cuidada, mal tratada e sem nenhum tipo de intervenção por parte dos
operadores de turismo de não levarem as pessoas até lá e só vê a lagoa sendo utilizada
somente com o passeio das nove ilhas, que você passa pelas nove ilhas mas não desce em
quase nenhuma. Você não tem mais uma voz, é a natureza sendo responsável, mas você não
tem o cuidado de ter serviços e equipamentos durante esses passeios das lagoas, das nove
ilhas. [...] o diferencial que poderia ser tratado principalmente quando você enfoca nesse lado,
nessa fase da natureza do município e estado como Alagoas, onde você como carro chefe
um dos maiores, um dos mais fortes que é a questão da gastronomia. O bairro de
Massagueira, que pertence a Marechal Deodoro mas é frequentado em massa por alagoanos,
maceioenses e, alguns turistas isoladamente que vão até esse destino, eles se encontram
não só com a paisagem em si das lagoas mas como o carro chefe que é a própria gastronomia,
mas você vê [...] muitos fechados por conta de público e quantas agências de viagens levam
seus turistas para Massagueira? Nenhuma, eles não contam com o turismo de agência
(entrevistado 01).

Já há algumas décadas estudos internacionais como os de Cohen (1993) e Walle (1993), dentre outros,
apontam que a autenticidade dos destinos turísticos pode ser efetivada através de segmentos alternativos aos
massificados. Ao se criar ofertas que atendem aos interesses de uma demanda mais variada, destinações que
historicamente têm priorizado excessivamente o segmento de sol e mar podem atrair uma maior parcela da
demanda turística potencial. A diversificação da oferta pode ajudar a complementar e estabilizar as demandas
turísticas de uma destinação. Ao se criar oportunidades para outras vias de valorização do turismo nos territórios
de destino, em harmonia com suas singularidades locais, geram-se alternativas perante a estandartização dos
mercados convencionais e dominantes, que tendem a saturar-se com um produto de natureza mais fugaz e com
demanda mais frágil e dependente de manobras mercadológicas convencionais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, constatou-se a condição de destino dominante de Maceió, em Alagoas, com sua ênfase,
há mais de 50, anos no turismo de massa, de sol e praia; e as relações entre o trade turístico e o aparato oficial
municipal e estadual de fomento e gestão do turismo, contribuíram decisivamente para a instalação de um
processo de turistificação/territorialização turística que bloqueia o surgimento de outras ofertas turísticas, com
base no patrimônio histórico e cultural de Maceió e municípios circunvizinhos.
Ao se criar oportunidades de valorização do turismo nos territórios de destino, em harmonia com suas
singularidades e diversidade de interesses locais, pode-se gerar alternativas de diversificação da oferta perante a
uma estandardização que prevalece nos mercados convencionais, conservadores e dominantes, que tendem a
saturar-se com um produto de natureza mais fugaz e com demanda mais frágil e dependente de manobras
mercadológicas, como ocorre com o exemplo de cultura empresarial cultivada pelos planejadores e promotores
territoriais do destino Maceió. A configuração territorial que resulta de destinos com essas características funciona
como barreira à diversificação da oferta turística local, e continua a marginalizar recursos, interesses periféricos e
outras possibilidades de criação de atrativos, para além do turismo de sol e praia.

O município faz parte da Região Metropolitana de Maceió. A cidade foi a primeira capital de Alagoas e cidade onde nasceu Deodoro da Fonseca,
proclamador da República e primeiro presidente do Brasil. É Conhecida também por suas construções de valor histórico, igrejas, casas e outras edificações
antigas.
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SESSÃO TEMÁTICA 2 – Políticas de Turismo e Território
A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO TURISMO NAGERAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE EMPREGO E
RENDA: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE O LITORAL NORTE GAÚCHO DO RO GRANDE DO SUL
Maximilianus Andrey Pontes Pinent, FACCAT36
Carlos Águedo Nagel Paiva, FACCAT 37
Resumo
Este artigo analisou a contribuição da mensuração das atividades turísticas para a economia como medidas da
relevância socioeconômica para o desenvolvimento territorial, delimitando o objeto a partir da concepção de
indicadores que dimensionem a produção e especialização econômica no Litoral Norte Gaúcho. Através de
análise de dados secundários e documentais de abordagem quantitativa delimitou-se a expressão econômica do
turismo, inclusive na abordagem do que é turista para comparar e elucidar as estimativas no uso de um recorte
de atividades econômicas ou pela expressão de todas as atividades setorizadas em cadeias produtivas. Buscouse, através de pesquisa exploratória, interpretativa e descritiva, analisar as perspectivas do desenvolvimento
regional vislumbrando a importância socioeconômica do turismo, demonstrando um viés de subestimação
demonstrado pela estimativa possível das Atividades Características do Turismo vis-à-vis à comprovação da
especialização regional com a observação de atividades propulsivas e reflexas demonstradas pela Teoria da Base
de Exportação e dos Quocientes Locacionais.
Palavras-chave: Regionalização do Turismo, Desenvolvimento Regional, Especialização Econômica Regional,
Atividades Características do Turismo e Quocientes Locacionais.

The economic expression of tourism in direct and indirect generation of employment and income:
Aan empirical study on the Northern Coast of Rio Grande do Sul
Abstract
This article analyzes the contribution of the measurement of tourist activities to the economy as measures of
socioeconomic relevance for the territorial development, delimiting the object from the design of indicators that
dimension the economic production and specialization in the North Coast Gaucho. Through the analysis of
secondary and documentary data of a quantitative approach, the economic expression of tourism was delimited,
including the approach of what is a tourist to compare and elucidate the estimates in the use of a cut of economic
activities or by the expression of all activities sectorized in Productive chains. Through an exploratory, interpretive
and descriptive research, we sought to analyze regional development perspectives by looking at the socioeconomic
importance of tourism, showing an underestimation bias demonstrated by the possible estimation of Tourism
Characteristics vis-à-vis the proof of regional specialization with the observation of propulsive activities and reflexes
demonstrated by the Theory of the Export Base and the Locational Quotients.
Keywords: Regionalization of Tourism, Regional Development, Regional Economic Specialization, Activities
Characteristics of Tourism and Locational Quotients.
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1. INTRODUÇÃO
As atividades turísticas ganham dimensão crescente enquanto atividade econômica em todo o mundo.
Este acelerado crescimento do turismo vem induzindo uma crescente demanda de estatísticas com vistas à
mensuração da contribuição das atividades turísticas para a economia.
A primeira proposta de avaliação é tomar as Atividades Características do Turismo – ACT – como
empregos gerados pelo Turismo. Quais são estas? Serviços de alojamento, serviços de alimentação, transporte
de passageiros, aquaviário, marítimo, aéreo, ferroviário e metroviário, serviços auxiliares, atividades de agências
e organizadores de viagem, aluguel de automóveis e, cultura e lazer.
O problema – evidente – é que nem todos os empregos nestas atividades são gerados pela demanda de
“turistas” em sentido estrito. Por exemplo, o garçom que serve em um bar ou restaurante também atende um
morador do município que, eventualmente, usufrui do serviço de gastronomia local.
A solução padrão é diferenciar a demanda “externa” da “interna” e definir a percentagem do emprego
nas ACT que é rigorosamente derivada do turista. Contudo esta solução apresenta dois problemas que já podem
e devem ser anunciados agora.
Em primeiro lugar, ela pressupõe que saibamos muito bem quem é o Turista. Mas quais são as
características que determinam que um morador de uma cidade lindeira possa ser considerado um visitanteturista?
Em segundo lugar, se se quer ser rigoroso de fato, não basta extrair a demanda que os não turistas (vale
dizer, os domiciliados no território) exercem sobre as atividades típicas do turismo (as tais “ACT”). Isto equivale a
ser rigoroso apenas negativamente. O rigor positivo envolve levar em conta as demandas que os turistas fazem
nas nãoACT! Sim, pois os turistas vão aos supermercados, ao dentista, ao borracheiro, à farmácia, à florista, à
sapataria, à loja de roupas. Eles não exercem demandas apenas sobre as ACT. Malgrado o que possa pretender
a ONU/OMT, o IBGE e o IPEA.
Como organismos que atuam gerando e analisando estatísticas socioeconômicas para mensurar a
expressão do turismo, tanto ONU/OMT, quanto IBGE e IPEA criam um recorte muito específico de atividades
econômicas levando em consideração tão somente as que são “consumidas” diretamente pelo turista sob a óptica
de um conceito que estreita a dinâmica atual do próprio entendimento do que é turista.
Para solução em contraponto à análise específica das ACT, está o conceito baseado nas teorias de
North, que conforme Paiva (2013) nos permite distinguir dois tipos de atividade econômica regional ou local: (1)
as atividades propulsivas, que atendem demandas externas, responsáveis pelo ingresso inicial de recursos
monetários no território; (2) atividades reflexas, que se voltam ao atendimento das demandas dos domiciliados,
que recebem os recursos oriundos das vendas dos bens e serviços associados às atividades propulsivas e geram
novas demandas no território, multiplicando-as.
A relevância de distinguir as atividades está no reconhecimento de quais são propulsivas que Paiva
(2013) divide em: (1) atividades que geram bens tradables (transportáveis), que são “exportados” para fora da
região; (2) atividades que geram bens (e serviços) não tradables e não-ubíquos. São estas demandadas também
pelos turistas, que deslocam, de perto ou de longe, para o território para adquirir o bem ou serviço, seja um imóvel,
um atendimento médico ou participar de um evento.
Para tanto, abordaremos neste trabalho, o tema das distintas medidas da relevância socioeconômica
das atividades turísticas para o desenvolvimento territorial (e/ou para a geração de emprego e renda),
delimitando o objeto a partir da concepção de indicadores que dimensionem a produção e a especialização do
turismo na conurbação Tramandaí – Imbé – Osório – Xangri-Lá – Capão da Canoa.
Assim, esta pesquisa visou identificar as cadeias produtivas e suas relações com o sistema do turismo
do Litoral Norte Gaúcho, verificando a pertinência da expressão econômica do turismo sob duas vertentes
especificamente: das ACT e dos Quocientes Locacionais (QL).
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O estudo teve como objetivo analisar os indicadores econômicos para saber se há um viés de
subestimação ou superestimação no sistema atual de mensuração da expressão econômica do turismo e se
este viés é ampliado ou diminuído quando se analisam territórios onde o turismo é - de acordo com todos os
indicadores e o próprio senso comum - mais relevante para a dinâmica econômica.
Para tanto, é necessário subsidiar a análise do processo organizativo regional do Litoral Norte Gaúcho, com
enfoque nas atividades que compõem a especialização econômica da região.

2. METODOLOGIA
A pesquisa foi um estudo de caso do Litoral Norte Gaúcho, concentrado na população dos cinco
municípios da conurbação por apresentarem maior incidência de ACT.
Quanto ao Instrumento de coleta de dados se utilizou dois sistemas, de base secundária, bibliográfica
e documental: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor Turismo, do IPEA/MTur, que
mensura a expressão econômica do turismo a partir de indicadores construídos pela análise das Atividades
Características do Turismo (ACT) e os Quocientes Locacionais (QL), que medem a relevância do turismo na
economia local a partir de indicadores construídos pela análise de toda economia dos municípios (Teoria da Base
de Exportações).
A partir da identificação e hierarquização dos dados compara-se os resultados para identificar as
peculiaridades em cada uma delas e se seguem um padrão estável de diferenças condicionadas pelo tipo de
mensuração do "turismo", de forma tradicional ou pelo grau de especialização do município nestas atividades.
Para sua elaboração foram utilizados dados secundários obtidos junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), através da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), os quais foram desagregados conforme as definições das cidades selecionadas.
Tais fontes subsidiam a análise da empregabilidade nas atividades econômicas existentes na região,
elaborando o cálculo de Quociente Locacional, conforme fórmula de North (1955), adaptado por Paiva (2013) e
ou a média de empregos formais das ACT, pelo IPEA (2013). Esta coleta ocorreu entre março e maio de 2015 e
comparada com o emprego da metodologia do IPEA (2015) exposta no Caderno 1842 - Aspectos metodológicos
do sistema integrado de informações sobre o mercado de trabalho no setor turismo. Para o tratamento e análise
dos dados foram utilizados o editor de planilhas MS Excel.
Para Análise dos dados foram utilizados o método estatístico-descritivo e o método comparativo, através
da análise de conteúdo. As respostas foram confrontadas com a fundamentação teórica do trabalho, obtendo-se,
entendendo e extraindo, portanto, as percepções expostas a partir de pesquisa bibliográfica e documental sobre
os municípios-objetos de estudo e suas economias.

2.1 Delimitação do território
O estudo de caso foi na Região Turística Litoral Norte Gaúcho, no Rio Grande do Sul, ilustrada pela
Figura 1. Optou-se pelo recorte territorial Tramandaí – Imbé – Osório – Xangri-Lá – Capão da Canoa, que, segundo
o IBGE (2014) mantém a maior população da região e concentra o maior número de serviços públicos e
empresariais da região. São cidades litorâneas que têm no segmento sol & praia a mais importante fonte de
geração de riquezas, emprego e renda.
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Figura 1 - Mapa de Localização da conurbação do Litoral Norte
Fonte: AMLINORTE (2015)

Os cinco municípios, somados, têm uma população de 167.106 habitantes, com uma média de IDH-M
de 0,74 e, essencialmente, trabalhando na prestação de serviços. Das 8.871 empresas registradas na RAIS
(2013), apenas 246 não empregavam.A referência analítica é o Rio Grande do Sul, com uma população de
10.910.200 milhões de habitantes e 4.814.271 trabalhadores (IBGE, 2013).
Segundo Muradás (2008), de povoados de pescadores às contemporâneas praias de veraneio, com uma
dinâmica econômica da agropecuária e do turismo, a indústria na região compreende a extrativa mineral e a de
transformação, com destaque para a indústria calçadista, eletricidade, gás, água e construção civil. Etges e
Carissimi (2011) ao analisar os territórios luminosos do Rio Grande do Sul se deparam com a especulação
imobiliária como mote para o turismo no Litoral.

3. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO DO SETOR TURISMO
(SIMT)
O Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor Turismo (SIMT) criado pelo IPEA
(2013) para analisar a expressão do turismo no conjunto da economia, medir a geração de trabalhos formais e
informais, assim como demonstrar o perfil da mão de obra, subsidiando diagnósticos sobre as atividades que
concentram os gastos dos turistas: as Atividades Características do Turismo (ACT).
Ao construir o SIMT, o IPEA avaliou que nem todos os empregos gerados nas ACT são gerados para atendimento
do turista. Para definir o recorte que demonstre quantos empregos são, de fato, gerados pelo atendimento ao
turismo, o IPEA (2013) construiu o coeficiente turístico, com base em pesquisa realizada por telefone, distinguindo
o atendimento a turistas e a residentes.
A partir da utilização do coeficiente turístico e dados de fontes secundárias, o IPEA (2013) elaborou as
estimativas referentes à ocupação formal e informal gerada pelo turismo. Foram combinadas técnicas estatísticas
para determinar os percentuais de empregos formais, utilizando-se a RAIS e o CAGED, e para os empregos
informais a PNAD.
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Assim, para o emprego formal, o primeiro passo é calcular o coeficiente de demanda turística, para cada
ACT e para cada Unidade da Federação (UF), sendo que, por inconsistência e falta de historicidade de algumas
ACT na base UF, o IPEA (2013) considera o coeficiente por região geográfica brasileira. Assim, o Rio Grande do
Sul tem o mesmo coeficiente de Santa Catarina e Paraná para cada um dos oito grupos de ACT selecionados.
Este coeficiente é aplicado sobre a base RAIS (anual) e CAGED (mensal), do MTE/IBGE, nas ACT
selecionadas, determinando o percentual vinculado ao atendimento a turistas sobre a quantidade de empregos
totais. Baseado neste cálculo, o IPEA (2013) declara que, num exemplo hipotético, se em Porto Alegre há 1000
empregos em bares e restaurantes e o coeficiente é 440, significa que 44% dos empregos são relacionados ao
consumo de turistas.
Com esta base, mês a mês no período de um ano, de janeiro a dezembro, a metodologia criada estima
o emprego no turismo a partir da combinação de dados da RAIS com o coeficiente da demanda turística permitindo
estimar o percentual de empregos nucleados nas ACT associado exclusivamente ao consumo de turistas.
O estudo é aceito somente até o nível UF porque o IPEA não dispõe de dados uniformes de todas as
ACT em todos as UF. Mas, serve para embasar percentuais relativos aos recortes territoriais em universos
menores. Assim, oficialmente, conforme IPEA (2013), há duas informações a respeito dos empregos nas ACT:
sem coeficiente, disponíveis até o nível local (municipal), fornecidos pela RAIS (censitárias); e com coeficiente,
disponíveis apenas até o nível do Estado (amostral), que possibilita distinguir o atendimento feito a turistas e a
residentes.
A Metodologia de calcular os coeficientes de atendimento ao turista e estimativas de emprego formal no
setor turismo, com base nos dados da RAIS (IPEA/FUNIVERSA, 2006) utiliza-se dos dados do Cadastro de
Empresas e Estabelecimentos (CEE) para definição do universo da pesquisa que define o coeficiente pelo grau
de atualização e amplo conteúdo dos dados para referendar o SIMT.
O total de estabelecimentos componentes do universo definido alcançou, em 2008, conforme IPEA
(2013) a 189.000 unidades cuja distribuição por Estados (27) e Grupos ACT (7). Destes, foram selecionados 18,7
mil estabelecimentos a serem entrevistados por meio de telemarketing, utilizando o CEE/MTE, de outubro de
2009.
Da distribuição geográfica dos estabelecimentos levantados, extraindo os dados do RS em comparação
com o Brasil, chega-se a representação percentual demonstrada na Tabela 1 sobre os empreendimentos
pesquisados.
UF

MH38

A&B

TTL

TTI

TAQ

TAE

AUT

ALT

AGV

C&L

TOTAL

RS

1.447

8.574

1.304

341

29

33

819

177

582

1.577

14.883

21.596 110.239 10.316 4.110

508

644

10.793 3.692 8.186 19.688

189.772

BR

7%

8%

13%

8%

6%

5%

8%

5%

7%

8%

8%

Tabela 1 - Distribuição de ACT no RS Fonte: Adaptado de
RAIS/MTE (2013).

Reforçando o contexto de abordagem da OMT/IBGE, as estatísticas sobre a distinção do emprego no turismo
referem-se à totalidade de empresa que prestam serviços nas oito ACT, considerando a impossibilidade de “[...]
identificar os estabelecimentos que prestam serviços majoritariamente a turistas em atividades como alimentação,

MH – Meios de Hospedagem; A&B – Alimentação; TTL – Transporte Terrestre Local; TTI – Transporte Terrestre Internacional; TAq – Transporte
Aquaviário; Tae – Transporte Aeroviário; AuT – Auxiliar de Transporte; AlT – Aluguel de Transporte; AgV – Agência de Viagens; C&L – Cultura e Lazer.
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por exemplo, o perfil da mão de obra reflete a realidade de um conjunto de estabelecimentos cujos clientes são,
em sua grande maioria, residentes” (IPEA, 2013, p. 14).

4. A CONTRIBUIÇÃO DOS QUOCIENTES LOCACIONAIS PARA MEDIR A EXPRESSÃO
ECONÔMICA DO TURISMO
O turismo pode ser o setor econômico propulsor do desenvolvimento econômico de um território,
induzindo a emergência de outros setores em função da demanda secundária que estimula.
Estas produções associadas aparecem normalmente como foco de atendimento às famílias e clientes
locais também são acionadas pelos visitantes e ficam mais claras pela mensuração da expressão econômica no
território pelos Quocientes Locacionais (QL) e relacionadas ao turismo, como atividades não tradables e, portanto,
objeto de demanda in loco, através do trânsito/turismo (TrS) do agente que realiza o dispêndio.
Para identificar e analisar esta possibilidade, a alternativa de mensurar as atividades econômicas locais
para além das ACT, demonstra uma capacidade de consumo maior que o doméstico, aparecendo pelo cálculo
dos QL o significado de uma sorveteria, um posto de combustível, a venda de imóveis ou atividades comerciais
produzirem muito além da capacidade de compra dos moradores locais, revelando o quão expressivo pode ser o
turismo.
Para demonstrar esta expressão com o uso dos QL transparece quais atividades comerciais, serviços
básicos e até mesmo contingenciais ofertados tem uma parte da demanda local, mas transpõem o consumo para
uma demanda extraordinária que não é revelada mensurando somente as ACT.
Posto isso, o reconhecimento das atividades econômicas e suas relações para com a cadeia produtiva
do turismo traz luz às interpretações possíveis sobre os atuais quocientes locacionais mais relevantes para estas
cidades e suas possíveis conexões no cenário econômico da Região Turística Litoral Norte Gaúcho.
Destarte, quando consumido a mais que o grau de consumo interno (1,2), proporcionado como uma
margem de proteção razoável pelo limite que possa emergir dos consumos idiossincráticos que não é absurda
nem abusiva de padronização, releva-se por quem mais será adquirido ainda dentro de seu território de produção,
especialmente quando se trata de serviço. Num exemplo prático, quando um serviço médico apresenta um QL
3,7, significa que há uma demanda interna suprida acrescida de uma demanda externa que eleva para mais que
1 este QL.
Assim, a atividade que apresentar QL maior que 1 (um), teoricamente, atende moradores e visitantes. E
quanto mais emprego gerado por determinada atividade, mais importante ela deve ser para o cluster em que se
está inserida, incluindo atividades direta ou indiretamente relacionadas com o turismo, para o caso do Litoral Norte
Gaúcho.
Assim, é necessário delimitar um indicador que diferencie as atividades voltadas para o mercado interno
das atividades propulsivas. Este indicador, desenvolvido por Hildebrandt e Mace (1950) é o Quociente Locacional
que, segundo North (1955 p. 300/1) “[...] compara a concentração de emprego de uma determinada indústria em
uma área (a economia objeto) com outra área (a economia de referência)”.
Para se determinar o QL, Paiva (2013) destaca a necessidade de determinar a economia de referência,
que, no caso da conurbação do Litoral Norte Gaúcho, tomase o Rio Grande do Sul. Desta forma, Paiva (2013, p.
80) apresenta a fórmula:
(Emprego Indústria A Região E)

/ (Emprego Indústria A Estado E)

(Emprego Total Região E)

/ (Emprego Total Estado E)

QL =
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Na Tabela 2 apresenta-se as atividades econômicas com os maiores QL que mantém as maiores
empregabilidades, demonstrando as quão propulsivas são e a importância para o território em foco.
Município

QL conurbação

Total
Total urbano
Comércio varejista de balas, bombons
e semelhantes
Comércio varejista de outros produtos
alimentícios
não
especificados
anteriormente e de produtos do fumo
Comércio varejista de gás liquefeito de
petróleo (GLP)
Comércio varejista de tecidos e artigos
de armarinho
Comércio varejista de móveis, artigos
de iluminação e outros artigos para
residência
Comércio varejista não especializado,
sem predominância de produtos
alimentícios
Comércio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos

Num empregados Num empregados RS
conurbação
39.916
3.082.991
39.664
2.094.914

32,87

1.073

1.724

5,06

874

9.118

1,90

100

2.779

3,84

435

5.984

3,85

1.716

23.548

3,65

829

11.996

1,69

257

8.010

1,41

1.073

40.138

Tabela 2 - Maiores QL do Litoral Norte Gaúcho
Fonte: Adaptado de RAIS/MTE (2013)

Ao reconhecer o Litoral Norte Gaúcho como um polo de serviços especializados para atender turistas,
nos deparamos com uma concentração de serviços que atendem, em princípio, moradores, mas com um
excedente que demonstra que são procurados por clientes para além da capacidade doméstica de consumo.
Município
Total
Total urbano
Comércio
varejista
de
produtos
farmacêuticos,
artigos
médicos
e
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Comércio varejista de móveis, artigos de
iluminação e outros artigos para residência
Comércio a varejo e por atacado de peças e
acessórios para veículos automotores
Comércio varejista de produtos de padaria,
de laticínio, frios e conservas

QL
Num
empregados Num empregados
conurbação conurbação
RS
39.916
3.082.991
39.664
2.094.914
1,41

1.073

40.138

3,85

1.716

23.548

1,24

665

28.439

1,27

308

12.764
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Comércio varejista não especializado, sem
predominância de produtos alimentícios
Comércio varejista de equipamentos e
materiais para escritório
Comércio varejista de outros produtos
alimentícios
não
especificados
anteriormente e de produtos do fumo
Atividades de contabilidade e auditoria
Comércio varejista de tecidos e artigos de
armarinho
Comércio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria
Confecção de peças do vestuário exceto
roupas íntimas, blusas, camisas e
semelhantes
Instalações elétricas
Atividades desportivas
Comércio varejista de gás liquefeito de
petróleo (GLP)
Comércio varejista de balas, bombons e
semelhantes

3,65

829

11.996

1,30

316

12.853

5,06

874

9.118

1,88

650

18.260

3,84

435

5.984

1,69

257

8.010

1,25

367

15.562

7,45
1,10
1,90

1.067
220
100

7.564
10.583
2.779

32,87

1.073

1.724

Tabela 3 - Maiores Empregabilidades, com QL altos da conurbação do Litoral Norte Gaúcho
Fonte: Adaptado de RAIS/MTE (2013)

Ao relacionar pelos maiores QL e empregabilidade somente dos municípios da conurbação, na Tabela
3, demonstra-se serviços que correspondem ao consumo elevado por visitantes no período de veraneio.
Este grande comércio, para além da capacidade consumidora local, demonstra que o turismo movimenta
a economia local e nenhuma das ACT desponta como atividades propulsivas. Se, somente se, as ACT dariam de
fato a expressão econômica do turismo, a população do Litoral Norte Gaúcho poderia ser considerada fanática
por sorvete e isso explicaria também a grande procura por produtos farmacêuticos que existem nas cidades do
Litoral Norte Gaúcho.
Mas o movimento é outro, advindo de um consumo extraordinário ao local, que o histórico dos Quocientes
Locacionais, como procedimento de medição da capacidade de produção e exportação de produtos e serviços de
um território esclarece.

4.1 Os Quocientes Locacionais (QL)
A base teórica dos Quocientes Locacionais, um indicador de estrutura econômica (e não de dinâmica
econômica) apresentado na tese de North (1955), defendidos por Paiva (2014) explicita uma variável até então
não considerada nas estatísticas do turismo: o morador dos municípios (e demais territórios) vizinhos que
frequenta a cidade polo para usufruir de seus serviços, também pode ser considerado um turista.
Para a Teoria da Base de Exportação, definir a especialização econômica e quais sejam outras atividades
que venham a se desenvolver num determinado território como atividades reflexas a esta especialização são
conclusões baseadas na localização de atividades, na organização da produção e na divisão populacional.
A teoria foi decorrente da análise, primeiramente, para identificar os sistemas propulsivos, que
determinavam o que o território exportava, em mercadorias. Em consequência desta análise identificou-se
também o sistema de atividades reflexas, que não exporta mas desenvolve-se em decorrência de produtos e
serviços que atendam ao sistema propulsivo e ou as demandas das famílias moradoras deste mesmo território.
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Assim, quando Marshall (1996) analisou a localização das empresas como ambiente gerador de
vantagens competitivas e demonstrou a importância da existência de aglomerações produtivas e as
externalidades locais geradas em benefício do crescimento industrial demonstrou a importância da produção
especializada numa determinada atividade econômica sendo capaz de refletir sobre o restante da atividade
econômica local.
Cabe salientar ainda que o QL apresenta a especialização da região analisada, mas também remete à
competência, inovação e competitividade sobreposta nas camadas que compõem a especialização de produção
da dinâmica regional. Assim, quando Paiva (2013) explica as diferenças de atividades econômicas, setores e
cadeia produtiva ele propõe o entendimento das “[...] atividades econômicas como unidades artificiais” (PAIVA,
2013, p.47) que se assentam em bases materiais e históricas.
Quanto maior o QL, mais propulsiva é esta produção e, mais fácil de afirmar o quanto é consumida
também por clientes externos. No caso de atividades TrS – no tradables, nas quais a transferência de recursos
externos para a comunidade receptora se dá pela mobilidade do agente consumidor e usuário de serviços
– quanto maior é o QL, maior é a demanda externa por estas atividades por parte de “turistas” (no sentido
mais amplo do termo, no sentido “econômico” do termo) em visita ao território.
Importa destacar três referências a esta questão: (1) para agricultura, segundo Paiva (2014) são
inconsistentes, pelo simples fato de não se associar os trabalhadores rurais a uma exclusiva atividade produtiva
ao longo do ano. (2) quando o QL (urbano) é maior que 2 indubitavelmente a produção extrapola o mercado
interno, envolvendo o atendimento de alguma demanda externa (seja ela a exportação ou demanda
“turística”, no sentido mais amplo do termo). (3) a agricultura e a indústria produzem bens estocáveis e
exportáveis (tradables), denominadas X propulsivas, enquanto que serviços são atividades mobilizadas através
do deslocamento dos usuários no território (no tradables), denominadas TrS propulsivas. E é isso que se pode
diagnosticar pelo uso do QL, segundo Paiva (2013).
Estes três pontos são importantes para delimitar a abrangência desta análise, que não engloba
agropecuária e somente apontará as atividades propulsivas – bens exportáveis e do turismo, procurando expor
mais detalhes das atividades e, consequentemente, dos setores, cadeias e funções dinâmicas comparáveis visà-vis a dinâmica específica do turismo apontados na análise das ACT.
Tal argumento tem força ao analisar os Quocientes Locacionais das atividades econômicas do território,
que medem a capacidade da produção local em atender aos moradores e criar excedentes para o atendimento
de visitantes.
Ao compor uma cadeia produtiva numa região que tem um forte atrativo natural, como o litoral, onde no
verão torna-se o destino de milhares de gaúchos, os serviços, diversificados e complementares se tornam as
atividades propulsivas da região e passam a demonstrar o interesse regional pela busca cotidiana por
especialidades ali instaladas. Torna-se a especialização da região ser um polo de serviços. Mas, quem os
procura? Somente turistas enquadrados no conceito da OMT?

4.2. Um novo olhar para a definição de turista, considerando a relação de produção e consumo
demonstrada pelos quocientes locacionais (QL)
Paiva (2014) observa o desenvolvimento econômico regional atribuindo valor de turista para os vizinhos
que se deslocam comumente para uma determinada cidade afim de consumir seus produtos e serviços, assim
como para determinados públicos, como aposentados, que fixam segunda residência em determinado local para
usufruir das condições climáticas, gastando assim, seus ganhos longe do local que os provêm.
Este público, vale destacar, não cabe no conceito de excursionista da OMT. Há nos conceitos
defendidos por Paiva (2013) para as economias regionais toda nuança para definir a mensuração dos valores
econômicos de localidades (regiões e municípios) que completam a lacuna existente na parametrização de dados
socioeconômicos do turismo, baseada nos chamados quocientes locacionais das análises territoriais, que autores
como North (1955) e Schwartzmann (1977) que analisam a territorialidade dos arranjos produtivos como forma

93

propulsora das atividades locais. Turista é o agente que despende seus recursos (renda ou patrimônio) fora
do território onde os mesmos foram auferidos.
Propondo uma desconstrução da conceituação usual do que é turismo, Paiva (2014), define que para a
Economia, é turista todo o agente que adquire bens e serviços ofertados num território “T” qualquer através do
dispêndio de recursos auferidos em outro território. O autor entende que basta não viver num determinado território
para ali consumir as ofertas de produtos e serviços e ser caracterizado como visitante (turista).
Baseia-se ainda em Hirschmann (1990) e North (1955) para distinguir a importância do território neste
conceito, lembrando que “[...] Hirschmann (1990) chamou a atenção para a distinção dos determinantes da
competitividade regional e nacional” (Paiva, 2014, p. 24). Sua relação estava para distinção de território região
para território nação, que tem instrumentos que alicerçam suas políticas de competitividade, como a taxa de
câmbio, considerada por ele o mais importante.
Em concordância, Di Santi e Revetria (2003, p. 6-7), afirmam que
[...] a demanda turística compreende não somente os serviços que são ofertados pelos
setores tradicionalmente vinculados ao turismo, como também abrange boa parte dos bens e
serviços existentes na economia, uma vez que estes são passíveis de consumo direto ou
indireto por parte dos turistas.

Portanto, influencia na relação de consumo e aumenta a importância das atividades econômicas
procuradas nestas cidades. Vizinhos, visitantes não tão distantes recorrem as cidades mais próximas para
solucionar problemas e, por consequência, tornam-se turistas ocasionais, de baixo período, sem utilizar dos
serviços mais comuns e medidos como específicos do turista comum, que se desloca de longe, e utiliza de meios
de hospedagem, agências de viagens e transportadoras turísticas.
Quem compra uma casa na praia, não necessariamente se muda para lá. A maioria o faz para ter onde
ficar durante as férias. Isso o retira do consumo direto de meios de hospedagem, mas não de outros serviços que
a cidade oferta, como supermercado, farmácia, bares e restaurantes, que elevam suas empregabilidades neste
período tanto quanto os serviços considerados diretos ao turista. A própria construção das residências adquiridas
são “produtos” ofertados aos turistas ocasionais (ou frequentes), como cita Paiva (2014).
Assim, determinar quem consome o “produto turístico sol & mar” e consequentemente os produtos e serviços
existentes no Litoral Norte Gaúcho não é somente turistas que atendem o conceito inicial da OMT, mas todos os
que se deslocam num determinado momento para “ocupar” sua segunda residência, ou para adquirir um produto
que esteja disponível nestas cidades.
4.3 Especialização no turismo
Uma cadeia produtiva é composta por elos que englobam arranjos supridores de insumos básicos para
a produção, seus sistemas produtivos, agentes de distribuição e comercialização e os consumidores finais, em
conexão pelos fluxos gerados pelos recursos utilizados (CASTRO, 2000).
A cadeia produtiva do turismo, demonstra setores que se comprometem à produção econômica do
turismo mas são desconsideradas na mensuração estatística.
Ao analisar as atividades econômicas do Litoral Norte Gaúcho e determinar suas cadeias e o grau de
especialização no turismo, é possível definir quais são as atividades correlatas e ou independentes do turismo e
apontar para os fatores de desempenho pelo grau alcançado nos QL.
Sendo as atividades econômicas “unidades artificiais reais”, de criações humanas que assentam em
bases materiais e históricas, como defende Paiva (2013), a relação da formação histórica com a atual forma de
produção da localidade é resultado inerente e relevante para entender quais as perspectivas sobre os setores que
se estruturam e as cadeias produtivas que movimentam a economia regional.
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Tais atividades se agregam inicialmente nos setores comumente reconhecidos: (1) primário, produtor de
matéria-prima através da agricultura, pecuária e extrativismo; (2) secundário, que atua no processamento da
matéria-prima para produção de maquinário, equipamentos, bens de consumo, construção civil e geração de
energia; (3) terciário, da prestação de serviços aos consumidores e, em sua grande maioria, em área urbana e
sem deslocamento.
Estes setores correlacionam-se nas chamadas cadeias produtivas, absorvendo desde a matéria-prima,
sua manufatura e a consequente comercialização nos setores urbanos. Formam-se em cima de especializações
econômicas características de espaços geográficos, climáticos e ou culturais.
Quando Myrdal (1968) mostra que as forças de mercado não regulamentadas aumentam as
desigualdades regionais pela concentração de atividades econômicas em determinadas áreas devido às
vantagens competitivas, define que as regiões se especializam com mão-de-obra qualificada, uso de recursos
naturais infraestrutura e atração de investimento para definir o processo de causação circular e cumulativa da
economia.
Paiva (2014) trata da relação de cadeias produtivas regionais afirmando que as regiões econômicas são
definidas por relações de solidariedade entre distintas municipalidades “[...] definidas no interior de sistemas de
fornecimento e clientela que caracterizam um conjunto determinado (e, usualmente, bastante limitado) de cadeias
produtivas propulsivas” (PAIVA, 2014 p. 12).
Ao identificar e agrupar as atividades econômicas do Litoral Norte Gaúcho, levando em consideração a
formação de cadeias e funções apresentadas por Paiva (2014) pode-se estabelecer na Tabela 39 quais são suas
representações e hierarquias para com o turismo.
As atividades propulsivas, ora por apresentarem um consumo maior que a demanda local, ora por ofertar
uma empregabilidade alta, determinando sua importância para local, no caso de Litoral Norte Gaúcho são:
agricultura; calçadista; e energia elétrica. Três cadeias que se formaram independentes do atender visitantes.
Já, nas atividades propulsivas ou mistas vinculadas indiretamente ao turismo estão: Administração
Pública, que demonstra uma empregabilidade alta e uma relação de dependência econômica para a região, assim
como o SPB-Educação4, SIUP40 e o setor Madeira-Mobiliário.
LITORAL NORTE GAÚCHO

QL

Num Emp. Num Emp. - RS
LN

EMPREGADOS FORMAIS TOTAIS

1,00

73.071

2.998.553

ATIVIDADES PROPULSIVAS INDEPENDENTES DO TURISMO
AGROINDÚSTRIA

0,86

1.695

80.988

CALÇADO E VESTUÁRIO EM GERAL

1,55

4.485

118.812

ENERGIA ELÉTRICA

1,82

914

20.590

7.094

220.390

Total

ATIVIDADES PROPULSIVAS OU MISTAS VINCULADAS INDIRETAMENTE AO TURISMO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1,85

14.512

321.351

SERVIÇO PÚBLICO BÁSICO (SPB) EDUCAÇÃO

0,55

1.370

101.898

MADEIRA MOBILIÁRIO

0,75

801

44.086

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 1,01
(SIUP)

488

19.807

Serviço Público Básico (saúde, educação, etc).
SIUP – Serviços Industriais de Utilidade Pública. 6 SPF – Serviços
prestados às famílias.

39
40

95

Total

17.171

487.142

ATIVIDADES VINCULADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AO TURISMO
TURISMO & LAZER EXCLUSIVO

1,71

1.594

38.274

SPF6

1,81

22.111

502.040

CONSTRUÇÃO CIVIL E ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 1,58

12.327

319.572

LOGÍSTICA

0,80

3.552

182.356

SPB-SAÚDE

0,58

1.711

122.024

E TURISMO & LAZER

Total

41.295

ATIVIDADES REFLEXAS (SUBORDINADAS A TODAS AS PROPULSIVAS)
SOS

0,54

591

45.186

LITORAL NORTE GAÚCHO

QL

Num Emp. Num Emp. - RS
LN

EMPREGADOS FORMAIS TOTAIS

1,00

73.071

2.998.553

SPE41

0,63

1.238

80.844

SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS

0,51

674

54.660

SPF & SPE (GEN REF "POR DEFINIÇÃO"

0,82

1.469

73.719

Total

3.972

254.409

TOTAL GLOBAL

73.071

1.456.895

Tabela 4 - Distribuição de Cadeias Produtivas do Litoral Norte Gaúcho
Fonte: Adaptado de Paiva (2015).

Nota-se que agroindústria é pequena na região e que as cadeias calçadista e energética são altas, mas
tendo juntas uma empregabilidade cinco vezes menor que a somada das atividades que compõem as atividades
vinculadas direta e indiretamente ao turismo.
Quando Schwartzmann (1973) aponta a importância das exportações no processo de desenvolvimento
regional iniciadas pelas vantagens locacionais, destaca a indústria de exportação como ponto a centralizar outras
periféricas (subsidiárias ou não básicas), bancos, atividades financeiras e serviços que se concentram no seu
entorno. As condições para que isto aconteça passa pelo dinamismo do produto e pela difusão, com crescimento
econômico e que os outros setores cresçam junto gerando riquezas para o maior número de pessoas.
É o contexto das atividades propulsivas que movimentam as exportações e produz encadeamentos com
insumos, criação de outras atividades produtivas e para demanda final, assim como os recursos naturais
apresentam condições para serem explorados conjuntamente com a atividade base.
O Litoral Norte Gaúcho apresenta tais características, quando 85% da população economicamente ativa
está empregada em atividades vinculadas direta ou indiretamente ao turismo ou subordinadas.
Considerando que a principal atividade econômica, empiricamente, é o turismo, faz-se necessário
analisar o território-foco como um território polo satelizado pelos outros municípios do Litoral Norte Gaúcho para
avaliar o potencial e os obstáculos ao desenvolvimento de suas cadeias.
Quiçá demonstra-se o quão capaz seja o turismo de compor o que Schwartzmann (1973) afirma que para
uma região se desenvolver a partir das exportações “[...] faz-se preciso que tanto as condições necessárias quanto
suficientes sejam preenchidas” e apresentar assim, o que Paiva (2013) identifica como estratégico para o

41

SPB – Serviços prestados às empresas.
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crescimento: (1) avaliar vantagens e desvantagens competitivas; (2) identificar qual leque de serviços são
possíveis ampliar; (3) identificar quais conexões são possíveis à sua estrutura produtiva; e (4) identificar a relação
de dependência com suas periferias.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se a fundamental colaboração que a compreensão que os Quocientes Locacionais revelaram
ao demonstrar a expressão econômica para além dos serviços disponíveis como quase que exclusivos aos
visitantes da conurbação no Litoral Norte Gaúcho.
Identifica-se primeiramente um viés de subestimação quando utilizadas somente as Atividades
Características do Turismo (ACT) enquadradas pelo Sistema ONU de estatísticas econômicas nesta conurbação
que demonstra explicitamente a dependência para com o setor.
Esta subestimação da expressão econômica do turismo se inicia ao tentar diferenciar a demanda
“externa” (turistas) da “interna” (moradores) buscando uma definição percentual de emprego nestas ACT que é
compreendida rigorosamente como derivada do turista.
Mas relativizar seus possíveis consumos baseando-se somente nas ACT sem agregar outros serviços
representa uma subestimação maior para um setor econômico tão heterogêneo, baseado fundamentalmente na
relação entre segmento, atrativos naturais e ou construídos existentes e serviços que agregam valor para
determinar o que e como será vendido ao turista.
Esta dinâmica que se organiza pela oferta de inúmeros serviços converge para uma promoção de um
destino capaz de atender diferentes interesses de seus visitantes, sejam eles estrangeiros, migrantes temporários
ou vizinhos regionais e, que de fato, no caso do território da conurbação do Litoral Norte Gaúcho, funcionam
somente no veraneio.
Observando, empiricamente, que setores econômicos diversos mantém-se em constante atividade nesta
conurbação, mesmo fora do período de veraneio, utilizou-se da Teoria da Base de Exportação para gerar dados
que pudessem analisar tais fatores por intermédio da agregação da empregabilidade gerada nas atividades
econômicas existentes em cadeias produtivas diretas, indiretas ou independentes da especialização no turismo.
A partir da TBE foi possível relacioná-las ao turismo por evidências demonstradas pelos Quocientes
Locacionais. Utilizou-se como linha de corte o valor 1,2 como capacidade de consumo doméstico, interpretada
inicialmente por North (1955) como atividades reflexas, voltadas ao consumo domiciliado a partir dos recursos
multiplicados no território advindos da entrada de divisas externas por atividades propulsivas, que atendem
demandas externas.
Paiva (2013) amplia este conceito para compreensão do consumo externo no próprio território, de
produtos, mas também de serviços, demonstrado essencialmente em grandes centros, cidades polos e destinos
turísticos. Quando Paiva (2013) distingue as atividades propulsivas em geradoras de bens tradables
(transportáveis), que são “exportados” para fora da região e geradoras de bens (e serviços) não tradables (e nãoubíquos), oportuniza a compreensão das demandas dos turistas, sejam estes de perto ou de longe, que acessam
o território para adquirir um bem ou serviço enquadrado ou não no padrão tradicional do Sistema ONU de
mensuração da economia do turismo.
Na Tabela 5 se expõe, de forma concisa, o que se buscou detalhar em toda a pesquisa: as atividades
propulsivas independentes do turismo representam 7% dos empregos da economia gaúcha, enquanto as demais
cadeias representam 3%, porém, para a economia da própria região, representa 81% dos empregos gerados,
com um QL de 2,26, sendo 63% de Atividades vinculadas direta ou indiretamente ao turismo.
O maior QL é das atividades independentes, mas a distribuição em direta, indireta ou reflexa do turismo
demonstra que o segmento influencia a criação e ampliação de outras atividades que ganham grande conotação
na organização social e econômica do Litoral Norte, sendo inclusive alguns dos motes de promoção do
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desenvolvimento regional: (1) a cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário (unidos justamente
pela incidência de construção e venda relacionada diretamente ao consumo externo voltado para o veraneio); (2)
comércio varejista (que ganha maior relevância e distribuição pelo grande deslocamento de gaúchos para o
veraneio, ofertando produtos para meios de hospedagem e de segundas residências.
CADEIAS PRODUTIVAS

Rio Grande do Sul

TOTAL

4.814.271

LN
reduzido
69.252

QL LN Reduzido

Atividades propulsivas independentes do turismo

47.818

3.233

4,70

Atividades propulsivas ou mistas vinculadas
indiretamente ao turismo
Atividades vinculadas direta ou indiretamente ao
turismo
Atividades reflexas (subordinadas a todas as
propulsivas)
Atividades indeterminadas ou não classificadas

426.331

11.862

1,93

1.340.809

43.666

2,26

19.579

607

2,16

1.634.309

9.111

0,39

Total global
Tabela 5 - Cadeias Produtivas da conurbação do Litoral Norte Gaúcho
Fonte: Adaptado de Paiva (2015).

Além disso, pelos QL se evidenciou que o sistema ONU de estatística econômica mantém um viés de
subestimação, primeiramente, por considerar necessário determinar um recorte de uso no consumo específico do
turista. Viés este ampliado ao não considerar tantas outras atividades possíveis e demonstradas como
demandadas por visitantes tanto quanto (ou mais) que meios de hospedagem, agências de viagens,
transportadoras e demais ACT, como farmácias, serviços médicos, comércio em geral.
Ao minimizar a subjetividade predominante neste tipo de diagnóstico, critérios como os adotados pelo
Ministério do Turismo para distribuição de recursos para o desenvolvimento e melhorias dos destinos turísticos
poderão ser mais apurados e com argumentos que garantam maior acuidade, justiça e eficácia à política pública
de promoção do turismo.
Conclui-se, então, que das distintas medidas da relevância socioeconômica das atividades
turísticas para o desenvolvimento territorial se observa que as ACT são relevantes para definir a expressão
econômica do turismo, principalmente em ambientes macroeconômicos, mas na aproximação à base local, em
nível municipal ou regional, o uso dos quocientes locacionais agrega melhores definições e aproxima as
estatísticas atuais do turismo com as definições identificadas para toda a cadeia produtiva do turismo.
De fato, há um viés de subestimação, que é ampliado ao identificar que o turismo no Litoral Norte
Gaúcho envolve tantas outras cadeias produtivas para além das definições exclusivas das ACT, ampliando a
cadeia do turismo na conurbação com a incorporação do comércio varejista, das atividades de cultura e lazer e,
principalmente, do mercado imobiliário nas vantagens competitivas de um destino de segunda residência.
Portanto, acreditamos haver demonstrado a relevância de comparar os resultados da análise da
expressão econômica do turismo pelas ACT com os resultados obtidos pela análise dos Quocientes Locacionais.
Esta comparação é relevante para garantir maior acuidade, justiça e eficácia à política pública de promoção do
turismo em nível nacional e deve ser objeto de atenção das municipalidades e territórios que não vem sendo
adequadamente contemplados com o padrão de avaliação de seu potencial e contribuição efetiva ao turismo
nacional na atualidade.
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O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE TURISMO COSTA DOS CORAIS, ALAGOAS E SUAS
IMPLICAÇÕES TERRITORIAIS
GALDINO, Gearlanza A., UFAL42
ARAUJO, Lindemberg M., UFAL43
Resumo
O turismo territorializa o espaço, causa urbanização e tem capacidade de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico. Com esse potencial, têm sido fomentadas políticas públicas para o turismo, incluindo estratégias
tais como o Arranjo Produtivo Local-APL. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de turistificação no litoral
norte de Alagoas e suas implicações, especificamente na área do APL Costa dos Corais. O arcabouço teórico se
baseia nos conceitos de território, governança e APL, com base em uma abordagem de pesquisa de natureza
qualitativa. Constatou-se que o turismo está em expansão na região sob a influência do APL o qual tem
influenciado a melhoria da infraestrutura urbana e turística locais, ao tempo que a governança criada pelo APL se
tornou um espaço legítimo de discussão e decisão coletiva.
Palavras-chave: território, governança, arranjo produtivo local, turistificação.

Costa dos Corais Local Productive Arrangement, Alagoas State, and Territorial Implications
Abstract
Tourism creates territories, leads to urbanization and has the potential to contribute to socioeconomic development.
Because of that, the government has fostered tourism policies based on the so-called Local Productive
Arrangements (APLs in Portuguese). This work examines the touristification of the north coast of Alagoas State,
Brazil, and related implications, with an emphasis on the Costa dos Corais APL. The theoretical framework of the
paper includes the concepts of territory, governance and APL based on a qualitative research approach. Results
show that tourism is expanding in the region under the influence of the APL approach and related governance with
improvements in the urban and touristic infrastructures. The governance framework employed has become a
legitimate space for collective work.
Keywords: territory, governance, local productive arrangements, touristification.

1. INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que por consistir de uma extensa cadeia produtiva, territorializa o espaço por meio de
resorts, hotéis, aeroportos, bares, restaurantes, atrativos, equipamentos de lazer, dentre inúmeras outras
intervenções que se articulam no âmbito do capitalismo contemporâneo. Ao comentar a produção do espaço no
capitalismo, Paiva (2016, p. 33) argumenta que “[...] diversas práticas sociais (econômicas, políticas e culturalideológicas), em conjunto e constante interação, é responsável pela produção do espaço”. Essa proposição se
aplica diretamente ao turismo, atividade consumidora de espaço (CRUZ, 2003), responsável, inclusive, por parte
significativa dos processos de urbanização contemporâneos em várias partes do mundo (MULLINS, 1991).
Um aspecto marcante do turismo é a sua capacidade de movimentar a economia e gerar empregos e ocupação,
atrair investimentos externos e, consequentemente, contribuir potencialmente para o desenvolvimento (EDGELL,
42
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2015). Os lugares nos quais o turismo se insere normalmente passam por um ciclo de evolução (BUTLER, 1980),
trazendo implicações ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas (PANOSSO NETTO, 2010), que levam
a uma reorganização dos territórios turistificados. Normalmente, quando o turismo se desenvolve em regiões
economicamente deprimidas, observam-se o crescimento da indústria da construção civil, transportes, alimentos,
hospedagem e ampla rede de serviços, formais e informais.
Não é por acaso que no Brasil, o governo federal e seus congêneres estaduais e municipais têm criado
diversos tipos de políticas públicas com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do turismo e, como
consequência, aproveitar o potencial do turismo em contribuir para o desenvolvimento social e econômico. Dentre
essas políticas, tem destaque os Arranjos Produtivos Locais (APLs). APLs são aglomerados de múltiplos agentes
em um território que compartilham uma atividade econômica e agem de forma cooperada (CASSIOLATO;
LASTRES, 2003). No Estado de Alagoas, por exemplo, existe um Programa de Arranjos Produtivos Locais
(PAPL/AL) que articula diversas atividades econômicas (movelaria, fruticultura, apicultura, turismo, etc.). Existem
em Alagoas três APLs de turismo, dentre os quais o APL de Turismo Costa dos Corais.
O objetivo deste trabalho é analisar como tem se dado a turistitificação da área formada pelo APL de Turismo
Costa dos Corais, no litoral norte alagoano, buscando compreender as mudanças territoriais ocorridas nas cidades
envolvidas e nas suas áreas de influência.
O trabalho fudamenta-se nos conceitos de território, governança e arranjos produtivos locais. Foi utilizada uma
abordagem de natureza qualitativa, incluindo uma estratégia de triangulação, pela qual foram empregadas
diferentes estratégias de coleta de dados, a saber: entrevistas abertas, análise documental e observação de
campo. Os documentos analisados foram coletados junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
e Turismo (SEDETUR/AL) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AL). A análise
de dados também foi realizada de forma qualitativa, buscando-se priorizar aspectos relevantes ao objetivo do
estudo.

2. A DIMENSÃO TERRITORIAL NA TURISTIFICAÇÃO
A discussão sobre território apesar de dominante na geografia e filosofia (SAQUET, 2011), também tem
ocorrido crescentemente na arquitetura e urbanismo, envolvendo igualmente o turismo. Para a compreensão do
processo de turistificação é importante discutirmos o conceito de território (FUINI, 2013), buscando identificar os
significados que lhes são conferidos no âmbito das relações socioespaciais e sua função. Nessa perspectiva,
Santos (2005, p. 225) afirma: “o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de
espaço humano, espaço habitado”. Assim, o território usado se define pela ação humana sobre a natureza, ou
seja, o território se constitui no espaço geográfico em que os indivíduos lhe atribuem significado e que adquire
sentido.
A noção de território associa-se à ideia de apropriação do espaço e implica o exercício do poder por
indivíduos, grupos, Estado e empresas que o constroem (HAESBAERT, 2008; LEFEBVRE, 1986). Na visão de
Sack (1986, p. 6), o poder está implícito na ideia de controle do território com o objetivo de “atingir, afetar,
influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos”. Nesse sentido, o planejamento e construção do
território são realizados por diversos agentes que buscam manter o poder, estabelecendo relações e atribuindo
uma identidade ao território.
Em sua concepção ampliada de território, o geógrafo Raffestin (1993, p. 58) compreende o território como
“a cena do poder e o lugar de todas as relações”, ou seja, entende que o território, a partir da apropriação do
espaço físico, se torna o lugar das relações e do controle social. Assim, o autor percebe as relações de poder nos
microespaços e não somente o poder centrado no Estado.
Nessa lógica, a territorialização implica a apropriação do espaço. Para Haesbaert
(2008, p. 23), um dos objetivos da territorialização é a “construção e controle de conexões e redes (fluxos,
principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações)”. Essa finalidade é relevante para o campo da
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atividade turística, já que a cadeia produtiva do turismo é diversa e ampla, assim como, a construção de redes
(CASTELLS, 1999) facilita o planejamento do território e a otimização dos benefícios no turismo, sobretudo do
fluxo de turistas, propaganda dos destinos turísticos, aproveitamento dos fornecedores locais e comercialização
do artesanato local. Por outro lado, a construção de redes é também um aspecto central dos APLs. De acordo
com Fuini (2013, p. 62), os APLs podem se “constituir territórios locais conforme adquiram poder de controlar
recursos e fluxos e de se apropriarem de recortes espaciais municipais e intermunicipais”. Esse poder de controle
é legitimado através da articulação com o setor público e a governança que “se vincula ao processo de
territorialização dos aglomerados na construção de sua coordenação políticoinstitucional” (FUINI, 2013, p. 62).
Em sua relação com o território, o turismo apresenta uma especificidade única, ou seja, o produto a ser
consumido na prática turística é o espaço. De acordo com Cruz (2001, p. 19), a apropriação de uma determinada
porção do espaço pelo turismo, resulta da convergência de diferentes fatores (sociais, econômicos e culturais) e
não, simplesmente, de seus atributos naturais. É o que ocorre, por exemplo, no turismo, quando o território de
uma determinada parte de um estado é organizado com base em um APL, articulando os aspectos naturais,
econômicos, sociais, culturais e políticos, em um ambiente institucional ímpar que permite o aprendizado coletivo
entre os indivíduos, empresas e firmas participantes. Portanto, o território é o objeto do processo de turistificação
de destinos, que adquire uma dinâmica de produção e reprodução de acordo com a percepção dos agentes
participantes dos arranjos institucionais de controle. Os significados do território, acoplados a essa dinâmica,
reverbera a tônica do desenvolvimento por intermédio da atividade turística, baseado no consumo do espaço e
territorializado por agentes empreendedores, comunidade local e turistas.

3. GOVERNANÇA TURÍSTICA
Para que um destino turístico possa se desenvolver de forma efetiva, é importante que haja um sistema
de governança local ou regional (AMORE e HALL, 2016). A governança é um fenômeno interdisciplinar que
engloba diferentes áreas do conhecimento, como sociologia, ciência política, administração, economia e
arquitetura e urbanismo. Está também inserida na agenda do Estado, especificamente no segmento das políticas
públicas e administração pública.
A governança implica descentralização e compartilhamento do poder e uma mudança na forma de
governar (FERNANDES; CORIOLANO, 2015), haja vista a insuficiência que o Estado centralizado enfrenta para
governar as sociedades contemporâneas (PULIDO- FERNANDEZ, PULIDO-FERNANDEZ, 2014). No novo
formato, o Estado agora não mais tem a função de interventor, mas de regulador (BRESSER-PEREIRA, 1995),
assim com a mudança na função do Estado, a questão da governança se tornou relevante para as políticas de
turismo (HALL, 2011).
Genericamente, a governança constitui uma nova forma de relação entre o Estado e a sociedade civil
(FERNANDES; CORIOLANO, 2015). Para Hall (2011), a governança é o ato de governar que no contexto da
política pública se constitui numa relação entre a intervenção do Estado e autonomia social. Assim, a governança
consiste numa organização de agentes que estabelecem relações e formam um espaço próprio para discussão e
deliberação nos processos de decisão coletiva. Para o exercício da boa governança, a participação (DEMO, 2009)
e a cooperação constituem instrumentos legítimos e inclusivos na efetividade do processo democrático.
Nessa perspectiva, a governança envolve quatro fatores em sua fundamentação teórica, a saber: (1)
Institucionalização de um espaço para discussão; (2) a participação em arranjos institucionais; (3) a cooperação
entre os agentes; e (4) busca do bem comum. O primeiro fator acima faz referência à criação e institucionalização
de espaços para decisão coletiva, o que permite a efetivação da governança. O fator 2 corresponde à participação
dos agentes sociais no planejamento, a partir de instrumentos institucionais como os conselhos e os orçamentos
participativos. O fator 3 envolve cooperação e diz respeito à ação de interação e valorização do coletivo que
promove a criação de spillover (efeitos de transbordamento). Suzigan et al.(2007, p.
427) entendem que a estrutura da governança é “conformada pelas relações de poder (ou de cooperação) ao
longo das cadeias de produção e distribuição de mercadorias”, assim, é possivel a existência de hierarquia ou de
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cooperação entre agentes de forma não excludente. Logo, a governança contribui para a existência de interação
e sinergia entre agentes, e consequentemente a geração de cooperação no arranjo. Já o bem comum é o fim da
governança, envolvendo os objetivos em comum que os agentes buscam ao decidirem trabalhar juntos.
Na perspectiva de González (2014, p. 17), a governança turística consiste em “buscar nuevas formas de tomar
las decisiones colectivas que mejoren las limitaciones de los procesos de toma de decisiones actuales y que
también permitan un papel más activo de diferentes actores sociales”. Ou seja, a governança configura uma nova
forma de tomar decisões coletivas, permitindo um maior envolvimento dos indivíduos. No caso de APLs de turismo,
os quais envolvem diversos indivíduos e empreendimentos os mais variados, por exemplo, hotéis, pousadas,
bares, restaurantes, artesanatos, atrativos, etc., a governança se torna importante para o desenvolvimento da
aglomeração formada por esses agentes, quando eles buscam desenvolver estratégias de ação coletiva
(SUZIGAN et al., 2007). Storper e Harrison (apud SUZIGAN et al., 2007) analisam a dimensão territorial da
atividade produtiva e da própria aglomeração, e defendem que a concentração de empresas no mesmo setor no
território, permite o desenvolvimento de interações entre elas. Portanto, ao envolver um número potencialmente
grande de agentes empreendedores, os APLs de turismo normalmente se beneficiam consideravelmente da
criação de uma rede de interação inter-organizacional, ou seja, uma instância de governança, que busca articular
as relações de cooperação entre os participantes.

4. POLÍTICA PÚBLICA DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL – APL DE TURISMO
Como parte do planejamento dos espaços urbanos, são desenhadas e incorporadas políticas públicas de turismo
nas cidades e espaços adjacentes. Entre elas, os APLs de turismo constituem uma estratégia para o
desenvolvimento do turismo sustentável e redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 2004) que
articulam o rural e urbano.
Historicamente, os APLs começam a ser difundidos no Brasil no final dos anos de 1990 (LUSTOSA; ROSÁRIO,
2011; DENARDIN; SULZBACH, 2012), após o colapso do chamado “desenvolvimentismo”; entretanto, os APLs só
foram implementados nos anos 2000. Diferentemente de APLs que surgem com os resultados do pósindustrialismo
(BRUNA, 2012), no turismo a formação de empresas e de APLs, surgem mediante a melhoria na infraestrutura
urbana e turística das cidades, iniciada em 1990. Os APLs foram criados pelo Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e Serviços (MDIC) em 2004. No campo do turismo, os APLs também são
incentivados pelo Programa Nacional de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, criado em 2004 pelo
Ministério do Turismo. No Brasil, existem 33 APLs de turismo (BRASIL, 2017).
Os APLs são originalmente baseados nos modelos de sistema produtivo conhecidos como distritos industriais e
clusters. Os distritos industriais são caracterizados “por um grande número de firmas envolvidas em vários estágios
e em várias vias de produção de um bem homogêneo” (PYKE; BECATTINI; SENGENBERGER,1990 apud VALE;
CASTRO, 2010, p. 91), consistindo, a exemplo da experiência italiana, de pequenas e médias empresas que
mantêm interação entre elas. Enquanto, o cluster é uma aglomeração geograficamente concentrada que envolve
não somente empresas correlacionadas, mas também outras instituições que dão sustentabilidade e cooperam
entre si, formando uma rede consistente de empresas de produtos ou serviços finais (PORTER, 1999).
Os APLs, de acordo com Cassiolato e Lastres (2003, p. 5), com base na definição do Grupo RedeSist44,
consistem em: “[...] aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um
conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipientes”. Logo, existe o
estabelecimento de um negócio em comum entre os agentes de um mesmo território.
Para além de uma aglomeração de empresas, Fuini (2013, p. 58) identifica a governança como o instrumento que
faz o elo entre os agentes nos processos de discussão e tomada de decisão das ações a serem adotadas e afirma
que os APLs designam uma concentração de empresas que “[...] interagem entre si e com outros atores públicos
Grupo RedeSist é uma Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais que pesquisa de forma interdisciplinar e foi o primeiro
difusor da ideia dos arranjos produtivos locais no Brasil. Foi formalizada em 1997 e tem sede no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
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e privados através de uma estrutura de governança comum”. De maneira complementar, Bruna (2012, p. 861)
comenta os aspectos políticos, mas destaca também a dimensão territorial, ao alegar que o APL “[...] tem uma
relação econômica e territorial com sua rede de relações sociais e seu espaço físicogeográfico, além de fazer
parte de um sistema cultural e político-administrativo”. É com base na estruturação de uma região ou recorte
territorial definido que um APL de turismo é construído, envolvendo infraestrutura, oferta de mão-de-obra, atrativos
e serviços.
Em última instância, a formação de APLs tem se difundido devido a suas vantagens de competitividade e eficiência.
Além disso, os APLs incluem em seus objetivos não apenas fatores econômicos, mas também ambientais,
espaciais, socioculturais e políticos. Entretanto, os APLs também enfrentam limites. Por exemplo, eles podem
causar a endogenia do desenvolvimento e a associação dos interesses do setor privado ao setor público, em
regiões com alta especialização produtiva (BRANDÃO et al., 2006), que podem caminhar inversamente à
perspectiva do desenvolvimento de redes cooperativas e ao estabelecimento de estratégias de governança, as
quais normalmente ampliam as possibilidades de participação para além do contexto mais local.

5. O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO NA COSTA DOS CORAIS - ALAGOAS
Embora o processo de turistificação no litoral norte de Alagoas tenha antecedentes que datam pelo menos
do final da década de 1970, ele é analisado neste trabalho a partir de 1991, ano em que foi criado o Programa
para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, pelo Instituto Brasileiro de Turismo –
EMBRATUR, com o objetivo de contribuir para a “implantação de infraestrutura básica (transporte, saneamento,
energia), instalação de equipamentos urbanos e oferta de serviços públicos em espaços considerados com
vocação e definição para a expansão turística” (BENI, 2006, p. 27).
No litoral norte de Alagoas, demograficamente, há municípios com quantitativos populacionais muito
diferentes entre si. Por exemplo, Maragogi, considerado um dos Destinos Indutores pelo MTur, tem quase 29 mil
habitantes, enquanto São Miguel dos Milagres tem pouco mais de 7.000 habitantes (Tabela 1). Além disso, há
municípios situados mais próximos à capital (Maceió), que contam com um quantitativo intermediário de
população, como Barra de Santo Antônio e Passo de Camaragibe, com aproximadamente 14.000 habitantes cada.
Por seu lado, Paripueira tem uma população de mais ou menos 11 mil habitantes, quase totalmente urbana, assim
como Barra de Santo Antônio. Outros municípios com potencial turístico são aqueles com população urbana
menor, na média de 7 a 8 mil habitantes (Japaratinga, Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres). Esses três
municípios formam a chamada “Rota Ecológica”, na qual se desenvolve o turismo de “charme”. (ALAGOAS, 2011a)
No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M45 (Tabela 1), destaca-se Paripueira,
com índice superior a 0,600; os demais municípios situamse em torno de 0,500. Portanto, no geral os municípios
da região apresentam um índice de desenvolvimento ainda deficiente nos quesitos da educação, geração de renda
e longevidade. É nesse contexto socioeconômico problemático que espera-se que o turismo venha trazer
alternativas de desenvolvimento, por meio da atividade turística planejada coletivamente.
Tabela 1 – População total e urbana e IDH-Municipal
Munícipio
Total (2010)
Urbana (2010)
% Urbana (2010) IDH-M
(2010)
Barra de Santo Antônio
14,230
13,242
93%
0,557
Japaratinga
7,754
3,308
43%
0,570
Maragogi

28,749

18,625

65%

0,574

Paripueira

11,347

10,049

89%

0,605

Passo de Camaragibe

14.763

7,228

49%

0,533

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano
de uma região.
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Porto Calvo

25,708

20,197

79%

0,586

Porto de Pedras

8,429

4,798

57%

0,541

São Miguel dos Milagres

7,163

2,261

32%

0,591

Fonte: PNUD, 2016.

É por isso que vem sendo criadas políticas públicas com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do
turismo na região, e, consequentemente, por intermédio da atividade turística provocar impactos socioeconômicos.
Este é o caso do APL Costa dos Corais, que faz parte do Programa de Promoção e Desenvolvimento dos Arranjos
Produtivos Locais no Estado de Alagoas (PAPL/AL). O programa tem o objetivo de promover a geração de
emprego e renda por meio de ações coletivas e integradoras, direcionadas ao desenvolvimento de micro e
pequenas empresas, e, ao mesmo tempo, buscar transformar a região na qual o APL está inserido.
O Estado de Alagoas conta com três APLs de turismo, a saber: Lagoas e Mares do Sul, Caminhos do São
Francisco e Costa dos Corais. No Mapa 1 são demarcados geograficamente os munícipios que fazem parte do
APL Costa dos Corais.
Mapa 1- Municípios do APL Costa dos Corais

Fonte: ALAGOAS, 2013.

De uma forma geral, historicamente os municípios que formam o território turístico de atuação do APL
Costa dos Corais têm sido permeados, nas suas atividades econômicas, sociais e políticas, por relações que Fuini
(2013) e Haesbaert (2008) chamam de apropriação, conduzidas por grupos econômicos dominantes. Imperam
relações de produção pautadas na lógica capitalista concentradora de renda e excludente, incluindo, por exemplo,
a especulação imobiliária. Entretanto, Fernandes e Coriolano (2015) acreditam que mesmo em regiões com tais
características é possível se criar alternativas diferentes para o processo de desenvolvimento regional,
especificamente com base no fenômeno da governança, o qual é parte inerente à experiência do APL Costa dos
Corais.
O desenvolvimento do APL Costa dos Corais pode ser dividido em quatro fases: Básica (2000 a 2003),
Intermediária (2004 a 2007), Avançada (2008 a 2011) e Transição (2012 a 2017). Nesse período, houve
interregnos no processo de desenvolvimento do APL Costa dos Corais, com cortes de recursos financeiros e
ausência de gestores, mas conforme entrevistas com participantes do APL, tais problemas não causaram um
estado de inércia nas atividades desse APL.
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A fase básica retrata o início do projeto PAPL. A fase intermediária corresponde à institucionalização do
PAPL/AL (Decreto n. 2.007, de 30 de agosto de 2004), juntamente com o SEBRAE/AL. Nessa fase, foram criados
os APLs de turismo e realizada a estruturação e criação da instância da governança do APL Costa dos Corais que
se mantém ativo desde sua institucionalização em 2004. A fase avançada refere-se ao período de expansão e
consolidação do PAPL como política de Estado e de reestruturação do APL Costa dos Corais, no sentido de
redirecionamento das ações que pudessem ser realisticamente incluídas no escopo do projeto. Na fase de
transição é realizada a reestruturação da coordenação do PAPL e em 2015 são concretizadas a reativação da
instância da governança do APL e reorganização do arranjo, tendo sido executada uma avaliação dos avanços e
dificuldades do APL.
Este trabalho constatou que a construção e desenvolvimento do APL Costa dos Corais gerou um
processo de produção e transformação dos municípios e cidades pelo turismo. O Quadro 1 apresenta as ações
articuladas pelo APL Costa dos Corais que contribuíram para a turistificação da região. As ações que são descritas
têm como embasamento de análise, o uso que se faz do território pelos indivíduos.
Etapas
2000 a 2003
2004 a 2007

2008 a 2011

2012 a 2014
2015 a 2017

Quadro 1- Ações articuladas pelo APL Costa dos Corais
Ações implementadas
● Estruturação do PAPL.
●
Criação de roteiro de integração entre municípios;
●
Regularização dos meios de hospedagem em órgãos ambientais; ●
Implantação do Centro de Visitação Peixe-boi (Porto de Pedras); ●
Desenvolvimento de produto âncora nos munícipios.
● Exploração das piscinas naturais de Barra de Camaragibe;
● Implantação de Roteiro Turístico diferenciado na Rota Ecológica;
● Apoio a ações do projeto Peixe-boi;
● Inserção de sinalização turística;
● Melhoria de acesso aos equipamentos turísticos;
● Restauração do trecho rodoviário entre Usina Santo Antônio e Barra de Camaragibe;
● Construção da alça viária da Flamenguinha.
● Aprovação da Trilha do Visgueiro como Turismo Rural e de experiência – Talentos
Brasil Rural;
● Projeto Estrada Parque AL 101 Norte.
● Melhoria no fornecimento de energia;
● Sinalização turística;
● Melhorias nos sinais de celular e internet;
● Melhoria no acesso rodoviário à Rota Ecológica;
● Início de alguma forma de coleta seletiva de lixo;
● Implantação de lixeiras na Rota Ecológica;
● Fiscalização nas piscinas naturais;
● Início de elaboração dos Planos diretores municipais;
● Melhoria da ponte de acesso ao Projeto Peixe-boi;

Fonte: LUSTOSA et al, 2010; IABS, 2015; IABS, 2015a; IABS, 2016; ALAGOAS, 2015; ALAGOAS, 2011; ALAGOAS, 2015a;
ALAGOAS, 2016; ALAGOAS, 2016a; ALAGOAS, 2016b; ALAGOAS, 2016c.

As ações articuladas pelo APL Costa dos Corais no período de 2004 a 2017 englobam de alguma forma
a melhoria na infraestrutura urbana e turística, a preservação de atrativos naturais e a criação de produtos
diferenciados. No início do APL Costa dos Corais (2004 a 2007), busca-se de forma incipiente estabelecer uma
conexão entre roteiros turísticos intermunicipais, o que fortalece o arranjo e o produto âncora dos municípios. Mas,
não é explícita uma compreensão de planejamento do espaço urbano para o turismo, embora os gestores
entrevistados entendam que há uma vocação do tipo “sol e praia” na região. Nessa fase, ficou clara a relevância
da busca de construção e divulgação do produto no mercado, ou seja, o desenvolvimento de estratégias para que
o turismo desse APL se torne competitivo.
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Na segunda fase existe um esforço para a construção de novos produtos além de “sol e praia”, que torne
o destino turístico dinâmico e sustentável. Há visivelmente um esforço para a melhoria de acessos e de lugares
de trânsito dos turistas, impactando diretamente no cotidiano da comunidade, nos negócios do setor privado e na
movimentação dos turistas, como a construção da alça viária da Flamenguinha que liga o litoral norte à parte alta
de Maceió e ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, e o início dos trabalhos de implantação da Estrada
Parque AL 101 Norte em 2014, mas que não foi concluída. Evidentemente, essas ações são obras estruturantes
do Estado, entretanto houve o empenho do APL Costa dos Corais através do envolvimento dos empreendedores
nas negociações com o Poder Público para que essas obras fossem construídas.
Se constatou que em período posterior, houve efeitos de cooperação entre agentes envolvidos com a
urbanização e a turistificação das cidades de forma um pouco mais integrada, expressos em ações básicas de
fornecimento de energia e melhorias de sinais de celular e internet que facilitam a prestação dos serviços, a
comunicação e a sociabilidade entre os indivíduos. Hall (2011) entende que a adoção de uma estratégia de
governança normalmente contribui de forma direta para que benefícios desse tipo se materializem. Dentre tais
benefícios, as ações voltadas à criação e ampliação de infraestrutura urbana facilitam o acesso aos atrativos
turísticos, e transmitem segurança à comunidade e aos turistas; além disso, melhorias na sinalização, fiscalização
e coleta seletiva contribuíram para a construção de uma cidade um pouco mais inclusiva, hospitaleira e
competitiva. No entanto, mesmo com os avanços consideráveis já alcançados, a própria gestora do APL (IABS,
2016) afirma que umas das grandes dificuldades continua sendo as demandas pela construção de mais
infraestrutura, o que é normal em uma região com tão baixos índices de desenvolvimento, como mencionado.
Portanto, a região formada pelos municípios do litoral norte de Alagoas, circunscritos pelo APL de Turismo
Costa dos Corais, se tornou uma região na qual o turismo encontra-se em processo de expansão, com influências
das ações desse APL. Além disso, este trabalho constatou, com base na percepção de gestores que estão
envolvidos com esse APL, que o espaço de governança criado como parte da estratégia de desenvolvimento do
APL Costa dos Corais, se tornou um espaço legítimo para discussão e decisão coletiva das demandas do território,
frente às necessidades de crescimento do turismo na região. Assim, o processo de turistificação através das
articulações do APL Costa dos Corais, sobretudo da governança, tem proporcionado mudanças na infraestrutura
turística e urbana das cidades, e ao mesmo tempo, contribuído para a manutenção do bem comum e
desenvolvimento social e econômico da região.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de turistificação dos municípios que formam o litoral norte alagoano, orientado em parte pelo
APL Costa dos Corais e sua estratégia de governança, tem a participação não somente do Estado e setor privado,
mas também da comunidade local. Essa realidade termina por produzir um território mais includente, resultado
não somente dos processos de decisão coletiva dos empreendedores que formam o APL, mas também devido ao
atendimento a demandas de outros agentes envolvidos, evitando assim, uma apropriação do espaço exclusiva de
determinados segmentos e agentes da cadeia produtiva do turismo. Isso acontece porque a partir do APL é
possível aumentar a interdependência entre os agentes envolvidos. O efeito das suas ações no interior da cadeia
produtiva da atividade, termina por transbordar para além do âmbito da arena específica do APL. Como
consequência, há um relativo aumento no empoderamento dos agentes envolvidos frente as ações hegemônicas
de maior escala, o que contribui para o fortalecimento da governança e também para o atendimento de demandas
sociais mais difusas.
Por outro lado, a lógica da turistificação do espaço via APL difere da abordagem pública dominante de
planejamento turístico para a região, quando esta busca criar uma infraestrutura turística para o turismo de massa,
enquanto o APL, por sua própria lógica de planejamento cooperativo, busca construir uma turistificação mais
includente e um turismo responsável que dependa mais dos agentes locais que do próprio Estado, o qual é o
fomentador da política pública de turismo, buscando atender a demandas de desenvolvimento originárias do
governo federal, e em escalas espaçotemporais mais amplas.
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O trabalho constatou que durante o processo de turistificação da região houve um amadurecimento dos
agentes do APL Costa dos Corais, saindo de uma fase preliminar de foco no marketing do destino para ações
direcionadas aos atrativos e à infraestrutura urbana e turística, provocando, assim, mudanças territoriais cruciais
para o turismo e impactando o ordenamento da cidade e o cotidiano da comunidade, além de contribuir para o
desenvolvimento social e econômico da região.
No entanto, constatou-se que há certo desequilíbrio no nível de turistificação entre os municípios
participantes. Por exemplo, Maragogi é um município claramente dominante no âmbito do turismo na região. Logo,
é importante que a turistificação do território seja estendida de forma mais equânime para todos os municípios,
aumentando, assim, a contribuição do turismo para o desenvolvimento local de cada município, no âmbito do
desenvolvimento regional. É fundamental ainda criar dinâmicas de planejamento público municipal (a longo e curto
prazo), viabilizar articulações entres gestores municipais e promover a diversificação dos produtos para além do
“sol e praia”, buscando construir uma infraestrutura urbana e turística nas cidades e área adjacentes. Nesse
sentido, é relevante o sistema de APL para a turistificação de destinos, tanto na perspectiva de organização do
espaço urbano e turístico, quanto na formação de governança.
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O TURISMO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A COOPTAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA E SOCIAL
DOS DEZ MAIORES HOTÉIS NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
Tiago Delácio de Oliveira e Silva, UFPE46
Cristina Pereira de Araujo, UFPE47
Resumo
Este artigo tem por finalidade analisar os impactos dos incentivos fiscais no setor hoteleiro no Município do Ipojuca
a partir dos agentes que atuam no processo de produção do espaço urbano. Para tanto, toma-se os 10 (dez)
maiores empreendimentos do trade turístico dessa região com o objetivo de estudar, de maneira a compreender
de forma crítica, a reprodução do capital no qual pode produzir, modificar ou destruir espaços e identidades.
Palavras-chave: Ipojuca, produção do espaço, turismo, incentivos fiscais.

Tourism and space production: The economic, political and social cooptation of the ten hotels in
the municipality of Ipojuca
This article aims to analyze the impacts of tax incentives in the hotel sector in the Municipality of Ipojuca based on
the agents that work in the urban space production process. In order to do so, the 10 (ten) largest enterprises of
the tourist trade of this region are taken with the objective of studying, in a critical way, the reproduction of capital
in which it can produce, modify or destroy spaces and identities.
Keywords: Ipojuca, production of space, tourism, tax incentives

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
Com uma população estimada pelo IBGE em 94.533 pessoas, Ipojuca está localizada no litoral sul de
Pernambuco, a aproximadamente 52 km de distância da capital Recife e possui uma área de 527,107 km² o que
corresponde a 0,5% do Estado de Pernambuco (IBGE, 2010). Até a década de 1980 predominava na região a
monocultura da cana-de-açúcar. Entretanto, a partir dos anos 1990, sua vocação natural ao turismo se afirmou
graças à singularidade de suas praias: Porto de Galinhas, Maracaípe, Merepe, Muro Alto, Serrambi e Toquinho,
que a tornaram a principal rota turística do Estado. Outra marca da região foi a indução do setor industrial no
Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS). Em ambos os casos, estimulou-se o crescimento tanto da
população quanto da urbanização da cidade, como pode ser observado na Tabela 1, resultando, principalmente,
num incremento do setor de comércio e serviços, relacionados estes, à cadeia do turismo.
Tabela 1. Crescimento populacional e grau de urbanização de Ipojuca

O setor de serviços é o que apresenta maior expressividade econômica no município, sendo responsável
por 71,55% do Valor Adicionado Bruto – VAB e 20% dos empregos no setor formal. A indústria representa cerca
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de 31% do VAB, enquanto que o setor agropecuário corresponde a menos de 0,5% do mesmo, conforme Tabela
2.
Tabela 2. Taxa de Evolução do PIB

Tanto no setor do turismo como no portuário-industrial se observa uma forte participação estatal no
sentido de induzir, a partir de uma política de fomento à atração do capital privado. Isso faz com que o Município
se destaque no ranking de arrecadação dos impostos diretos e indiretos. O PIB de Ipojuca em 2014 foi o terceiro
maior do Estado com participação de mais de R$ 8 bilhões e lidera com R$ 80.814,45 o PIB per capita no Estado
(IBGE, 2010). Entretanto, apesar do forte trade turístico, da alta taxa de urbanização e da industrialização
acelerada pelo Porto de Suape, a cidade não elevou o padrão de vida da população e possui ainda estrutura
fundiária extremamente concentrada e se apresenta na 51ª colocação na incidência de pobreza (Índice de GINI)
do Estado. (IBGE, 2010).
É diante desse contexto que o turismo do Ipojuca emerge como um dos agentes transformadores do
espaço no qual KNAFOU (2001) denomina de “territórios turísticos”, ou seja, porções do espaço geográfico em
que a participação do turismo na produção do espaço foi e ainda é determinante.
Essa conjuntura de apropriação do espaço litorâneo pelo turismo se deu sobretudo a partir dos
investimentos proporcionados pelo PRODETUR/NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo/Nordeste), cujos
aportes permitiram a construção de novas rodovias em direção ao litoral Sul pelo Poder Público juntamente com
a implantação de infraestrutura turística, o que por sua vez potencializou a ocupação da orla e propiciou o
surgimento de novos meios de hospedagem: os hotéis, resorts e condomínios fechados para segunda residência
sobretudo na praia de Muro Alto que até então não era urbanizada.
Com efeito, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (Tabela
3), Ipojuca concentra cerca de 48% dos estabelecimentos vinculados a Atividades Características do Turismo
(ACT) no destino Litoral Sul, havendo registrado o surgimento de 159 novos empreendimentos relacionados a
essas atividades entre 2006 e 2011. Entre os 427 estabelecimentos vinculados a ACT registrados em 2011, a
maior parte relaciona-se ao setor alimentação (38%), seguida dos setores de hospedagem (28%) e comércio e
serviços (21%).
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Tabela 3. Estabelecimentos vinculados a Atividades do Turismo

Ao analisar a quantidade de empregados vinculados às Atividades Características do Turismo (ACT) em
Ipojuca, percebe-se que entre 2006 e 2011 (Tabela 4) houve um incremento de 1.520 registros, impulsionado
especialmente pelo setor de alimentação, além do setor de hospedagem.
Tabela 4. Estabelecimentos vinculados a Atividades do Turismo

2. AS RELAÇÕES DO SETOR PRIVADO COM O ESTADO A PARTIR DOS MECANISMOS DO
DIREITO
O Estado, através das deduções fiscais para o setor empresarial de hotelaria, acaba por interferir
sensivelmente em novas configurações da divisão territorial do trabalho. Este ente público é um importante agente
na produção das cidades, pois tem a presença marcante na produção, distribuição e gestão dos equipamentos
de consumo coletivos necessários à vida urbana.
Para Chauí (1981), o Estado sempre aparece como interesse geral, contudo, ele é a forma através dos
quais, os interesses da parte mais forte e poderosa da sociedade (a classe dos proprietários), ganham a aparência
de interesses de toda a sociedade. Ele é a expressão política da sociedade civil dividida em classes e tem no
direito civil a sua forma de dominação impessoal e anônima, aparecendo como um poder que não pertence a
ninguém. O Estado é em si, um ente ideológico.
Partindo do pressuposto desta concepção ideológica de Estado, são compreensíveis as relações entre
mercado e Estado na produção dos espaços turísticos. Cabe ao Estado, à priori, a regulação dos territórios,
regulamentar seus usos, dispor as infraestruturas, e facilitar os fluxos, muitas vezes, agindo a favor do mercado,
pois este detém os interesses da chamada sociedade de elite, ou seja, Ele viabiliza ações que prioriza parte da
sociedade em detrimento do todo, mas em nome do todo. Os incentivos fiscais são uma das formas de atuação
do Estado sobre o território.
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Nesse sentido, vamos nos valer das normas jurídicas que compõe o escopo desse estudo, como é o
caso do direito urbanístico que ganha importância, na medida em que reflete a ligação entre a intervenção estatal
na economia e o planejamento (PINTO, 2005). Já o direito tributário se apresenta como instrumento para obtenção
de finalidades arrecadatórias, mas também estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos
(BALEEIRO, 2013) na execução de políticas públicas para realização de outros valores constitucionalmente
consagrados (MACHADO, 2007) que podem decorrer de benefícios fiscais.
A Constituição brasileira, promulgada no dia 05 de outubro de 1988, logo em seu primeiro artigo, integrou
os municípios brasileiros na federação como entes federados. O art. 1º é evidência disso: “A República federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito federal”. No âmbito das
repartições federativas, o texto constitucional balanceia as competências tributárias. O mais novo Ente Federativo,
o Município, ganha um novo formato em atribuições de cobrança de tributos:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:
I – Impostos;
II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;
III
- Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.48 Tributos são provenientes
do poder impositivo do Estado sobre um patrimônio alheio. Trata-se de recursos obtidos
com os tributos, com as penalidades e com reparações de guerra. Este é gênero dos quais
se terá as taxas, impostos e contribuições de melhorias como espécies. Segundo o Código
Tributário Nacional: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Desta forma, a Constituição ao estabelecer novas prestações aos Municípios, deve prever formas de custeio de
sua administração, estabelecendo em sua competência três impostos:
DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - Propriedade predial e territorial urbana;
II - Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão
de direitos a sua aquisição;
III
- Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.

Em sua grande maioria, os municípios pequenos ainda passam por dificuldades orçamentária e de
gestão para implementar as diretrizes constitucionais. Muitos não efetivaram as cobranças tributárias para fazer
jus ao custeio da máquina pública e a contraprestação de serviços como educação e saúde. De outro lado, a
própria Constituição Federal autoriza a implantação de mecanismos jurídicos de incentivos fiscais, seja isenções,
imunidades ou renúncias fiscais.
Assim, o aspecto desenvolvimentista das políticas públicas voltadas à concessão de incentivos fiscais
sob o enfoque da perspectiva do direito ao desenvolvimento concede ao Estado a capacidade de fomentar
determinado setor com redução ou isenção de tributos. Em Ipojuca, leis e decretos esparsos concediam incentivos
a determinado contribuinte. A Lei nº 1.098/1995 isentou da cobrança de Imposto Sobre Serviço (ISS) a empresa
ABF Hotéis e Turismo Ltda., proprietária do Hotel Barra de Itaporã por 2 (dois) anos. Já o Decreto nº 397/2002
48
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concedeu redução de ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até 2012 ao Hotel Pousada Ecoporto
Ltda., o Decreto nº 075/2004 concedeu até 2016 incentivos, também, de ISS e IPTU ao Hotel SAD Ltda. adquirido
posteriormente pelo grupo português Enotel, maior contribuinte tributário do Município.
Em 30 de dezembro de 1998, o Município do Ipojuca institui o Código Tributário Municipal (CTM, Lei nº
1.181/98) no qual regulamentava a cobrança de impostos e taxas previstos na CF/88. Originalmente o CTM previu
alguns casos de isenção, principalmente de obrigações acessórias do Imposto Sobre Serviço (ISS) e proprietário
de baixa renda para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Mas foi com a Lei Municipal nº 1.261 de 09 de
julho de 2001 que o Município concedeu de forma geral os benefícios fiscais ao setor hoteleiro com descrito no
caput do art. 2º que buscava criar instrumentos de atração aos empreendimentos que se caracterizavam com
interesse estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Município adotando os seguintes critérios:
I
– Desenvolvimento econômico, em razão da atração de mais investimentos, apoio as
atividades existentes, geração de emprego, renda e incremento dos negócios no âmbito do
Município;
II
– De equilíbrio financeiro pela via da preservação da receita atual e futuro incremento
da mesma;
III
– Da compatibilização com o planejamento global do município, no tocante ao solo,
às políticas urbanísticas, à preservação ambiental e às políticas sociais.

Na prática, a Lei nº 1.261/2001 concedeu redução de alíquota do IPTU em até 50% e do ISS em até 60%
(art. 4º), pelo período de 10 (dez) anos (parágrafo único, art. 4º) para a implantação ou ampliação dos hotéis e
resorts de Porto de Galinhas. Assim, para fazer jus aos benefícios o empreendimento precisava submeter seu
projeto a uma análise prévia que constasse as características do empreendimento, o contrato social, o prazo de
instalação, a localização, o valor, a estimativa de faturamento mensal, estimativa de aquisição de materiais e
serviços contratado na região, estimativa de empregos diretos contratados no local e a destinação dos resíduos
e rejeitos industriais, conforme o Decreto nº 375/2001.
Assim, o que era para ser uma política geral para estimular a entrada de novos agentes econômicos no
setor do turismo no município do Ipojuca, transformou-se numa tomada de decisão sem critérios objetivos e sem
estudos de impactos econômicos, ambientais e urbanísticos para concessão desses incentivos. Dessa forma, os
10 (dez) maiores hotéis do Município foram beneficiados com 10 anos de redução do ISS e IPTU. Se de um lado
reduziu a arrecadação de impostos, concomitantemente surgiu um pool forte de hotelaria na região levando os
proprietários desses empreendimentos a criarem a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG),
instrumento político para defender os interesses dos proprietários do setor hoteleiro que surgiu em 1992 após “a
diminuição do número de turistas na região em razão de um surto de cólera. Na época, em pleno Carnaval, o
governo do Estado mandou fechar o acesso às praias da região e, depois de uma semana, descobriu que não
havia riscos de contaminação na areia e no mar”49.
Ipojuca tem registrado 51 hotéis, sendo 16 com três, quatro e cinco estrelas, 5 aparthoteis, 6 motéis, 5
alojamentos, 102 serviços de hospedagens50. Com 13 mil leitos distribuídos em hotéis, pousadas e resorts,
apenas 10 hotéis são beneficiados demonstrando o viés concentrador da renúncia fiscal. São eles: Enotel, Nannai
(Meira Lins), Summerville (Paulista Praia Hotel), Serrambi Resort (HL Hoteis), Ocaporã (Razoni Hoteis), Hotel
Armação, Marulhos Resort, Porto de Galinhas Praia Hotel (PGA Administração), Beach Class (Nobile Gestão),
Best Western Plus (Port-Gali)51.
Em 30 de dezembro de 2011 o Município decretou a Lei nº 1.622, sem prazo de enceramento, que concede
benefícios fiscais condicionados ao contribuinte do Município que prestem serviços de hospedagem em hotéis
apart-service condominiais, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, resorts e pousadas

http://www.ahpg.com.br/ahpg. Acesso disponível em 22/07/2017.
http://www.ipojuca.pe.gov.br/. Acesso disponível em 13/05/2017.
51 http://www.ahpg.com.br/ahpg. Acesso disponível em 22/07/2017.
49

50
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com a redução de alíquota do ISS de 2% (dois por cento). Mais uma vez, tal renúncia teve um impacto negativo
na arrecadação municipal, bem como concentrou nos 10 (dez) maiores contribuintes.
Atualmente, conforme dados da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) a região conta
com 16 hotéis de três, quatro e cinco estrelas, resorts e 200 pousadas, que juntos oferecem 13 mil leitos. A
ocupação gira em torno de 70% a 80% durante a alta temporada.
Analisando apenas os 10 hotéis que solicitaram o benefício concedido na Lei nº 1.622/2011, a
arrecadação passou de R$ R$ 3.542.560,65, em 2011, para R$ 3.146.707,94, em 2012, representando assim
uma queda de R$ 395.852,71.
Os 10 hotéis, a partir do momento em que possuíram o benefício, recolheram um total de R$
1.744.944,87 (utilizando alíquota de 2%), gerando uma renúncia de receita de R$ 2.617.417,31 para os cofres do
Município do Ipojuca (tabela 5).
Após verificar a perda de arrecadação tributária, dois anos depois, em 18 de dezembro de 2013, o
Município revogou a Lei nº 1.622/2011 e substitui-a pela Lei nº 1.723 no qual aumentou a alíquota do ISS de 2%
para 3% e estipulando o prazo de 2 (dois) anos deste benefício, ou seja, até 31 de dezembro de 2015. Mais uma
vez, os mesmo 10 maiores contribuintes tiveram contemplado pelo benefício.
A Lei nº 1.723/2013 incluiu algumas condições sociais a título de contrapartida para fazer jus à redução
de 3% do ISS na sua base de cálculo, são elas: ter no mínimo 60% (sessenta por cento) de seus empregados,
antigos e novos, ser residente no Município do Ipojuca; no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos estagiários ser
residente no Município do Ipojuca e possuir todos os veículos sob sua propriedade devidamente licenciados no
Município do Ipojuca.
Tabela 5. Renúncia Fiscal entre 2011 e 2012
HOTÉIS BENEFICIADOS ANO

ANO

LEI Nº 1.622/2011

RENÚNCIA DE

2012

IMPOSTO
RECOLHIDO 2%

RECEITA

R$ 387.449,14

R$ 61.785,58

R$ 92.678,37

R$ 286.405,57

R$ 102.742,88

R$ 154.114,32

R$ 2.440,24

R$ 1.674,08

R$ 2.511,12

R$ 188.835,58

R$ 178.824,63

R$ 268.236,95

MARULHOS
R$ 263.054,00
ADMINISTRADORA LTDA

R$ 214.987,56

R$ 59.858,22

R$ 89.787,33

MEIRA LINS HOTEIS

R$ 698.654,32

R$ 653.302,83

R$ 455.952,02

R$ 683.928,03

PAULISTA PRAIA HOTEL R$ 829.558,68

R$ 693.814,06

R$ 395.310,34

R$ 592.965,51

PORT- GALI HOTELARIA
--------------E TURISMO

R$ 118.492,34

R$ 118.492,34

R$ 177.738,51

RAZONI HOTEIS
TURISMO LTDA

R$ 299.893,56

R$ 327.039,09

R$ 171.227,61

R$ 256.841,42

ROTTA
DO
SOL
R$ 337.996,68
HOTELARIA E TURISMO

R$ 273.941,53

R$ 199.077,17

R$ 298.615,76

2011

EMPRESA BRASILEIRA
R$ 453.348,60
DE HOT. E TUR. LTDA
G.J.P.
ADMINISTRADORA DE R$ 649.863,07
HOTEIS LTDA
HERCILIA LINS DOS
R$ 10.191,74
SANTOS
HL HOTEIS LTDA

--------------

E
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R$
3.542.560,65

TOTAL

R$ 3.146.707,94

R$ 1.744.944,87

R$ 2.617.417,31

Com base nas informações sobre as arrecadações do Imposto Sobre Serviço – ISS dos 10 maiores
hotéis do Município do Ipojuca de 2012 a 2016 contata-se um recolhimento ao Erário na ordem de R$
55.270.966,95 se utilizando da alíquota de 2% (dois por cento), conforme Tabela 6.
Em rápida verificação desta tabela, contata-se que se o pagamento do tributo fosse de 5% (cinco por
cento), nesses últimos 5 anos, o Município do Ipojuca iria recolher R$ 138.177.417,38, por isso se verifica uma
queda na receita tributária própria na ordem de R$ 82.906.450,43 (oitenta e dois milhões, novecentos e seis mil,
quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos).
Tabela 6. Renúncia Fiscal entre 2012 e 2016
IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇO
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
COM ALÍQUOTA
2%
ENOTEL
1 HOTELS &
3.269.942,81 11.267.817,75 3.629.014,58 3.953.124,16 2.177.302,48 24.297.201,78
RESORTS
2 MEIRA LINS 1.349.888,38 2.107.061,70

2.529.427,42 2.901.303,64 1.200.695,52 10.088.376,66

PAULISTA
3 PRAIA
HOTEL

724.945,11

1.049.644,51 1.064.050,42 1.204.552,46 4.838.498,91

----

969.816,88

1.167.260,37 997.273,96

3.134.351,21

----

635.162,77

685.230,04

744.872,56

372.104,27

2.437.369,64

450.021,13

496.406,14

617.426,31

506.622,34

597.483,41

2.667.959,33

402.507,12

202.189,02

397.662,08

657.507,07

687.308,65

2.347.173,94

143.149,01

262.066,39

406.363,50

484.699,85

655.995,24

1.952.273,99

198.748,48

179.801,95

335.891,72

505.129,73

556.484,94

1.776.056,82

386.749,14

227.895,64

310.395,24

492.414,57

314.250,08

1.731.704,67

4
5

6

7

8

9

10

795.306,41

HL HOTEIS - - - RAZONI
HOTEIS E
TURISMO
ROTTA DO
SOL
HOTELARIA
G.J.P.
ADMINISTRA
DORA DE
HOTÉIS
LTDA
PORT- GALI
HOTELARIA
E TURISMO
HOTEL
ARMACAO
EIRELI
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
HOTELARIA
E TURISMO

Alíquota a 2%

55.270.966,95
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Alíquota a 5%

138.177.417,38

Perda na arrecadação

82.906.450,43

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo gera mudanças urbanas, sociais e econômicas. No caso de Ipojuca, a introdução do turismo
levou a uma série de mudanças urbanísticas, na dinâmica populacional e econômica. Por isso mesmo, Milton
Santos indica que “a cada nova divisão do trabalho, a cada nova transformação social, há, paralelamente, para
os fabricantes de significados, uma exigência de renovação das ideologias e dos universos simbólicos, ao mesmo
tempo em que, aos outros, tornam-se possíveis o entendimento do processo e a busca de um sentido” (SANTOS,
2006).
Assim, mesmo verificando aumento na urbanização da cidade, o aumento na mão de obra de serviços
de hospedagem e os investimentos públicos na orla e em seu entorno, renunciar por parte do Ente público quase
R$ 83 milhões de reais para contribuintes que possuem grande capacidade econômica não deve ser tratado como
incentivo fiscal, mas sim renúncia tributária, imposto deixado de recolher ao Erário do Município e revertido em
serviços básicos de saneamento, saúde pública ou educação primária.
Diante deste estudo, percebe-se a captura do agente público e os problemas advindos da cooptação do
privado sobre o público, quando a administração pública concede incentivos fiscais aos 10 maiores contribuintes
do imposto sobre serviço resultado da falta de planejamento tributário como raiz da renúncia fiscal, pois não sendo
capaz de resistir ao imenso poder dos agentes econômicos vinculados ao campo ao setor hoteleiro, o Município
passa a atuar em favor dos interesses destes últimos. Ou seja, a Prefeitura converte-se praticamente em um
legítimo representante dos interesses das empresas do setor regulado, em detrimento dos usuários dos serviços,
bem como em detrimento do próprio Estado em si. Afirma-se, então, que resta ineficaz o objeto deste ente, uma
vez que não se encontra mais uma de suas características basilares: a sua autonomia.
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POLÍTICAS DE TURISMO E TERRITÓRIO: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA COM
FOCO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)
Luciano Muniz Abreu, UFRRJ52
João Paulo Noronha Moreira, UFRRJ53
Resumo
O turismo é um fenômeno de grande crescimento no mundo. As estatísticas sobre o setor aparecem como
principal justificativa para formatação de políticas públicas e ações específicas, especialmente, no que se refere
ao seu potencial de geração de emprego, renda e inclusão social. No Brasil, esse crescimento vem ocorrendo,
mais intensamente, nas últimas décadas, incentivado pelo Estado, notadamente, em regiões periféricas como a
Nordeste. Este trabalho busca oferecer reflexões sobre a formulação de tais políticas, bem como os impactos
das intervenções espaciais realizadas em função do turismo no contexto brasileiro, tendo como referência
estudos anteriores, sobre ações e projetos empreendidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE), que tem no litoral a concentração de seus investimentos. Os
achados revelam que a despeito do crescimento da atividade decorrentes das políticas públicas para o setor, há
uma série passivos socioeconômicos, espaciais e ambientais.
Palavras-chave: Turismo, Território, poíticas públicas, litoral, PRODETUR/NE.

Tourism and Territory Policy: an analysis of the Brazilian experience within the scope of the
Tourism Development Program in the Northeast (PRODETUR / NE)
Abstract
Tourism is a phenomenon of great growth in the world. The statistics on the sector appear as the main justification
for the formatting of public policies and specific actions, especially with respect to their potential to generate
employment, income and social inclusion. In Brazil, this growth has been occurring, more intensely, in recent
decades, encouraged by the State, especially in peripheral regions such as the Northeast. This work seeks to
offer reflections on the formulation of such policies, as well as the impacts of spatial interventions carried out as
a function of tourism in the Brazilian context, based on previous studies on actions and projects undertaken within
the scope of the Tourism Development Program in the Northeast of Brazil. Brazil (PRODETUR / NE), which has
the concentration of its investments on the coast. The findings reveal that despite the growth of activity resulting
from public policies for the sector, there are a number of socioeconomic, spatial and environmental liabilities.
Keywords: tourism, territory, public policy, coast, PRODETUR/NE.

1. INTRODUÇÃO
O turismo é um fenômeno de grande crescimento no mundo. As estatísticas sobre o setor aparecem
como principal justificativa para formatação de políticas públicas e ações específicas, especialmente, no que se
refere ao seu potencial de geração de emprego, renda e inclusão social. No Brasil, esse crescimento vem
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ocorrendo, de maneira mais intensa, nas últimas décadas, incentivado pelo Estado, com investimentos diretos,
notadamente, em regiões periféricas como a Nordeste. Os argumentos do discurso oficial consideram que o
desenvolvimento do setor de turismo será revertido em ganhos sociais e contribuirá para diminuição das
desigualdades regionais. Este trabalho busca oferecer reflexões sobre a formulação de tais políticas, bem como
seus impactos no contexto brasileiro, tendo como referência estudos anteriores, sobre ações e projetos
empreendidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE),
que tem no litoral a concentração de seus investimentos. Objetiva-se, além de uma contextualização geral das
políticas de turismo no Brasil, realizar um balanço do que o PRODETUR/NE representou para o litoral nordestino
e para a experiência brasileira de planejamento turístico em suas diferentes escalas.
A escolha do PRODETUR/NE como norte da análises recai sobre sua importância e significado dentro
das políticas públicas de turismo em contexto nacional: (i) foi o primeiro grande programa de financiamento ao
setor público, estruturado para o desenvolvimento da atividade turística; (ii) serviu como laboratório e modelo,
não apenas, para a estruturação de um programa de desenvolvimento/financiamento do turismo em escala
nacional, com o desenvolvimento de metodologia e instrumentos de planejamento próprios, como também para
a consolidação da Política Nacional de Turismo; (iii) a abrangência regional e o curto espaço de tempo entre sua
estruturação e implementação que permitiu a observação concentrada de seus impactos em termos temporais
e espaciais, evidenciando seus resultados mais imediatos.

2. POLÍTICAS DE TURISMO NO BRASIL
Na década de 1990 ganha força, no Brasil, a ideia do turismo como alavanca de desenvolvimento,
embora essa ideia já tenha sido esboçada em períodos anteriores. A convergência dos cenários internacional e
nacional, associada a forças políticas e econômicas de algumas frações de capital é que abrem espaço para a
implementação de uma política pública para o setor de maneira mais sistemática e que, de fato, é implementada.
Até então, não havia uma coalizão de forças com a vontade e capacidade de impulsionar o
desenvolvimento do setor. O que havia era, por um lado, uma agenda industrialista imposta pelas frações
hegemônicas dos capitais do Centro-Sul, e, por outro, frações hegemônicas dos capitais da periferia preocupada
na manutenção de seu status quo, apoiado na propriedade fundiária, especulação e manutenção patrimonialista.

2.1 Estruturação da atividade em nível federal – os diplomas legais
As políticas públicas de turismo no Brasil, em âmbito federal, podem ser agrupadas analiticamente, com
base nos diplomas legais promulgados, em três períodos. O primeiro deles, iniciado em 1938 e findado em 1966,
prendeu-se à criação de organismos oficiais de turismo; o segundo período, iniciado em 1966, tem como
característica principal a criação de um sistema de incentivos ficais e financeiros e do Sistema Nacional de
Turismo; por fim, o terceiro período iniciado a partir de 1991 tem como principal característica a ênfase dada ao
turismo como alavanca do desenvolvimento (CRUZ, 2001).
1938-1966
O primeiro período tem como base a regulamentação de agências de viagens e de turismo. Não havia
uma compreensão sobre o papel da política governamental no que se refere à questão turística.
Como principais diplomas legais deste período pode-se citar:
§ Decreto Lei nº 406/38, dispunha sobre o funcionamento de agências de vendas de passagens e de turismo
e sobre vistos consulares para grupos de turistas;
§ Decreto Lei 1915/39, cria a Divisão de Turismo, considerado o primeiro organismo oficial de turismo na
administração pública federal;
§ Decreto Lei 44863/58, cria a Comissão Brasileira de Turismo – Combatur, extinta em 1961. Seu regimento
faz referências, pela primeira vez, a uma política nacional de turismo (CRUZ, 2001). Pela primeira vez,
também, começa a ser esboçada uma alteração no foco das políticas federais de turismo, transferindo a
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preocupação com organização das agências de viagens e turismo para a ampliação do parque hoteleiro do
país.
É compreensível o tratamento dado ao turismo no primeiro período, com a organização e regulamentação
dos agentes, para posterior preocupação com a ampliação e modernização do parque hoteleiro. Também é
compreensível que a participação do Estado no setor se dê a partir deste período, quando ocorria uma transição
de um Estado agroexportador para um Estado industrializante marcada pela crescente participação do Poder
Público na economia (CRUZ, 2001).
1966-1991
O segundo período vai de 1966 até 1991. Sua principal característica é a criação de um sistema de
incentivos fiscais e financeiros, especialmente para as regiões Norte e Nordeste, que incluem na pauta as
atividades características do turismo. Outra característica deste período é a criação do Sistema Nacional de
Turismo, constituído pelo CNTur (Conselho Nacional de Turismo), pela EMBRATUR (Empresa Brasileira de
Turismo) e pelo Ministério das Relações Exteriores.
Dentre os principais diplomas legais do período citamos:
Decreto Lei 55/66, que cria o CNTur e a Embratur, ao mesmo tempo em que define a política nacional de
turismo;
Pela primeira vez, é esboçada a ideia do turismo como um setor capaz de contribuir para o crescimento e
desenvolvimento do País.
Entretanto, como ressalta Cruz(2001), “excetuando-se os diplomas legais que vão reger o sistema nacional
de incentivos fiscais e financeiros à atividade - apenas dois atos jurídicos têm maior relevância no que se refere
à política nacional de turismo,” quais sejam: a Resolução CNTur 31/1968, que irá estabelecer o Plano de
Prioridade de Localização de Hotéis e a Resolução CNTur 71, que traz as indicações para a elaboração de um
Plano Nacional de Turismo - Plantur.
A Resolução CNTur 31 tinha o intuito de orientar a aplicação dos incentivos fiscais instituídos em 1966, como o
Fundo Geral do Turismo.
A Resolução CNTur 71 trazia as indicações para elaboração do Plantur, considerado instrumento básico da
Política Nacional de Turismo (CRUZ, 2001).
O Plantur, entretanto, não foi executado e nenhum outro plano nacional de turismo que contemplasse uma
abordagem global até a década de 1990.
§ Decreto 1.191/71, cria o Fundo Geral do Turismo – Fungetur, com objetivo de “fomentar e prover recursos
para o financiamento de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interesse para o
desenvolvimento do turismo nacional” (CRUZ, 2001);
§ Decreto 1.376/74, cria o Fundo de Investimentos Setoriais – Fiset, que compreendia os setores de turismo,
pesca e reflorestamento; o Fundo de Investimentos do Nordeste – Finor; e o Fundo de Investimentos da
Amazônia – Finam.
O Fiset contemplava claramente o setor de turismo. Já o Finor e o Finam não o contemplavam de maneira
explicita.
Na década de 1980, diante do agravamento da crise econômica interna, observa-se a redução da
participação do Estado no setor turístico. O Fiset passa por uma reestruturação, tendo seus limites de
financiamento reduzidos.
Somente no final daquela década, é que se verifica o retorno da criação de novas linhas de
financiamento que contemplavamm o setor. Em termos regionais merece destaque a criação do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE , administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB.
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Este fundo não se restringe ao setor turístico, englobando também todos os principais setores e atividades
econômicas (ABREU, 2005).

1991-1999
O terceiro período incia-se em 1991. É nele que finalmente será formulada uma Política Nacional de
Turismo – PNT.
O Plano Nacional de Turismo, foi criado em 1992, como forma de implementar a Política Nacional de
Turismo estabelecida com o decreto 448/92. Segundo Cruz, “trata-se de um plano detalhado de ações a serem
deflagradas pelo poder público federal para efetivar a política nacional de turismo” (2001: p 60). Somente em
1996 é que a Política Nacional de Turismo esboçada pelo Decreto 448/92 foi instituída.
Mais detalhada que o esboço anterior, a PNT para o período de 1996-1999 englobava as percepções
da importância do setor para a economia, já difundida em muitos países, e apontava os caminhos a serem
seguidos (CRUZ, 2001).
Os objetivos da PNT 1996-1999 demonstravam a preocupação na organização e definição dos papéis
dos atores envolvidos. Compreendiam: (i) ordenação das ações do Setor Público orientando o esforço do Estado
e a utilização dos recursos públicos para o bem-estar social; (ii) definição de parâmetros para o planejamento e
a execução das ações dos governos estaduais e municipais; e (iii) orientação referencial para o setor privado.
Neste contexto, foi inserido e estruturado o PRODETUR/NE.

2.2 A Política de Megaprojetos turísticos
Entre o final dos anos de 1970 e o início dos anos 1990 observa-se um conjunto de ações empreendidas
pelos poderes públicos estaduais de diversos estados nordestinos com o objetivo de alavancar o
desenvolvimento do turismo na região por meio de megaprojetos turísticos. Tais ações configuraram-se, no
contexto brasileiro, como um dos primeiros “ensaios” de investimentos públicos diretos em infraestrutura turística
para alavancagem de investimentos privados ao setor.
Estas ações não foram deflagradas a partir de diplomas legais. Foram ainda pontuais, com
características similares, mais ou menos concomitantes que permitiram, a posteriori, englobá-las no que Cruz
(2001) denominou como a política de megaprojetos turísticos.
O foco das ações recaía no provimento de infraestrutura para atração de investimentos com fins de
ampliação da rede hoteleira. Cinco dos nove estados nordestinos instituíram megaprojetos turísticos: Alagoas,
Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

2.2.1 Megaprojeto Parque das Dunas – Via Costeira
O megaprojeto Parque das Dunas foi empreendido na cidade de Natal/RN por meio de investimentos
estaduais iniciados em finais da década de 1970. A ideia era a ampliação do insuficiente parque hoteleiro da
cidade, apontado como um dos responsáveis pela posição marginal de Natal dentre os principais destinos
turísticos do Nordeste.
O Parque das Dunas compreende o trecho de orla com cerca de 8,5 km de extensão (fig. 1). Trata-se
de uma localização privilegiada para implementação do megaprojeto, pois situava-se no núcleo urbano
municipal, estava próxima ao aeroporto estadual e não era necessária a realização de nenhum tipo de
desapropriação, já que se constituíam áreas institucionais (CRUZ, 2001).
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Fig. 1 – Vista Aérea Parque das Dunas – Via Costeira, Natal/RN
Fonte: Autores.

O megaprojeto previa apenas a utilização turística da região. A presença do lençol dunar trouxe também
um viés preservacionista ao megaprojeto.
O zoneamento da região previa a área a ser preservada do lençol dunar, a implantação de uma rodovia
litorânea e, entre esta e o mar, a área para implantação de empreendimentos turísticos, notadamente, hoteleiros
(fig. 2).

Fig. 2 – Projeto Parque das Dunas – situação segundo a Lei 6.379 de 11/02/1993
Fonte: ABREU, 2005.

Segundo Cruz (2001), em 1991 já haviam sido negociados 21 lotes na Via Costeira para implantação de
hotéis. Em 1999, dez hotéis estavam em funcionamento, demonstrando os resultados dos investimentos
estaduais.
Ao longo da década de 1990 novos investimentos públicos são realizados na área, desta vez, no âmbito
do Prodetur/NE. Tais investimentos vêm acompanhados de investimentos privados que consolidaram a Via
Costeira como um território turístico na cidade de Natal.

2.2.2 Megaprojeto Cabo Branco
O megaprojeto turístico de Cabo Branco, em João Pessoa/PB foi iniciado em 1989 pelo governo
estadual. O objetivo era sanar o problema da insuficiência de infraestrutura turística no estado, especialmente,
na capital.
Tal como ocorreu com o megaprojeto norte-rio-grandense, também no Cabo Branco a implementação
do projeto apoiava-se no discurso preservacionista. Dos 560ha do complexo turístico, 210ha estavam reservados
para a criação de duas áreas de preservação ambiental. Os outros 350ha foram reservados para infraestrutura
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hoteleira e residencial, bem como a outras infraestruturas turísticas, como um Centro de Convenções, campo de
golfe etc. (fig. 3).
Os investimentos do estado prenderam-se ao provimento de infraestrutura básica com a implantação
de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotametno Sanitário (SES), implantação de um sistema
iluminação pública (implantado parcialmente) e a construção e melhoria das vias de acesso.

Fig. 3 – Zoneamento do Polo Turístico de Cabo Branco, João Pessoa/PB
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, adaptado

Segundo Cruz (2001) as obras de infraestrutura urbana foram concluídas no início dos anos de 1990,
mas os investimentos privados não foram realizados, apesar da disponibilização de uma rede de incentivos
fiscais e financeiros para atrair investidores. Parte do fracasso pode ser atribuído também ao embargo da área
em razão de pressões de organismos ambientalistas.
Mais recentemente (2009), novos investimentos foram realizados na área, no âmbito do Prodetur/NE.
As novas inversões relacionam-se à ampliação dos SAA e SES, bem como a duplicação de trecho da rodovia
estadual PB-008, melhorando o acesso. Foi implantado ainda o Centro de Convenções, na expectativa de
incentivar outros investimentos, muito embora as questões ambientais continuem latentes (fig. 4).

Fig. 4 – Centro de Convenções da Paraíba, Cabo Branco, João Pessoa/PB Fonte: Arcevo Isabel
Caminha (autora), portal Agenda Paraíba. Editado.
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2.2.3 Megaprojeto Costa Dourada
O megaprojeto Costa Dourada teve sua implantação iniciada em 1992 e englobava o território dos
estados de: Alagoas e Pernambuco. A ideia era o provimento de infraestrutura e urbanização de mais de 120
km de costa, entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho/PE e Paripueira/AL. O trecho estava localizado
entre as duas capitais e contava com dois outros destinos turísticos consolidados: Porto de Galinhas, em
Ipojuca/PE, e Maragogi/AL (fig. 5). A principal estratégia adotada foi a melhoria da infraestrutura de acesso, para
atrair os investimentos privados.
Dificuldades relacionadas ao levantamento de recursos e desentendimentos entre os governos dos dois
estados, restringiram os investimentos a ações pontuais.
Tal como ocorreu com os demais, o megaprojeto Costa Dourada previa, além dos investimentos
públicos, uma série de incentivos financeiros e fiscais para atração de investimentos, bem como a
disponibilização de linhas de financiamento já existentes.

Fig. 5 – Costa Dourada – AL/PE
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth editada pelos autores

2.2.4 Megaprojeto Linha Verde
O megaprojeto Linha Verde teve seu início em 1993 na Região Turística Costa dos Coqueiros,
localizada no litoral ao norte de Salvador. A inexistência de vias pavimentadas que dessem acesso à linha da
costa e a escassa infraestrutura turística fizeram com que esta região turística tivesse menor desempenho em
relação às demais do Estado.
Como forma de suprir essa deficência e alavancar os investimentos privados na área foi implantada
uma rodovia (Linha Verde) com cerca de 142km de extensão, entre a Praia do Forte (município de Mata de São
João) e Mangue Seco, no município de
Jandaíra (fig. 6).
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Fig. 6 – Linha Verde – Região Turística Costa dos Coqueiros/BA
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth editada pelos autores

Ao longo da Linha Verde, entre a via litorânea e o mar foi estabelecido um zoneamento específico que
incluíam áreas de proteção ambiental (alinhando o projeto ao discurso preservacionista), comerciais,
condomínos residenciais, áreas hoteleiras, zonas de lazer e esportes entre outras.
No início da década de 2000 tem-se a implantação do primeiro empreendimento em resposta à
implementação do megaprojeto da na Linha Verde – o resort Costa do Sauípe, que contava, à época, com mais
de 1600 leitos.
Em maior ou menor grau, após este primeiro “ensaio” os investimentos públicos em infraestrutura
turística foram retomados nas áreas dos megaprojetos turísticos, que foram englobadas às áreas prioritárias
para recebimento de recursos do que seria o futuro Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste.
Após a montagem de todo um arcabouço legal e estrutura institucional ocorrida nas décadas anteriores, os
anos de 1990 apresentavam-se com um cenário convergente e bastante propício à estruturação e
implementação de um Programa de desenvolvimento do turismo e à efetivação da Poítica Nacional de Turismo.
O litoral nordestino, por sua vez, apresentava-se como local ideal para implementação do Programa. Dentre os
principais fatores favoráveis citamos:

§

Estabilização econômica, que estabeleceu bases mais sólidas para os cálculos de riscos dos
investimentos privados;
Abertura da economia brasileira e sua inserção no processo de globalização, facilitando a entrada de
recursos e investidores;
Sucesso de experiências internacionais na exploração da atividade turística, dinamizando economias
estagnadas;
Experiências nacionais (política de megaprojetos);

§
§

Difusão da percepção do turismo como alavanca do desenvolvimento;
Turismo de sol e mar como atividade competitiva para o o Nordeste;

§
§
§
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§

Existência de um sistema de fomento e financiamento já estruturado, capaz de impulsionar os
investimentos privados (fig. 7).

Era preciso apenas, ofertar infraestrutura para que tais investimentos se concretizassem. Esta oferta virá
por meio de investimentos públicos, financiados com recursos do Prodetur.
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3. O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE DO BRASIL –
PRODETUR NE
O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODEUTR/NE) tem suas negociações
iniciadas no ano de 1991, e em 1995 tem início sua execução. Trata-se de um programa de crédito para o setor
público confeccionado para gerar condições para o desenvolvimento da atividade turística no Nordeste.
Sua área de abrangência coincide com a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), englobando os nove estados nordestinos, o norte do Estado de Minas Gerais e norte do
Estado do Espírito Santo. A origem dos recursos do Programa é do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), e o órgão executor é o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que acumula a função de repassador dos
recursos.
As ações do PRODETUR/NE têm nas capitais dos estados lugares estratégicos para o processo de
expansão territorial do turismo, de uma rede internacionalmente organizada. São os portões de entrada dos
pólos turísticos e de lugares que buscam compor a nova geografia do turismo. Tais ações visam a criação de
um sistema de objetos que permitam a transformação das capitais em nós da rede, bem como permitem a
distribuição dos fluxos nas áreas turísticas locais.
Desta forma é explicado o investimento na reforma e ampliação de aeroportos e rodovias no Nordeste,
através do PRODETUR. Estas estruturas são condicionantes da fluidez de pessoas e de mercadorias, fatores
importantes para a atividade turística.
O PRODETUR/NE está organizado em duas fases, a primeira teve início em 1994. Esta fase inicial tem
vigência até o ano de 2005, quando ocorreram os últimos desembolsos. Em 2006, ocorre a assinatura do
Contrato de Repasse da segunda fase, entre o BNB e os estados envolvidos. A segunda fase contou com o
Ministério do Turismo (MTur) que participou do Programa por meio do aporte da maior parte da contrapartida
local.

3.1 O PRODETUR/NE I
A característica fundamental do Programa é possibilitar a exploração do turismo no Nordeste brasileiro
de forma planejada e sistêmica. Segundo os gestores do Programa não se trata de um mero programa de obras
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ou de uma simples linha de crédito à disposição dos governos estaduais; entretanto, a despeito disso, o que se
verifica é uma concentração, no primeiro momento, de investimentos em infraestrutura.
O objetivo básico do programa é reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e
expandir sua crescente indústria turística, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico regional. (ABREU, 2005 apud BID,BNB, 11994).

Este objetivo foi perseguido pela implantação das estratégicas turísticas desenvolvidas pelos Estados
participantes, traduzidas em planos de ação que contemplaram projetos de infraestrutura, serviços públicos e
desenvolvimento institucional, destinados a dinamizar a atividade turística e a participação da iniciativa privada
no setor. O quadro abaixo apresenta a estruturação do Programa nos seus quatro grandes componentes.
Tabela 2: Componentes dos investimentos do PRODETUR/NE
COMPONENTE A: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: ampliar a capacidade das entidades beneficiárias de executar suas funções, proporcionando
assistência técnica; implementação de sistemas de apoio administrativo, financeiro e instrumentos
operacionais; fortalecimento da capacidade fiscal e regulatória.
COMPONENTE B: OBRAS MÚLTIPLAS EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Saneamento
Objetivo: melhorar os serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto nas áreas do
Programa.
b) Resíduos Sólidos
Objetivo: proporcionar coleta eficiente dos resíduos sólidos; transporte eficiente e econômico dos resíduos
até o despejo final; eliminação ecologicamente segura e de baixo custo; Educação Ambiental.
c) Recuperação e Proteção Ambiental
Objetivo: melhorar a qualidade ambiental das áreas de interesse turístico, por meio de estudos, Educação
Ambiental, manejo, preservação e recuperação de recursos naturais.
d) Transportes (obras viárias urbanas e rodovias)
Objetivo: propiciar acesso cômodo, confiável e seguro às zonas turísticas; melhorar a circulação urbana e
diminuir congestionamentos associados ao acesso às zonas de interesse turístico.
e) Recuperação do Patrimônio Histórico
Objetivo: recuperar monumentos históricos como foco de atração turística; revitalizar contorno urbano de
áreas degradadas, com potencial cultural, comercial e habitacional; promover a participação do setor privado.
COMPONENTE C: MELHORAMENTO DE AEROPORTOS
Objetivo: facilitar o acesso para o Nordeste, por meio do melhoramento de oito aeroportos na região.
COMPONENTE D: ESTUDOS E PROJETOS
Objetivo: propiciar elaboração de estudos e projetos referentes a obras e ações passíveis de implantação no
âmbito do PRODETUR/NE.
Fonte: ABREU, 2010.
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Para tornarem-se elegíveis, os projetos deveriam estar inseridos nos grandes componentes
estabelecidos pelo Programa, além de fazerem parte da Macro Estratégia Turística dos Estados.
Nesta primeira fase, que durou de 1995 a 2005 (quando ocorreu o último desembolso), foram aplicados
US$ 729,9 milhões entre recursos de financiamento (US$ 394,8 milhões) e contrapartida (US$ 333,1 milhões),
em 264 projetos, nos 9 estados nordestinos. As figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, a distribuição
percentual dos recursos de financiamento por mutuário e os municípios contemplados com recursos da primeira
fase, onde se observa a concentração litorânea dos investimentos.

Fig. 7 – Distribuição percentual de recursos de financiamento por mutuário PRODETUR I
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Banco do Nordeste
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Fig. 8 – Municípios contemplados com recursos do Prodetur/NE I – concentração litorânea
Fonte: ABREU, 2005.

3.2. PRODETUR/NE II
Na segunda fase do Programa, com o amadurecimento obtido, novos conceitos e estratégias foram
incorporados.
O primeiro deles é a utilização, na definição das áreas a serem beneficiadas pelas ações do Programa,
do conceito de polos turísticos, entendidos como espaços geográficos claramente definidos, com pronunciada
vocação para o turismo, envolvendo atrativos turísticos similares e/ou complementares (BNB, 2010).
O BNB, juntamente com os governos estaduais da região Nordeste, identificou algumas áreas, do ponto
de vista do turismo, com vocações semelhantes, e iniciou o processo de formação de 16 polos turísticos, 14 dos
quais receberam investimentos.
Os 14 polos contemplados com recursos do PRODETUR/NE II são: Polo Costa dos Corais/AL; Polo
do Descobrimento/BA; Polo Chapada Diamantina/BA; Polo Litoral Sul/BA; Polo Salvador e Entorno/BA; Polo
Costa do Sol/CE; Polo Capixaba do Verde e das Águas/ES; Polo São Luís e Entorno/MA; Polo Vale do
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Jequitinhonha/MG; Polo Costa das Piscinas/PB; Polo Costa dos Arrecifes/PE; Polo Costa do Delta/PI; Polo
Costa das Dunas/RN; Polo Costa dos Coqueirais/SE.

Fig. 9 – Polos Turísticos Prodetur/NE II
Fonte: ABREU, 2005.

A segunda estratégia inserida no PRODETUR/NE II foi a determinação de que cada estado deveria
elaborar um Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), para cada polo turístico. Isto
é, para serem elegíveis, os projetos deveriam, além de respaldados no Regulamento Operacional do Programa,
estar contemplados nos PDITS. A ideia do PDITS é uma evolução em relação às macroestratégias requeridas
na primeira fase do Programa, já que exigia estudos mais aprofundados e a formatação de um plano estadual
para o setor de Turismo. Além disso, cada polo deveria contar com um Conselho de Turismo, que, entre outras
atribuições, tinha a de garantir o diálogo constante entre a sociedade e os órgãos executores do Programa.
Os Conselhos são compostos de representantes do Poder público federal (Banco do Nordeste do Brasil
- BNB, outros bancos públicos e órgãos federais), estadual (diversas secretarias de estado), municipal
(prefeituras dos municípios dos polos), iniciativa privada (com várias associações, especialmente aquelas
representativas do setor de turismo) e terceiro setor. Ressalte-se que os conselhos de turismo também validam
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os PDITS elaborados, e, neste sentido, têm certo poder na determinação de algumas ações, inclusive na escolha
de projetos.
A terceira estratégia é a utilização dos conceitos de completar e complementar, na definição dos
projetos elegíveis. Estes conceitos vinculam projetos que completam ou complementam as ações já financiadas
pelo PRODETUR/NE I, englobando ainda aqueles projetos em municipalidades que, mesmo não tendo recebido
recursos na primeira fase, sofreram impactos dos projetos implantados.
O conceito de completar refere-se a ações que, embora previstas no âmbito do PRODETUR/NE I, não
foram finalizadas ou executadas, mas que continuam sendo necessárias à sustentabilidade da atividade turística
no polo. Por outro lado, entendem-se como ações a serem complementadas, aquelas identificadas como
prioritárias, em função dos resultados e impactos das inversões realizadas pelo PRODETUR/NE I no polo.
Como forma de dar mais clareza, apresentamos um quadro-resumo sobre como se dava a escolha dos
municípios e projetos no PRODETUR I e II (tabela 3).
Tabela 3: Quadro Resumo Instrumentos de Planejamento PRODETUR/NE I e II
PRODETUR I
Escolha
dos
Municípios

Escolha
Projetos

dos

PRODETUR II

Realizada
pelos estados
com base nas Macroestratégias
Turísticas.
Realizada pelos estados com
base em sua Macroestratégia
Turística.

§ Realizada pelos estados através da constituição de
Polos;
§ Cada Polo deverá contar com um PDITS.

§
Realizada pelos estados com base nos PDITS,
articulada com os municípios do Polo;
§
Obedecer aos critérios de “completar” e
“complementar”;
§
Municípios contemplados deverão possuir Planos
Diretores Municipais atualizados, e os projetos pleiteados
deverão estar previstos nos Planos Diretores;
§
Os Conselhos de Turismo de cada Polo opinam
sobre os projetos e outras ações complementares.

Validação

BNB

BNB, BID e Ministério do Turismo
Os PDITS também são validados pelos Conselhos de
Turismo.

Principais
documentos
envolvidos

§ Plano

de

Ação
(Macroestratégias Turísticas);
§ Regulamento
Operacional do Prodetur;

§ PDITS;
§ Regulamento Operacional do Programa;
§ Termos de Referências (para PDITS e projetos);
§ Planos Diretores Municipais.

§ Termos de Referência para
Elaboração dos
Projetos.
Principais
entidades
Envolvidas
Fonte: Abreu, 2010.

BID, BNB, governos estaduais,
BID, BNB, Ministério do Turismo, governos estaduais,
governos
governos municipais, Conselhos de Turismo.
municipais,
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Se na primeira fase os objetivos concentravam-se no provimento de infraestrutura para o
desenvolvimento do turismo, nesta segunda fase, o objetivo principal, segundo seus gestores, foi melhorar a
qualidade de vida da população residente nos polos turísticos por meio de: i) aumento das receitas provenientes
da atividade turística que, pretensamente, se reverteria no aumento do número de empregos; ii) melhoria da
capacidade de gestão dessas receitas por parte dos Estados e Municípios que se reverteriam na melhoria da
qualidade e da disponibilidade dos serviços urbanos.
Para tanto os investimentos foram agrupados em três grandes componentes:
(i)

(ii)

(iii)

Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo, objetivando desenvolver a
capacidade dos municípios e seus habitantes para conservar suas atrações turísticas e melhorar
a prestação de serviços turísticos;
Planejamento Estratégico, Treinamento e Infraestrutura, para assegurar a capacidade
de
planejamento, treinamento
e
desenvolvimento da
infraestrutura turística por parte do Estado;
Promoção de Investimentos do Setor Privado, que buscava financiar atividades de treinamento
para melhora da gestão, promoção e comercialização dos produtos turísticos, por parte da iniciativa
privada.

O volume de recursos envolvidos no PRODETUR/NE II foram da ordem de US$ 410.914 mil, sendo US$
239.068 mil do BID e US$ 171.746 mil de contrapartida, aplicados em 136 projetos em 6 estados: Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte .

4. IMPACTO DAS AÇÕES
Embora tenham sido aferidos em períodos concomitante ou posterior à implementação das ações do
PRODETUR/NE, alguns números e indicadores apresentados a seguir não devem ser tomados como
decorrentes, exclusivamente, das ações implementadas pelo Programa, especialmente aqueles relacionados
aos aspectos sociais. Isto porque a verificação destes impactos e sua correlação com as ações citadas
dependem da criação de instrumentos específicos ainda não disponíveis. De modo geral os números indicam
resultados positivos para a atividade turística e sua trade.
No período de 1995 (início do Prodetur) a 2004 (após os investimentos em todos os aeroportos) o
incremento no desembarque de passageiros de voos nacionais em aeroportos nordestinos foi 106.54% e de
111.77% no período de 2004 a 2010. O fluxo turísitico receptivo regional também teve um incremento de 126,5%
no período de 1995 a 2004 e de 40,78% de 2004 a 2010 (BNB).
Segundo estimativas apresentadas pelo BNB, com base em dados dos órgãos oficiais de turismo dos
estados do Nordeste, a Receita Turística nas capitais nordestinas teve um incremento de 253,24% no período
de 2002 a 2011.
Dados do BID apontam que as ações empreendidas atraíram, em âmbito regional, cerca de R$ 4 bilhões
em investimentos privados durante a primeira fase do Programa. De 1994 a 2003 verificou-se o aumento de
246% no parque hoteleiro e de 524,4% no número de etabelecimentos de alimentação.
Os números sugerem que o crescimento do turismo regional impactou positivamente as taxas de
emprego. Dados do BID mostram, em termos regionais, que houve um incremento de 51% no número de
empregos diretos no setor de turismo entre os anos de 2004 e 2010.
Os investimentos no componente Desenvolvimento Institucional sugerem retornos para a esfera
pública. Dados do BNB, com base em números do Secretaria de Tesouro Nacional, apontam para o crescimento
das receitas tributárias anuais dos municípios contemplados com recursos da primeira fase do Programa. A Taxa
Geométrica de Creescimento Anual chegou a atingir, em alguns casos, 40,08% no período de 1995 a 2004.
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Em termos espaciais, a concentração dos investimentos em trechos específicos da orla culminou num
processo de territorialização da atividade turística e da constituição do que Cruz (2001) denomina de territórios
turísticos, trazendo à reboque um processo de fragmentação intraurbana e desterritorialização de atividades
autóctones, muitas vezes institucionalizado pelo poder público, ao criar zonas específicas para o estímulo ao
desenvolvimento da atividade (fig. 10).

Fig. 10 – Zonas Especiais de Interesse Turístico (institucionalização dos territórios turísticos em Natal/RN).
Fonte: ABREU; COSTA (2017)

Outro impacto espacial percebido com o incremento da atividade turística é a implantação de um padrão
de ocupação litorânea imposto pelos empreendimentos turísticos-imobiliários que tem levado a um processo de
“privatização” de longos trechos de orla (fig. 11).
A despeito da melhoria da qualidade de vida da população residente impregnada no discurso de
desenvolvimento da atividade turística, o que se tem percebido é a piora de alguns indicadores.
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Fig. 11 – Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE: empreendimento turístico imobiliário e a privatização da praia.
Fonte: Site reservadopaiva.com.br

Números relacionados ao turismo sexual envolvendo crianças vêm registrado aumento ao longo dos
útimos anos nas principais capitais nordestinas onde a atividade turística tem se desenvolvido. Para citar apenas
dois exemplos, registre-se que entre os anos de 2001 e 2012 houve um incremento de 500% nos casos de
prostituição infantil no município de Fortaleza/CE. O mesmo percentual é verificado na cidade de Natal/RN para
o período de 2002 a 2005.
Em Natal/RN verificou-se também uma piora nas taxas de trabalho infantil concomitante ao crescimento
da atividde turística. Dados da PNAD de 2001 e 2008 apontam um incremento de 109,11% no número de
crianças ocupadas no período. Também em Natal, segundo sua Secretaria Municipal de Urbanismo, o número
de pessoas vivendo em favelas teve um crescimento 15% entre os anos de 2001 a 2005 (ABREU 2010).
A percepção da população residente em relação aos impactos da atividade turística também não é
muito favorável. Os foruns participativos garantidos no PRODETUR/NE II possibilitaram verificar essa percepção
das comunidades. No caso de Natal, segundo dados do PDITS (2013), as comunidades localizadas nas áreas
que receberam investimentos identificaram poucos ou nenhum benefícios da atividade turística para a própria
comunidade. Identificaram ainda a insegurança, aumento da prostituição, acúmulo de lixo, a privatização de
praias e os altos preços dos serviços (processo inflacionário nos territórios turísticos) como prejuízos que o
turismo traz para a cidade (ABREU, 2010).
Mesmo com exemplos pontuais a respeito dos impactos do desenvolvimento do turismo em localidades
que receberam recursos do Prodetur/NE, é possível perceber as proporções que este processo pode tomar, na
medida em que o modelo e lógica de implementação da política pública de desenvolvimento do turismo se replica
ao longo de toda a costa nordestina e, na medida, em que tais ações estão formuladas sob um mesmo modelo
de desenvolvimento caracterizado por ser excludente e desigual e que, por estas razões, tendem a produzir
resultados similares ao longo de todo aquele litoral.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Setor econômico periférico, como era tratado no Brasil, o Turismo desenvolvia-se quase que
espontaneamente e sem grandes esforços de planejamento e políticas específicas. O pensamento era que
bastavam as belezas naturais e uma diversidade cultural e ambiental, para que a atividade se desenvolvesse.
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Demorou um longo período até se perceber que o Brasil não era o único detentor de belezas naturais e que,
sem investimentos, planejamento e políticas específicas, dificilmente, esta atividade econômica poderia se
desenvolver.
Após a montagem de uma estrutura institucional por meio de diplomas legais e de alguns ensaios como
a Política de Megaprojetos, tem-se início, na década de 1990, a estruturação daquele que foi o maior Programa
público para o desenvolvimento do turismo no país: o Prodetur/NE.
O Prodetur/NE tem importância reconhecida no contexto das políticas públicas setoriais brasileiras, não
apenas pelo volume de recursos envolvidos e da abrangência territorial, como também pelo que representou em
termos institucionais, espaciais e socioeconômicos.
A continuidade do Programa, que sobreviveu a quatro mandatos federais, exemplifica o alinhamento de
forças, interesses e esforços, em diferentes esferas de governo, em prol do turismo e do Nordeste.
Toda metodologia e instrumental de planejamento criados para o Programa tornou-se modelo e
referência para a estruturação de um programa de desenvolvimento do turismo em escala nacional, o ProdeturNacional.
Os impactos sobre a atividade foram, em grande parte, positivos, promovendo seu crescimento e a
dinamização da economia regional e locais. Entretanto, como visto, os impactos das ações empreendidas não
recaem apenas sobre a atividade do turismo, tendo implicações outras de ordem espacial, social e econômica.
No caso da política do PRODETUR/NE, apesar de todo o seu significado no rol da políticas públicas
setoriais brasileiras, parece que faltou um olhar sobre as implicações das transformações espaciais que não
apenas aquele referente às melhorias para o turismo. Faltou encarar o fato de que a disputa pela apropriação
das melhorias espaciais advindas com os investimentos já se inicia de forma desigual, e que, sem dispositivos
distributivos capazes de reverter tal situação, essa luta sempre será iniciada com o anúncio dos, já conhecidos,
vencedores.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA: UMA ABORDAGEM NO TURISMO E LAZER
DA CIDADE DE NATAL/RN
Aylana Laíssa Medeiros Borges/UFRN54
Luana Dayse de Oliveira Ferreira/UFRN55
Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega/UFRN56
Resumo
A pesquisa versa sobre políticas públicas de revitalização urbana e as alterações dos espaços para fins do turismo
e do lazer. Objetiva identificar as políticas públicas de revitalização da cidade de Natal/RN, utilizou-se de
pesquisas bibliográfica e documental. Como resultados, observou-se uma tentativa de desenvolver e efetivar as
políticas de forma intersetorial, a partir do envolvimento de diferentes secretarias ou departamentos do governo;
percebeu-se a busca por envolver diferentes atores no processo de elaboração das políticas, em destaque a
comunidade local, tanto para fins de elaboração dessas políticas quanto com relação as definições sobre a
democratização do uso dos espaços. A pesquisa revelou que o ambiente da política é complexo dada as relações
necessárias e a gama de atores que precisam ser envolvidos no processo. Contatou-se também que a relação
entre setor público e privado necessita de cooperação, uma vez que, ambos influenciam na dinâmica política.
Palavras-chave: Políticas Públicas, Revitalização, Turismo e Lazer.

Public policies for Urban Revitalization: an approach on tourism and recreation in the city of
Natal/RN
Abstract
The research focuses on public policies for urban revitalization and the changes of spaces for tourism and leisure
purposes. Identify the public policy objective of revitalizing the city of Natal/RN, bibliographical and documental
research. As a result, there was an attempt to develop and implement policies for intersectoral way, from the
involvement of different Secretaries or departments of the Government; It was noticed the search involving
diferente actors in the policy-making process, the local community, so much for the purpose of preparation of such
policies as regarding the settings on the democratization of the use of the spaces. The research revealed that the
political environment is complex, given the necessary relations and the range of actors that need to be involved in
the process. Contacted that the relationship between the public and private sectors requires cooperation, since
both influence the political dynamic.
Keywords: Public policy, revitalization, tourism and recreation.

1. INTRODUÇÃO
Como parte do lazer e do consumo das cidades, o turismo participa da política pública de gestão urbana
em diferentes níveis. Mais do que um potencial patrimonial, o turismo possibilita a reflexão de questões simbólicas
nos projetos de revitalização de áreas centrais, destacando a interface entre cidade, sociedade e turismo.
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O entendimento acerca das características das políticas públicas de revitalização e seus aspectos de
desenvolvimento local carecem de atenção e debate. As cidades vivenciam um rápido e exigente processo de
transformação estrutural, fazendo-se necessário questionar como as comunidades estão sendo consideradas em
meio a estas alterações e se os valores históricos e culturais de cada lugar estão sendo de fato apreciados em
tais políticas.
Diante deste cenário, investigar e analisar as políticas neoliberais que estão influenciando, ou podem vir
a influenciar a revitalização de áreas urbanas, compõe o tema central deste estudo. Nesta perspectiva, delimitouse para esta pesquisa a cidade de Natal/RN, a escolha do campo justifica-se pela presença de atrativos turísticos,
além de possuir valor histórico e cultural merece ser valorizado pelas políticas propostas, uma vez que são meios
motivadores de deslocamentos para a prática do turismo e/ou lazer.
Metodologicamente, este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, baseada na análise de
documentos que abrange o estudo do caso de Natal/RN. Acredita-se que uma investigação sobre as políticas
públicas locais, em especial, de revitalização, pode trazer ponderações sobre sua efetividade, além de identificar
documentos que necessitam ser revistos e alterados, ou que precisam ser melhor planejados, pensando em atingir
os objetivos de maneira mais eficaz. Dessa forma, foram analisados documentos de programas, planos e ações
das instituições governamentais da cidade de Natal/RN, pois, de acordo com Secchi (2014) grande parte da
construção teórica dos estudos de políticas acontece sobre a análise desses documentos. Sendo assim, a política
pública como conceito abstrato se materializa por meio de instrumentos, tais como, programas públicos, projetos,
leis, campanhas publicitárias entre outros.
O presente artigo revela dados de uma investigação cujo objetivo central foi analisar as políticas públicas
de revitalização de áreas urbanas com apelo turístico e de lazer das cidades de Natal/RN. Para tanto, delimitouse como objetivos intermediários: identificar as políticas públicas de revitalização das áreas urbanas turísticas e
de lazer dos municípios de Natal, além de ser possível verificar quais os atores envolvidos no processo de
elaboração das políticas públicas de revitalização na cidade de Natal/RN.
Dessa maneira, apresentar-se-á, em sequência, uma visão geral dos conteúdos teóricos que embasam
este estudo, tratando primeiramente dos aspectos conceituais das políticas públicas de revitalização urbana,
turismo e lazer e, depois, das possibilidades de desenvolvimento do turismo e do lazer em áreas urbanas
revitalizadas. Dando seguimento, apresenta-se a metodologia da pesquisa, a análise e discussão dos resultados,
as considerações finais e as referências utilizadas para este trabalho.

2. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA,
TURISMO E LAZER
A definição e existência de políticas públicas sugerem influências na econômica e nas sociedades, uma
vez que se discute a partir dessas as possíveis inter-relações entre o Estado e os elementos que envolvem o viver
coletivamente, considerando aspectos, por exemplo, como a cultura, o espaço urbano, o meio ambiente e as
relações humanas. Tem-se que as intervenções dos governos apresentadas por meio de políticas públicas visam
e são justificadas, em sua maioria, pela contribuição dada ao desenvolvimento local e regional de um lugar.
Bahia e Figueiredo (2013) esclarecem a política pública como um campo do conhecimento que procura
orientar o governo para realização de ações, destacando a necessidade de analisá-las, para propor mudanças
coerentes em meio ao andamento de determinada ação. Dessa maneira, cabe uma reflexão sobre como as
políticas públicas se enquadram e interferem no processo de ordenamento urbano, e como a revitalização desses
espaços caracterizam a formação da sociedade.
Souza (2006) resume política pública como o campo do conhecimento que tem como intuito, ao mesmo
tempo em que, “coloca o governo em ação” e/ou também se dispõe a analisar essa ação e quando necessário,
propõe mudanças no rumo ou curso dessas ações.
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Partindo da compreensão que o sistema político orienta para uma perspectiva de metas e objetivos a
serem alcançados em diversos âmbitos, seja social, econômico, cultural, e ambiental, tem-se que a
implementação de meios visando atingir objetivos nacionais é o que caracteriza o referido sistema com base em
áreas como a saúde, educação, justiça, dentre outros, o lazer. (PRONOVOST, 2011).
Em se tratando do lazer, é pertinente esclarecer que as mudanças no âmbito trabalhista, especialmente
no que se refere ao surgimento do tempo livre e a utilização desse tempo para atividades de descanso, saúde,
fuga da rotina diária e/ou divertimento, converge para uma ênfase na necessidade do lazer para as sociedades
modernas, como item importante para dinâmica da vida cotidiana. (Bahia e Figueiredo, 2013). Contudo, de acordo
com os autores, as políticas públicas destinadas para garantia do acesso ao lazer não encontram-se
necessariamente relacionadas ao planejamento e desenvolvimento do conceito de lazer, podendo ser
encontradas nas políticas de democratização a cultura, nas políticas de esporte e lazer, nas políticas de saúde,
e, até mesmo, nas políticas de criação e manutenção de espaços públicos.
Entende-se que as práticas do lazer acabam sendo desenvolvidas de forma intersetorial, isto é,
compondo o quadro de atividades de outros órgãos do governo, e sendo realizadas por diferentes secretarias ou
departamentos que constituem uma administração pública. Conforme Pronovost (2011) há algumas décadas as
cidades foram favorecidas com serviços públicos de lazer, isto é, equipamentos foram construídos, fixados ou
transformados, tendo sido, destinados significativos esforços financeiros. O autor ainda acrescenta que quanto
ao próprio lazer, os serviços públicos locais encontram-se em processo de mudança.
A sociedade, desde o final do século XIX até os dias atuais, vem passando por mudanças sociais,
econômicas e políticas de caráter estrutural, o que resulta em modificações na dinâmica do mercado e também
na vida das pessoas (LOUREIRO; SANTOS, 2006).
Para Castro e Figueiredo (2013) uma das razões para tais mudanças, considerando os processos de
modificação, adaptações estruturais e de funcionalidades, seria em virtude do turismo e, portanto, a percepção de
como essa atividade econômica pode influenciar nos debates acerca dos usos dos espaços públicos. Destaca-se
que uma crescente preocupação de algumas cidades com seu patrimônio cultural e arquitetônico, no final do
século XX, colaborou para a elaboração e execução de planos
de
revitalização,
especialmente
de
centros históricos.
(SANTOS; CASTROGIOVANNI, 2010).
O termo revitalização tem sido utilizado como sinônimo de intervenção urbana, sendo considerado
abrangente e que refere-se a “um conjunto de ações, a fim de permitir a um determinado espaço nova eficiência,
novo sentido em seu uso, visando uma melhoria do espaço e do seu entorno”. (BEZERRA; CHAVES, 2014, p. 1).
Conforme os autores, diversas intervenções têm acontecido nas áreas centrais das cidades, em centros
históricos, áreas de periferia, de preservação, espaços sem uso ou degradados, e lugares de usos comuns à
população rica e pobre com o intuito de melhoria estética ou a procura de renovação urbana, baseadas em
projetos urbanos que objetivam a requalificação urbana. Dessa maneira, a revitalização urbana vem ganhando
força e destaque para a compreensão da dinâmica urbana contemporânea, uma vez que tem-se a preocupação
de assimilar junto a este processo todo o valor histórico, cultural e social do lugar.
Em consonância, Nóbrega (2013, p. 92) elucida que “a atividade turística vem ocupando um papel de
destaque na economia de várias nações nos diferentes continentes em todo planeta.” o autor ainda procura
esclarecer que o poder público vem buscando planejar e gerenciar o setor com o intuito de desenvolver as regiões,
considerando as particularidades existentes, e com fins de proporcionar melhorias na qualidade de vida de
residentes e visitantes, destacando ainda que em virtude das influências sofridas a organização urbana vem
ganhando diferentes adaptações com relação a dimensão estética e de infraestrutura no planejamento.
Para Leite (2004) as intervenções urbanas que vinham se proliferando nas cidades, nas últimas décadas,
correspondiam a políticas de revitalização, que tinham como efeito mais perceptível a modificação da paisagem
urbana em áreas de entretenimento urbano e de consumo cultural, mas que não demonstravam ser suficientes
para compreensão do processo de revalorização de áreas centrais e do patrimônio histórico como espaços
turísticos.
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Baseadas na recuperação seletiva de elementos do passado, de acordo com a conveniência do presente,
por meio do patrimônio edificado e do resgate de manifestações culturais, a gentrificação e a segregação social
do espaço são apontadas por Harvey (2005) como uma consequência de projetos urbanos pósmodernos voltados
para uma excessiva orientação de mercado, conduzidos pelo valor econômico e pelo poder político diferenciado
de segmentos sociais específicos.
Com isso, percebe-se que o mercado contemporâneo baseado em aspectos da globalização, ou ainda
de aparências padronizadas, passou a requerer esforços no sentido de transformações locais para despertar
determinados interesses, em especial em âmbito econômico, de modo a deter investimentos do setor público e
privado. E o turismo passou a ser visto como oportunidade de desenvolvimento nesse mercado, a partir de
elementos locais organizados, porém devendo ser apresentados sob uma lógica de estratégias diversas com o
intuito de despertar uma curiosidade e/ou motivação para o deslocamento e consequente visitação de um destino.

2.1 Possibilidades de desenvolvimento do turismo e lazer em áreas urbanas revitalizadas
As mudanças ocorridas da estrutura social industrial para a pós-industrial moderna, sobre as questões
relacionadas ao trabalho e ao tempo livre, começaram a emergir no contexto social. Assim, os valores sociais
básicos passaram a mover-se do mundo do trabalho para buscar refúgio no campo do ócio, enquanto os avanços
tecnológicos auxiliaram para o desenvolvimento do turismo. (MACCANNEL, 2003).
Dessa forma, o turismo e o lazer frente a este contexto, são fenômenos que concretizam uma nova
necessidade criada pelo homem pós-moderno. De acordo com Dumazedier (1994, p.38) “o turismo é um
fenômeno histórico sem precedentes, na sua extensão e no seu sentido, é uma das invenções mais espetaculares
do lazer da sociedade moderna”. Figueiredo (2009) também identifica o turismo como a forma de viagem exclusiva
advindo da modernidade e sendo um pilar da pós-modernidade.
Marcellino (2008) ressalta a importância do entendimento do lazer na sociedade, conceituando-o como
sendo uma cultura vivenciada (praticada, fruída ou conhecida) no tempo disponível das obrigações profissionais,
escolares, familiares e sociais. Destaca-se ainda que o lazer, na visão do autor, está diretamente ligado a
elementos como tempo e atitude. Entende-se que o aspecto cultural utilizado pelo autor não minimiza apenas aos
conteúdos artísticos, mas sim, abordando diversos conteúdos culturais.
Além disso, outro aspecto relevante refere-se ao lazer e turismo como direitos garantidos na sociedade,
estando registrado na Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e sendo caracterizado como uma
atividade democratizada. Conforme Marcellino (2008, p.15) “para a efetivação das características do lazer, é
necessário, antes de tudo, que ao tempo disponível corresponda um espaço disponível”, podendo ser
equipamentos públicos e privados, específicos ou não específicos do lazer57.
Já que a prática do lazer necessita de tempo livre e espaço disponível, levando em consideração a
relação existente entre lazer na sociedade moderna e urbanização, pode-se verificar alguns descompassos que
foram derivados do crescimento das cidades, e causados pela aceleração imediata do processo de modernização.
Cita-se então que com relação a espaços disponíveis, Figueiredo e Castro (2013) colocam que além das
áreas de lazer e circulação tradicionais existentes (praças, jardins, parques, por exemplo), outros espaços são
criados com fins de configurar-se como equipamentos urbanos públicos ou semi-públicos (roteiros são criados,
praças são construídas, locais para comprar são estabelecidos, para “conhecer” a cultura local, e para saborear
itens gastronômicos do lugar).
Vale salientar, que para Marcellino (2008) é relativamente recente a preocupação com os efeitos nocivos
a estrutura social das cidades causadas pelo processo de urbanização, e que as ações predatórias, ocasionadas
pelos interesses imediatistas, provocam problemas sérios que afetam a qualidade de vida e o lazer das

Equipamento não-especifico, entende-se que não foram criados para a prática das atividades de lazer, mas que depois tiveram sua destinação específica
alterada; Equipamento específicos são construídos com a finalidade da prática do lazer.
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populações, contribuindo para a violência e a falta de segurança. Percebe-se, pois, a relevância do incentivo ao
lazer, e a pertinência da formulação e também manutenção das políticas públicas existentes.
Moragas (2007) considera que as políticas públicas de lazer possuem um sentido maior como a melhoria
da qualidade de vida da população, pressupõe ainda que é possível uma adoção de uma visão humanística do
urbano, onde a cidade é vista como um “habitat”, onde o homem vive e também aspira seu lazer. Nesta lógica, se
faz importante a ordenação e ocupação do território, assim como a localização de forma estratégica dos
equipamentos de lazer para que sirvam de estimulo para utilização pela população, e também a preservação do
patrimônio ambiental urbano.
Entende-se que o lazer, com suas particularidades, contribui de forma prazerosa no processo de
valorização e preservação do patrimônio, além de cumprir um relevante papel na revitalização dos espaços e
equipamentos, tornando fundamental a consideração dos patrimônios artísticos, arquitetônicos e urbanísticos,
uma vez que faz parte da memória das cidades enobrecendo a paisagem urbana.
Neste contexto, Moragas (2007) retrata o lazer como algo que é inerente ao homem, e revela que a
estrutura da cidade deveria proporcionar uma humanização, que lhe foi tirada por causa do desenvolvimento
acelerado provocado pela industrialização. Para Marcellino (2008, p.20) “o patrimônio ambiental urbano, desde
que preservado e revitalizado, pode e deve se constituir em novos equipamentos específicos de lazer”. E a
utilização desses patrimônios revitalizados, conforme o autor, auxilia de maneira significativa para proporcionar
uma vivência mais rica do ambiente urbano, descaracterizando a monotonia dos conjuntos de comunidades, e
estabelecendo pontos de referência e vínculos efetivos.
Além disso, nos casos de revitalização urbana, deve-se destacar esse processo como proporcionador
de produção de novos cenários, ou novas paisagens, apresenta-se enquanto uma articulação específica entre a
recuperação das edificações nomeadas como históricas e as novas construções de caráter monumental.
(BOTELHO,2005).
Nesse sentindo, vê-se a possibilidade de promover a preservação da identidade local, ao passo que se
mantém ou, até mesmo, aumenta-se o potencial turístico das cidades. Barretto (2013) explica que os espaços
revitalizados têm levado a uma associação com o turismo, pois a medida em que acontecem as mudanças do
processo de revitalização ocorrem transformações em lugares de lazer urbano e, possivelmente, em atrativos
turísticos.
Diante disso, experiências de revitalização urbana em espaço de potencial turístico promove a
valorização paisagística, fomentando assim desenvolvimento local, tornando esse ambiente mais competitivo.
Além disso, o papel da população nesse processo de revitalização está diretamente relacionado ao bom
desempenho da elaboração da política que objetiva concretizar o projeto de revitalizar o espaço sem
descaracterizar os aspectos culturais e identidade local.

3. METODOLOGIA
Como fonte de embasamento teórico, a investigação bibliográfica desenvolvida neste artigo analisou
referências relacionadas às seguintes temáticas: políticas públicas, planejamento e desenvolvimento local, e
revitalização de áreas urbanas, especialmente no que tange à utilização destes espaços para o turismo e o lazer.
A fim de analisar as políticas públicas de revitalização das áreas urbanas de turismo e lazer da cidade
de Natal, foram levantados por meio de pesquisa documental os dados registrados e disponibilizados pela
prefeitura municipal da referida cidade. Tratou-se da análise de informações das secretarias municiais de meio
ambiente e urbanismo, comunicação social, turismo, e serviços urbanos; dos conselhos municipais de turismo;
além das secretarias estaduais de infraestrutura e do Governo Federal, sob a coordenação do Ministério do
Planejamento.
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Os dados coletados foram analisados qualitativamente (Richardson, 1999), dessa forma, serão
apresentados os programas, projetos e ações elaborados pelo poder público visando a utilização de áreas
urbanas para o turismo e o lazer. Sendo assim, tornou-se possível identificar as políticas públicas de revitalização
das áreas urbanas turísticas e de lazer do município de Natal/RN, bem como verificar quais os atores envolvidos
no processo de elaboração das políticas públicas de revitalização existentes nestes municípios.
Considerando os objetivos citados e com o intuito de melhor apresentar os resultados da pesquisa, serão
a seguir apresentados os resultados obtido por meio da pesquisa documental.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Políticas Públicas de revitalização e atores envolvidos na elaboração e implementação das
políticas em Natal/RN.
Antes de adentrar nas políticas públicas de revitalização da cidade de Natal/RN, vê-se como pertinente
levantar alguns aspectos característicos locais a fim de apresentar um pouco as configurações urbanas do referido
campo em estudo. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi fundada em 1599 às margens do Rio
Potengi, possui área de 170, 298 Km², com população estimada de 817. 590, no censo do IBGE de 2012, e é
conhecida pela sua extensão de faixa litorânea, com mais de 400 Km² (IBGE, 2012).
A urbanização da cidade teve início no século XX com o Governo de Pedro Velho (1892-1896), que
visualizou no bairro de Petrópolis e Tirol características de uma cidade nova, pronta para ser edificada e planejada.
Por meio do Plano Polidrelli idealizou-se um bairro novo para o município, somando-se aos existentes Cidade Alta
e Ribeira, o qual ficou conhecido como Cidade Nova.
A partir desse plano houve mudanças físicas na cidade, afetando a distribuição geográfica das camadas
sociais, pois na área denominada de Cidade Nova surgiu a elite Natalense, enquanto, nas margens do oceano
atlântico se montava um conjunto de favelas. (TAQUARY; FAGUNDES, 2010).
Nos dias atuais a gestão do município de Natal é regida sob Plano Diretor instituído pela Lei
Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007, sendo um instrumento básico da política de desenvolvimento
urbano, com objetivo explícito no Art. 2º de garantir pleno desenvolvimento das funções sociais, e ambientais da
cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, de
forma a assegurar a todos os seus habitantes, condições de qualidade de vida, bemestar e segurança. Assim,
definem-se as regras de uso e ocupação do solo, contemplando aspectos como serviço de saúde, habitação,
meio ambiente e limpeza urbana.
Verifica-se que no Plano diretor da cidade de Natal, no Art 3º, assegura a preocupação com a
preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da paisagem urbana, com o intuito de garantir a
manutenção equilibrada dos recursos naturais, além da qualidade de vida para os habitantes, incentivo à atividade
econômica, bem como, a proteção ao patrimônio histórico e cultural da cidade.
As políticas públicas de revitalização urbana propostas para serem realizadas na cidade de Natal serão
apresentadas a seguir, e na sequência dados sobre Recife serão mencionados juntamente com as políticas
existentes. Nos Quadros 01 e 02, encontrar-se-á informações acerca: da secretaria a qual a política foi proposta;
dos planos, programas e/ou projetos elaborados; o objetivo de tais documentos; as ações pretendidas, e a
situação destas propostas.
Algumas das políticas públicas de revitalização urbana, a nível municipal, propostas para serem
realizadas na cidade do Natal, serão apresentadas a seguir, no Quadro 1. Foram destacadas as secretarias que
planejaram as políticas (planos, programas, ou projetos); o objetivo de tais documentos e/ou as ações pretendidas,
bem como a situação destas propostas.
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Conselho Municipal de Turismo

Serviços
Urbanos

Meio Ambiente e urbanismo

Secretaria
/Órgão

Quadro 01: Políticas Públicas de revitalização Urbana de Natal/RN
Plano/Programa/
Projeto

Objetivo

Ação/Situação

Plano
de
ordenamento,
gestão e
fiscalização
integrada da Orla de
Ponta
Negra/RN
(Proposta 1).

Melhorar
a
qualidade
ambiental, paisagística e as
condições de uso da
Praia; Ampliar a atratividade
turística; Sanar pendências
judiciais.

A Orla foi dividida em 10 trechos;
Estabelecimentos de normas gerais
relativas a localização, funcionamento
aplicadas as atividades desenvolvidas
no espaço público.
Projeto em andamento.

"Nossa Cidade
Mais Limpa"
(Proposta 1.1).

Limpar os monumentos
públicos,
retirar
as
publicidades
ilegais
e
devolvendo
o
aspecto
original ao
empreendimento.

O
Complexo
Viário
do 4º
Centenário, na zona Sul de Natal; O
Viaduto de Igapó e o viaduto da Praia
do Forte passaram pelo trabalho de
revitalização, Ponte Newton Navarro e
o Viaduto da Urbana.
Projeto em andamento.
Recuperação dos Reparação
de
danos O trabalho inclui substituição de peças
banheiros
causados pela depredação quebradas e outros consertos
públicos da Orla
desses
equipamentos necessários devido à falta de cuidado
com o patrimônio público.
de Ponta Negra
públicos.
Projeto em andamento.
(Proposta 2)
Reurbanização da Tornar a área de abrangência
praça Largo
da Praça em um ponto de
Djalma Maranhão
atração turística da cidade.
– Av. do contorno
(Proposta 4)
Propor ações para fortalecer
a Área Turística de Natal
como importante indutor de
inclusão social, de modo a
elevar a qualidade dos
produtos turísticos, promover
Plano de Gestão
a sua competitividade nos
Municipal
de mercados regional, nacional
Turismo
e internacional e a geração
de trabalho e renda; além da
requalificação, ampliação e
diversificação da oferta, e o
aumento do gasto turístico e
da receita do Município de
Natal.

Reformar a praça existente.
Projeto em andamento.
Elaborar
planos:
Plano de
Marketing; Plano de
Fortalecimento Institucional e Plano de
Desenvolvimento do Turismo.

Es tado da
Infraestrutura
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Projeto
de Reestruturação de quatro Em andamento.
reestruturação da
quilômetros, entre a BR304 e
Avenida
a Rota do Sol (RN063).
Engenheiro
Roberto Freire

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Nesse sentindo, de acordo com o quadro 1, a Proposta 1, o Plano de ordenamento, gestão e fiscalização
integrada da Orla de Ponta Negra, instituída pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), intenciona
realizar uma reordenação do espaço da Orla de Ponta Negra, principal praia urbana e turística de Natal com base
em estudos de capacidade, propondo ações para impedir a prática de atividades potencialmente poluidoras e a
utilização indevida ao espaço público comum, assim melhorando a qualidade ambiental e paisagística das
condições do uso de Ponta Negra/RN.58 No plano, a ação será coordenada pela Semurb e integrada pelas
Secretarias de Serviços Urbanos, de Saúde (SMS) com a Vigilância Sanitária, de Mobilidade (STTU) e de Defesa
Social (Semdes) com a Guarda Municipal, além de contar com apoio das Secretarias de Assistência Social
(Semtas), Turismo (Setur), Cultura (Secult), Serviços Urbanos (Urbana), Procon Municipal e da Secretaria de
Obras e Infraestrutura (Semov).59
Na Proposta 1.1, o programa Nossa Cidade mais Limpa busca recuperar os locais com ações que
promovam melhorias estéticas na cidade, realizando retiradas de cartazes, pinturas de pichações, capinação e
jardinagem. Diante das pesquisas, identificou-se atuações do programa na cidade de Natal, e as articulações
efetivadas foram entre a Companhia de Serviços Urbanos de Natal e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
(STTU).
A Proposta 2 que trata da recuperação dos banheiros públicos da Orla de Ponta Negra, recomenda ações
de reparação aos danos causados pelo vandalismo. E a secretaria de serviços urbanos (SEMSUR) iniciou o
processo de privatização dos banheiros públicos da Orla de Ponta Negra, um processo que já foi realizado em
Recife/PE e no Rio de Janeiro/RJ.
O interessante das propostas é ver que o foco não está relacionado ao turista em si, uma vez que eles
também fazem uso desse tipo de espaço, mas a comunidade local. Pensou-se em promover lazer e proporcionar
melhor qualidade de vida, primeiramente, aos residentes. Logo, destaca-se, que estando o espaço adequado para
receber os residentes, esse estará apropriado, consequentemente, para aqueles que visitam a cidade.
Na proposta 4, que refere-se a Reurbanização da praça Largo Djalma Maranhão – Av. do contorno, a
realização desse projeto de reurbanização possibilita a uma ação de reforma, cuja proposta é dar novo uso e
sentido a um espaço já existente e de domínio público. Além disso, podendo fazer parte do projeto a instalação
de infraestrutura para criação de novos hábitos, como é o caso da implementação de academias de rua, permite
que haja uma maior socialização entre as pessoas e também um estímulo a promoção da saúde.

4.2 Apontamentos e reflexões sobre os planos, programas e projetos da cidade de Natal/RN.
Em síntese, diante do levantamento dos programas, plano, projetos da cidade do Natal/RN, nota-se que
as políticas de revitalização concentram-se nas seguintes secretarias: Serviços Urbanos (SEMSUR), a Secretária
de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Além disso, as propostas que foram apresentadas mostra o interesse
de reestruturar o ambiente paisagístico da cidade, uma vez que, é de interesse dos atores políticos essa mudança,
já que essa necessidade encontra-se no consciente da população cidade do Natal, a mesma vem sofrendo com
o aumento da marginalização e criminalização, em virtude, muitas vezes, de espaços inutilizados que acabam
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sendo foco para realização de condutas indevidas. Ressalta-se, então, que tais acontecimentos alteram a
dinâmica local, especialmente, no que se refere a visitação do lugar por parte de turistas, o que demonstra a
importância de políticas públicas voltadas para revitalização de espaços.
É relevante destacar que a implementação desses projetos, programas e a ações que devem ser
elaborados com a participação das comunidades onde estão sendo inseridos, pois, são propostas públicas que
incentivam e afetam o coletivo popular, uma vez que, caso o processo de implementação de um projeto de
revitalização, como os discutidos em questão, seja realizado de cima para baixo, de forma hierarquia, vindo como
ordem de implementação do governo e não tendo a participação popular, consequências como migração dos
moradores locais, vandalismos, aumento de criminalidade, são índices que podem aumentar e fazer com que haja
um efeito contrário ao da proposta. Como se trata da mudança de uso de um lugar para atrair turistas cabe aos
incentivadores dos projetos de revitalização verificar a existência de um potencial de aceitação quanto a receber
pessoas vindas de outros lugares, e também de estarem interessadas no aumento de um fluxo de pessoas cada
vez maior naquele espaço.
Desse modo, É inadequado impor projetos para uma comunidade através do poder, sem levar em
consideração os grupos existentes e que compartilham da dinâmica do lugar, uma vez que o papel do ator público
é justamente garantir os direitos dos cidadãos e, portanto, de forma sustentável oferecer modos de melhorar a
qualidade de vida das pessoas. (Santos & Castrogiovanni, 2010). Em suma, entende-se que é preciso pensar na
inserção dos sujeitos sejam comunidade ou proprietários de estabelecimentos na nova reconfiguração
apresentada, de modo a equilibrar o uso do referido espaço pelas pessoas da localidade e também pelos
potenciais turistas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo, observou-se que as políticas de revitalização das cidades Natal situada no Rio
Grande do Norte, encontram-se instituídas por diferentes secretarias de uma administração pública, mas que
existe a tentativa de realizar um trabalho de forma intersetorial, levando em consideração diferentes necessidades
de uma localidade. Contudo, essa questão conduz para possibilidade de realização de um estudo para identificar
o nível de integração dos diferentes setores envolvidos no tocante a execução destas propostas de
revitalização/recuperação.
Verificou-se que, em particular na cidade de Natal é possível visualizar uma preocupação por parte das
secretarias públicas voltadas para a elaboração de programas que proporcione uma melhora na qualidade
ambiental e paisagística do município, bem como, programas relacionados a revitalização dos espaços urbanos
e também especialmente na Orla do litoral. Além disso, destaca-se também o interesse das secretarias
trabalharem em forma integrada com outras para a realização dos programas.
Além disso, ressalta como limitação do presente estudo, verifica-se pelo fato da pesquisa ter caráter
teórico bibliográfico e não ter sido realizada pesquisa in loco para que assim a proposta seja verificada a sua
efetuação, porém, foram analisados documentos e informações para a construção do resultado da presente
pesquisa, sendo assim, sendo interessantes propostas de futuras pesquisas na mesma temática, buscando
compreender melhor as políticas materializadas em projetos, programas e ações desenvolvidas por meio dos
atores políticos e suas instituições.
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TURISMO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM MARAGOGI / AL
Artemísia dos Santos Soares, IFAL/UFRN 60
Resumo
O processo de desenvolvimento ocorre quando o crescimento econômico se apresenta atrelado à melhoria de
qualidade de vida e à expansão da liberdade. Assim, a participação se desdobra não somente na importância da
população nas discussões ligadas às políticas públicas, mas também, na relevância do acesso aos bens e
serviços públicos ligados ao bemestar social. A área em estudo, herdeira da dependência econômica da
monocultura da canade-açúcar e dominada político-administrativa e economicamente por latifundiários, coexistia
com a ocupação de trabalhadores rurais e povos tradicionais. A partir das ações governamentais por meio do
PRODETUR/NE, o município de Maragogi (AL), se tornou território apropriado pelo turismo de massa recebendo
os impactos decorrentes de tais ações, como em outras partes do Nordeste. O texto está dividido em duas
seções, ambas com conteúdo teórico conceitual que abordam os aspectos relacionados à participação social e
desenvolvimento aplicados à realidade do turismo em Maragogi/AL e propõe o uso da pesquisa-ação participativa
no processo da investigação, ainda em andamento.
Palavras-chave: Turismo, desenvolvimento local, participação social, Maragogi.

Tourism and Social Participation in Maragogi/AL
Abstract
The development process occurs when economic growth is linked to the improvement of the quality of life and the
expansion of freedom. Thus, participation unfolds not only in the importance of the population in the discussions
related to public policies, but also in the relevance of access to public goods and services linked to social welfare.
The area under study, inherited from the economic dependence of sugarcane monoculture and politically and
economically dominated by landowners, coexisted with the occupation of rural workers and traditional peoples.
Based on governmental actions through PRODETUR/NE, the municipality of Maragogi (AL) became an
appropriate territory for mass tourism receiving the impacts resulting from such actions, as in other parts of the
Northeast. The text is divided into two sections, both of which have a conceptual content that addresses the
aspects related to social participation and development applied to the reality of tourism in Maragogi/AL and
proposes the use of participatory action research in the research process, still in progress.
Keywords: Tourism, local development, social participation, Maragogi.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM MARAGOGI / AL
Este estudo focaliza os aspectos referentes à formação dos processos de participação e busca contribuir
com o debate sobre a efetivação de políticas públicas para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, sobretudo
às ligadas ao turismo no município de Maragagi/AL. Trata-se de um município litorâneo, localizado no extremo
Norte do estado de Alagoas, equidistante 125 km de duas capitais nordestinas, Maceió e Recife. Configura-se
como o segundo polo receptor de turistas do estado e possui quase quatro mil leitos disponíveis em hotéis e
pousadas de vários níveis, de resorts a pousadas rústicas administradas pelo próprio dono (SEDETUR, 2014),
condição conquistada pela junção de dois fatores principais: apreciável patrimônio paisagístico e o investimento
privado com estímulo de incentivo fiscal.
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Fig. 1 – Mapa de localização do município de Maragogi.
Fonte: IBGE (2010).
Historicamente, duas políticas federais são emblemáticas no contexto da adoção do turismo como uma
estratégia de desenvolvimento na escala regional no Brasil. Tratamse da Política de Megaprojetos (década de
1980) e do Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE (década de 1990). A
Política de Megaprojetos teve como objetivo atrair equipamentos turísticos, principalmente da rede hoteleira,
através de incentivos fiscais e financeiros concedidos pelo governo dos respectivos estados nos quais se
esperava que os projetos fossem implantados (CRUZ, 2002).
Ao aderir ao Programa de Regionalização de Turismo (durante o PRODETUR/NE II), o governo de
Alagoas, por meio da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), definiu cinco regiões turísticas como prioritárias:
região Metropolitana, região Costa dos Corais, região Caminhos do São Francisco, região Lagoas e Mares do
Sul e região dos Quilombos, em seguida, definidas como polos de desenvolvimento. Dentre os municípios
envolvidos, o MTUR elegeu dois para que figurassem entre os 65 destinos indutores, sendo eles: Maceió,
representante da Região Turística Metropolitana e Maragogi, representante do Polo Costa dos Corais. A região
turística Costa de Corais é composta pelos seguintes municípios: Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São
Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio e Paripueira (SEPLAG, 2015). Vale salientar
que a costa litorânea de todos os municípios inseridos na Região Turística Costa de Corais, inclusive Maragogi,
está inserida, também, na Área de Proteção Ambiental Costa de Corais (APACC), a maior Unidade de
Conservação (UC) federal marinha do Brasil (BRASIL, 1997).
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Fig. 2 – Mapa das Regiões Turísticas do estado de Alagoas.
Fonte: IBGE (2010); SEDETUR/AL: SEPLAND/SINC/DGEO (2014).
Nota-se, portanto, uma iniciativa de descentralizar a gestão pública de turismo por meio do PRT. A
descentralização é aqui concebida como uma medida política ligada à participação da sociedade civil nas
decisões, acompanhamento e/ou avaliação e fiscalização das políticas públicas. (LOBO, 1990). Portanto, nesse
entendimento a descentralização da gestão pública implica necessariamente numa redistribuição do poder na
alocação das decisões. (TOBAR, 1991).
Sob esta perspectiva, a estrutura de gestão do turismo no Brasil permite que a elaboração das políticas
nacionais seja subsidiada pela participação e pela integração de uma variedade de atores, quer sejam públicos
ou privados, tanto no âmbito nacional, quanto regionais, estaduais e municipais. Não obstante, seu funcionamento
apresenta aspectos que têm circunscrito, e por vezes travado, seus resultados, pois verifica-se que muitas das
ferramentas de participação encontram-se ainda no âmbito discursivo, resultando em uma reduzida participação
cidadã e na recriação de um poder desconectado da expressão política dos cidadãos. Em muitos casos, os
espaços públicos participativos se limitam ao atendimento constitucional e legitimação das ações do Estado, com
baixa, e até mesmo inexistente, participação social. Por exemplo, o estudo de ALENCAR et al. (2013) que ao
analisar conselhos nacionais, inclusive o Conselho Nacional de Turismo, sugere um tipo de representação
elitizada da sociedade nos espaços de participação. Adicionem-se a isto, indícios da baixa participação social no
âmbito das instâncias de gestão estadual e municipal (SOARES, EMMENDOERFER, MONTEIRO, 2013;
COUTINHO, 2015).
Participação, portanto, pressupõe a articulação social entre os diversos agentes locais, públicos e
privados. Por conseguinte, quando há ausência de participação cidadã no processo de construção de respostas
às demandas sociais, inúmeras consequências ocorrem: (1) diminui as chances de melhoria da condição de vida
para uma maioria desassistida; (2) aumenta a possibilidade de grupos de interesse que tenderão a beneficiar-se
mutuamente para adquirirem a manutenção do poder e do status quo; (3) fortalece o padrão patrimonialista
brasileiro, onde os interesses privados invadem e atropelam o interesse público e (4) gera inúmeras ações
negativas que debilitam a república através do enfraquecimento da ação do indivíduo e de uma possível
representação civil organizada (TENÓRIO et al., 2010).
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Seguindo esta prerrogativa, este artigo objetiva apresentar uma pesquisa em andamento que adota uma
análise das relações entre os diferentes agentes nos processos participativos do turismo em Maragogi/AL, e para
tanto, considerar-se-á o período entre 1994 e 2018, para fins de investigação deste processo, período este
marcado pela implantação do PRODETUR/NE no ano de 1994 e, pela implantação do Programa de
Regionalização do Turismo em 2004, por estes se apresentarem como um “moderno gerenciamento que supõe
planejamento participativo e estratégico” (PAIVA, 2010, p. 198).
A questão é que, mesmo com uma estrutura fundada sob a prerrogativa de uma gestão descentralizada
e participativa, com dados que apontam resultados de contínuo desenvolvimento regional constata-se que a
população local não participa de forma ativa (ALIÓ, 2013) das discussões, decisões e ações relacionadas ao
turismo praticado no lugar; nem de forma passiva (ibd.), na forma de acesso aos benefícios socioeconômicos
decorrentes deste.
Assim, como cerne da pesquisa se fará uso da metodologia participativa para obtenção dos resultados,
definida como Pesquisa-Ação Participativa (PAP). A pesquisa-ação participativa, a PAP, tem suas origens na
confluência de um conjunto de escolas de investigação social e de escolas de pedagogia social e se pode definir
como um método de estudo e ação que procura obter resultados confiáveis e úteis para melhorar as situações
coletivas, embasando a pesquisa na participação dos próprios coletivos a investigar. Assim, passam de “objeto”
de estudo a sujeito protagonista da pesquisa, controlando e interatuando ao longo de todo processo investigativo
e, para tanto, necessitando um envolvimento e convivência do investigador externo na comunidade a estudar
(ALBERICH, 2002).
Para tanto, pretende-se contar com a população afetada e não somente com perspectiva fundamentada
em especialistas da investigadora. Assim, não anulando o papel da ciência, objetiva-se que a população participe
ativamente do processo investigativo propondo novas expectativas para o desenvolvimento do lugar,
especialmente os aspectos ligados à prática do turismo.

2. TURISMO E TERRITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI (AL)
A dicotomia que se observa entre a complexidade do fenômeno turístico e a importância da atividade
econômica por ele gerada acabam por afastar duas categorias de análise que no fundo são complementares e
que se retroalimentam constantemente: território e lugar. A atividade econômica é resultado do acontecer do
fenômeno socioespacial e não deve (ou não deveria poder) ser estudada, ordenada e planejada de forma
separada dele. O fenômeno socioespacial do turismo envolve diversos grupos de agentes sociais diferentes
(turistas, empresários, poder público, trabalhadores diretos e indiretos, e população residente nos destinos
turísticos, entre outros), resultando na turistificação de partes do espaço, produzindo territórios descontínuos, que
se organizam a partir da lógica reticular das redes. Nesses territórios-rede do turismo (FRATUCCI, 2008), se
pode observar territorialidades distintas convivendo e disputando em um eterno devir os espaços apropriados a
partir de lógicas específicas, nem sempre convergentes.
É nesse sentido que se dá o entrelaçamento da participação ativa e passiva (ALIÓ, 2013) dos residentes
nos lugares turistificados, visto que, enquanto agentes intrínsecos ao fenômeno devem envolver-se ativamente
no processo decisório como discorrido na seção anterior, contudo também se apresentam enquanto usufruintes
dos benefícios socioeconômicos decorrentes do turismo enquanto residentes do lugar, gerando multiplicidade de
funções coexistido no mesmo território (MASSEY; KEYNES, 2012), no território do turismo.
Todavia, dentre essas várias dimensões do turismo, a econômica tem sido destacada pela sua
magnitude e sua prioridade para o sistema econômico vigente, baseado no modo de produção neoliberal que
privilegia os interesses e os efeitos do e para o capital financeiro. Analisada de forma isolada, a atividade turística
resulta da ação de apenas de alguns daqueles agentes sociais indicados anteriormente: os empresários e o poder
público. Os outros agentes, incluindo os turistas, são incluídos e contemplados apenas como agentes
secundários, tanto no aspecto político, quanto socioeconômico.

154

Por isso, Fratucci (2014) chama a atenção para o fato de que o poder público, em seus diversos níveis
de atuação, quando se volta para agir e ordenar o desenvolvido do turismo, o faz a partir da sua dimensão
econômica e aqui se apresenta uma contradição, pois o poder público, enquanto agente social responsável por
orientar os rumos de uma sociedade em um determinado território, vem atuando, através da elaboração e
implementação de políticas públicas de turismo, de modo parcial, privilegiando as demandas e interesses do
capital financeiro, em detrimento das demandas e interesses dos demais agentes sociais também envolvidos
com o fenômeno turístico. Orientados pelo modo neoliberal de produção, os governos atuam em conluio com os
agentes do mercado, interessados em ordenar os territórios a partir das suas necessidades, lógicas e interesses
para a reprodução do capital a partir de uma maior lucratividade dos seus negócios e empreendimentos. Até
mesmo os turistas, responsáveis iniciais pelo fenômeno turístico, são tratados apenas como clientes, enquanto
os trabalhadores são vistos apenas como oferta de mão de obra a ser apropriada conforme as diretrizes e
condições do capital.
Afinal, por que as políticas públicas direcionadas para o ordenamento e o fomento do turismo são
conduzidas de maneira tão míope pelas representações econômicas do setor, se não há dissociação entre a
espacialidade do fenômeno turístico e da sua atividade econômica? Essa visão, ainda hoje hegemônica, que vê
o turismo apenas pelo prisma economicista, impede que o seu desenvolvimento contribua plenamente para um
processo gerador de melhorias na qualidade de vida das sociedades envolvidas e desenvolvimento local. Desse
modo, as políticas públicas propostas para o setor turístico têm deixado de lado as demais dimensões do
fenômeno, especialmente aquela relacionada com a sua espacialidade (FRATUCCI, 2014), ou seja, têm
sistemática e praticamente ignorado os processos de apropriação dos territórios por eles constituídos, bem como
a transformação dos lugares, reproduzindo desigualdades históricas e estruturais.
Conforme investigação realizada por Kaspary (2012), a atividade turística em Alagoas desenvolveu-se
morosamente e sem um forte respaldo institucional. Conforme Veras Filho (1991, p. 69), a inauguração do Estado
Rei Pelé, conhecido popularmente como “Trapichão”, em 1970, foi o precursor da “era do turismo” em Alagoas.
O “Trapichão” foi o primeiro equipamento de grande porte capaz de atrair um número significativo de visitantes
para eventos. No entanto, a inauguração do Hotel Jatiúca, em 1979, é considerada o marco principal do
desenvolvimento do turismo em Alagoas. Tal fato coincide, ainda, com construção da rodovia AL101 (Norte)
permitindo a conexão entre Maragogi e dois centros urbanos, Recife/PE e Maceió/AL. O primeiro, forte polo
comercial, econômico e industrial de relevância regional, além de ser capital do estado de Pernambuco. O
segundo, a capital do estado alagoano. A partir da década de 1980, melhorias para acesso via terrestre foram
realizadas que, unindo-se à beleza paisagística do lugar e à grande extensão de terras desocupadas, tornou o
município alvo das políticas públicas de indução ao turismo.
Na mesma investigação a autora (idem) informa que o processo de ocupação turística de Maragogi se
acelerou a partir da chegada do primeiro grande empreendimento, o Hotel Salinas de Maragogi, em 1989. Em
junho de 1990, foi lançado pelo então presidente da EMBRATUR, Ronaldo Monte Rosa, o Projeto Costa Dourada,
que atenderia a área litorânea de Alagoas e Pernambuco, a partir de Barra de Santo Antônio até Porto de
Galinhas, incluindo Maragogi. Tal projeto fazia parte de um megaprojeto turístico já referenciado na 1ª parte deste
estudo (CRUZ, 2002) e continha características exógenas à realidade local, tal como criticado por Maranhão
(2017). Mesmo assim, àqueles que detinham capacidade financeira para se adequar às novas demandas
obtiveram apoio do poder público, os quais vislumbrava oportunidade de desenvolvimento econômico (BECKER,
2010).
Como mencionado anteriormente, o município de Maragogi se tornou alvo das políticas públicas de
indução ao turismo em função de suas particularidades paisagísticas e à grande extensão de terras desocupadas,
portanto, para compreensão, cabe aqui contextualizá-lo espacialmente. O município em foco localizase na porção
Nordeste do estado de Alagoas. Apresenta uma área de 334,385 km² e está inserido na Mesorregião do Leste
Alagoano e na Microrregião do Litoral Norte do estado. Como já apresentado na 1ª seção desta investigação,
este limita-se ao Norte com o município de São José da Coroa Grande, no estado de Pernambuco; ao Sul com
o município alagoano de Japaratinga e o Oceano Atlântico; a Oeste com os municípios de Porto Calvo e Jacuípe;
e a Leste com o Oceano Atlântico (ver Fig. 1).
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Conforme o IBGE (2007), em divisão territorial datada de 1-1-1979, o município é constituído de 2
distritos: Maragogi e Barra Grande, além de, atualmente possuir 18 assentamentos rurais constituídos por
intermédio da Reforma Agrária (INCRA, 2016).O município possui 8 praias, todas inseridas na Área de Proteção
Ambiental Costa de Corais, a maior unidade de conservação federal marinha do Brasil, a qual possui mais de
400 mil hectares de área e cerca de 120 km de praia e mangues61, sendo elas (direção Pernambuco à Alagoas):
Peroba, Ponta de Mangue, Antunes, Burgalhau, Barra Grande, Maragogi (centro), Camacho e São Bento.
Vale ressaltar que o município possui população composta por 28.749 pessoas, conforme o Censo 2010
e densidade demográfica de 86,06 hab/km². Para 2017, estima-se que haja 32.940 pessoas residindo em
Maragogi.
O território do turismo se configura como a soma dos territórios dos turistas, dos agentes do mercado,
do poder público, dos trabalhadores da atividade (diretos e indiretos) e do território da população local dos
destinos turísticos. Sob esta ótica, é condição sine qua non a contemplação das relações e interações que se
estabelecem entre os territórios de cada agente social, assim como a valoração do lugar, pois é a partir delas
que se percebe os níveis de participação e cidadania no processo de estabelecimento da perspectiva de
desenvolvimento que se deseja alcançar.
Seguindo esta abordagem, esta investigação se propõe a fazer uma relação entre os dados relativos ao
turismo em Maragogi e os reflexos destes nos residentes do lugar, isto é, uma análise sob a perspectiva da
participação passiva (ALIÓ, 2013).
Durante o processo de turistificação de Maragogi, a orla marítima foi construída, serviços de
infraestrutura foram requeridos e o lugar vivenciou um gradativo processo de ampliação de sua urbanização. Vale
salientar que a infraestrutura turística e seus equipamentos foram elaborados voltados para o turismo de “sol e
mar” em função do principal atrativo do município: a visitação às Galés62 (ver Fig. 3). Desde a década de 1980,
Maragogi vem ocupando posição de destaque na atividade turística, tanto no âmbito do estado de Alagoas, como
regionalmente. Atualmente, apresenta-se como a segunda destinação turística mais visitada de Alagoas e em
2016, o Salinas do Maragogi All Inclusive Resort, foi considerado o 2º melhor pelo site TripAdvisor63 o segundo
melhor hotel para família do mundo e o melhor da América do Sul.
Nota-se na Tabela 1, que há crescimento em períodos que coincidem com o lançamento do
PRODETUR/NE I (1994), como também do PRT (2004) os quais elegeram Maragogi como um dos 65 destinos
indutores do turismo no Brasil, tornandoo modelo para o desenvolvimento turístico regional, incluindo nisto a
busca por um padrão mínimo de bem-estar social para sua população, além de outras exigências, como nos
documentos analisados na seção anterior.

Cf. < http://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais>
Galés trata-se do nome coloquial dado aos recifes, incluindo de corais, que são ecossistemas costeiros que possuem grande diversidade e quantidade
de organismos que se associam em teia alimentar de grande complexidade, sendo uma zona de reprodução, berçário, abrigo e alimentação de diversos
animais e vegetais (Machado et al , 2009 apud Kaspary, 2012).
63 Cf. em <https://catracalivre.com.br/geral/onde-ficar/indicacao/resort-no-litoral-de-alagoas-e-o-2o-melhor-do-mundopara-familia/ > Acesso em: 11 ago de
2017.
61
62

156

Fig. 3 – Aerofotocarta - As galés: principal atrativo turístico de Maragogi Fonte: IBGE, 2015.

Tabela 1 – Cronologia da implantação de estabelecimentos hoteleiros em Maragogi
Período
Quantidade de estabelecimentos
1970 - 1989
7
1989 - 1996
16
1996 - 2002
15
2000 – 2004
10
2004 – 2008
37
2008 - 2011
14
Fonte: PDTIS, 2010.

Prosseguindo com a contextualização da prática turística, vale a pena mencionar que a atualização da
antiga lei de benefícios e isenção fiscal em 2014 foi apontada como diferencial no Índice de Competitividade do
Turismo Nacional - Maragogi (2015), pois esta não vinha sendo aplicada. Esta nova lei reduz o Imposto Sobre
Serviços (ISS) do município de 5% para 3,5% para diversas atividades econômicas, inclusive para o turismo,
todavia com a devida aplicação, diferenciando-se da realidade anterior, levando em consideração o marco lógico
do PRODETUR/NE II que teve como premissa “melhorar a qualidade de vida da população local dos polos
turísticos”, dentre tantas formas, por meio do aumento da arrecadação do ISS dos municípios inseridos nos polos
para distribuição em benefícios voltados ao bem-estar social.
Além deste dado, o Estudo para o desenvolvimento de um turismo sustentável no litoral alagoano (2015)
aponta o crescimento na movimentação de passageiros nas capitais nordestinas, demonstrando a dinâmica
crescente nos aeroportos de Maceió e Recife, pontos principais de chegada dos turistas que se dirigem à
Maragogi.
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Nota-se que o movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, localizado
na capital Maceió, apresentou um aumento, no período de 2011 a 2014, de 22% na quantidade de embarques e
desembarques, sendo a segunda maior taxa de crescimento da região nordestina nesse período.
Ainda, segundo este estudo, a rede hoteleira de Maceió apresentou em 2014, segundo o Boletim de
Ocupação Hoteleira (BOH), valores significativos, principalmente nos meses de alta temporada, como janeiro,
por exemplo, em que a taxa de ocupação hoteleira foi de aproximadamente 80%.
Acerca do período de 2002 a 2011, também é possível perceber a evolução da participação das
atividades econômicas de alojamento e alimentação no valor adicionado de Alagoas, sendo esta uma das poucas
formas de verificar a contribuição do turismo para a economia alagoana.
O referido estudo também informa que, depois da região Metropolitana, a região turística Costa dos
Corais é a que possui maior número de meios de hospedagem e leitos. Dados da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) apontam que 24,7% dos meios de hospedagem disponíveis
no estado de Alagoas localizam-se nos municípios litorâneos da região da Costa dos Corais, contando com 18,3%
dos leitos do estado. E, destes municípios, Maragogi, detém maior número de meios de hospedagens e,
consequentemente, de leitos.

Tabela 2: Movimento de passageiros nas capitais nordestinas (embarques + desembarques) (2011 2014).
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Gráfico 1 - Participação das atividades econômicas de alojamento e alimentação no Valor Adicionado de
Alagoas (%) (2002 – 2011).

Tabela 3 - Quantidade de meios de hospedagem e leitos dos municípios litorâneos da
região da Costa dos Corais

Entretanto, o município de Maragogi pertence a um dos estados mais pobres do Brasil, Alagoas, estando
em 27º lugar (última posição) no ranking IDHM Unidades da Federação 2010 do Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil (2013). Segundo o índice FIRJAM de Desenvolvimento Municipal de 2013 (IFDM, 2015),
Maragogi apresenta um IFDM de 0,5747e ocupa o 32º lugar no ranking estadual e 4124º no ranking nacional
(IFDM, 2015) . Todavia, Maragogi experimentou um avanço em 2013 em relação a 2007, quando detinha a 42ª
posição no ranking estadual e a 4610ª no ranking nacional e apresentava índice IFDM de 0,5079 (IFDM, 2007
apud Kaspary, 2012), especialmente no quesito saúde alcançando índice de 0,6727, considerado um
desenvolvimento moderado, no entanto ainda não suficiente, tendo em vista o ideal deste índice que deve
ultrapassar 0,8 pontos, índice não alcançado por nenhum dos municípios alagoanos.
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A posição do município se apresenta de modo similar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M).
Maragogi apresentou um índice de 0,574 em 2013, apresentando declínio em relação ao ano 2000 (0,619),
especialmente quanto à educação, caindo de 0,488 para 0,443 (PNUD Brasil, 2013)64.
Quanto à economia de Maragogi, segundo o censo de 2012, tinha um Produto Interno Bruto (PIB) de
149.928,47 mil reais e PIB per capita de 5.032,17 mil reais. Deste montante, 8,36% referem-se ao setor
agropecuário, 11,69%, à indústria e 79,95% ao setor de serviços (IBGE, 2012). Percebe-se, portanto, a
importância do turismo para a economia local, inclusive ao se levar em conta o PIB per capita. Todavia, em 2015,
o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população
total era de 13.1%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 51 de 102 e 15 de
102, respectivamente (IBGE, 2015). Já, considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, havia 50,8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 67 de 102 dentre
as cidades do estado e na posição 1246 de 5570 dentre as cidades do Brasil. Por isso, Carvalho (2012) já indicava
que, em verdade, a renda do município provém em sua maioria de transferências federais, como previdência e
programas do governo federal como o Bolsa Família.
Carvalho (2012), afirma que Alagoas é um dos estados que mais se beneficiam desses programas
centrados na transferência direta de renda. A relevância de tais programas para a economia alagoana se percebe
quando o autor chega a comparar os recursos desse programa com a massa salarial gerada no corte da cana.
Alagoas obteve, na safra 2011/2012, uma safra de 29 milhões de toneladas, e cada tonelada
de cana cortada pagou ao trabalhador R$5,00. Se toda a cana-de-açúcar do estado fosse
colhida manualmente, a renda gerada naquela safra seria de R$145 milhões, uma massa
salarial e anual correspondente a uma quinta parte que o programa Bolsa Família para a seus
beneficiários em Alagoas. (CARVALHO, 2012, p. 87)

Como parte de uma dinâmica de transformação, a educação se apresenta como ferramenta relevante
para a conquista da participação, seja em quantidade, como em qualidade. No aspecto quantitativo tem-se que,
em Maragogi, a taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 95,6% em 2010. Isso posicionava o
município na posição 65 de 102 dentre as cidades do estado e na posição 4802 de 5570 dentre as cidades do
Brasil (IBGE, 2010).
A saúde se configura como índice basilar para a construção do desenvolvimento, sobretudo, a taxa de
mortalidade infantil. Em Maragogi, a taxa de mortalidade infantil apresenta média de 23,01 para 1.000 nascidos
vivos (IBGE, 2014). Comparado com todos os municípios do estado, se encontra nas posições 17 de 102 e,
quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 880 de 5570, uma constatação alarmante
tendo em vista o montante que ingressa no município em decorrência, principalmente, da atividade turística que
poderia redundar, neste caso, em vida para a população. Já, as internações devido a diarreias são de 0.4 para
cada 1.000 habitantes (IBGE, 2016). Comparado com todos os municípios do estado, aparece nas posições e 87
de 102, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3606 de 5570.
Esta realidade quando expressa graficamente (ver tabela 4) se torna mais impactante ao se perceber o
nível de responsabilidade municipal sobre a saúde do lugar, remetendo mais uma vez à arrecadação municipal
de ISS decorrente, sobretudo, da atividade turística. Quanto à diarreia, talvez não seja possível perceber de
imediato sua correlação com a atividade turística, no entanto, Lins, Araujo e Lima (2017), ao analisar a
implantação e operação do projeto de esgotamento sanitário de Maragogi identificaram que o projeto de
saneamento não contemplou todo o território do município de Maragogi, deixando várias fontes de esgoto fora
do seu alcance. Assim, graves problemas ambientais relacionados ao saneamento continuam ocorrendo, apesar
da prefeitura utilizar como uma das suas estratégias de marketing a informação de que o município é 100%
saneado.

64

Cf. em http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html.
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Tabela 4 – Saúde: Número de Estabelecimentos e Leitos por dependência administrativa

Segundo os autores, entre as décadas de 1970 e 1980, os investimentos em saneamento básico no
Brasil atingiram seu ápice. Naquela época, segundo o estudo de Soares; Bernardes e Cordeiro Netto (2002), se
consolidou o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que deu ênfase aos sistemas de abastecimento de água
em detrimento aos de coleta e tratamento de esgoto que se mantêm em níveis inaceitáveis, sobretudo nas regiões
mais pobres do país.
Os autores (LINS; ARAUJO; LIMA, 2017) informam que, quando não existe rede coletora de esgoto, ou
outra forma segura de destinar os dejetos domésticos como as fossas sépticas, os dejetos ou contaminam o solo
ou os corpos d´água, deixando um rastro de degradação que também leva à veiculação de doenças dos mais
diversos tipos, o que conflita com os objetivos da prática turística, especialmente, em Maragogi. Tais problemas
trazem graves consequências para a balneabilidade de lugares turísticos como Maragogi. Segundo o Instituto do
Meio Ambiente de Alagoas (IMA) o termo balneabilidade empregado trata-se do indicador que mede as condições
sanitárias das águas destinadas a recreação de contato primário. Assim, quando em uma amostra for constatada
a presença da bactéria Escherichia coli significa dizer que esta está contaminada. Esta bactéria vive em esgotos
e dejetos humanos e de animais e é encontrada na água ou solo contaminado, sendo o indicador de
contaminação mais usado para identificar a degradação em corpos de água.
Além dos problemas relativos à saúde pública decorrentes desta realidade, há o agravante de que o
referido projeto de saneamento básico foi iniciado e financiado sob a tutela do PRODETUR/NE I, que, como já
mencionado, tem como finalidade o desenvolvimento turístico do Nordeste brasileiro. Conforme os autores (idem),
o projeto subdimensionou a expansão populacional e a demanda por infraestrutura, acelerada pelo processo de
turistificação pelo qual o território passou nos últimos anos. Ainda informam que (LINS; ARAUJO; LIMA, 2017, p.
290):
A área do projeto compreende uma estreita faixa costeira que vai do rio Maragogi, ao Sul,
até Barra Grande, ao Norte, limitando-se a Oeste com a AL-101- Norte e a Leste com Oceano
Atlântico abrangendo um total de 390 hectares (PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, ALAGOAS, 1997). Isso
equivale a apenas 1,165% da área do município ou 3,9km². Com base neste dado, pode-se
inferir que o referido projeto não contemplou nem 2% da área física total do município, apesar
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de concentrar 60% de sua população, deixando de fora, além dos locais já densamente
povoados, como São Bento, toda a porção da margem esquerda da AL-101-Norte que
corresponde a 95% do município.

Assim, torna-se compreensível a conclusão a que estes chegaram: “A percepção é que os projetos
individuais sobrepõem-se aos coletivos causando uma distorção nas políticas públicas, com consequências
negativas para a população e o meio ambiente, que ficam à mercê de políticas descontinuadas que não seguem
uma linha única para um bem público” (id. p. 290).
Esta realidade denota que as melhorias convergem para os interesses privados dos empreendedores
turísticos, de comerciantes locais e, construtores que expandem o mercado local, conformando-os no que se
pode definir como elite local. Tal dinâmica segregatória se mostra evidente nos dados socioeconômicos do
município.
Nesse contexto, Kaspary (2012, p. 103-4) afirma:
Estas transformações socioespaciais ocorridas nas três últimas décadas em Maragogi –
populacional, territorial, multiplicação de equipamentos turísticos e evolução da infraestrutura
básica – tem acarretado novas práticas socioeconômicas e o uso seletivo do território,
contexto que coloca em questão o descompasso entre o desenvolvimento do turismo e o
desenvolvimento social.

Assim, a desigualdade presente na dinâmica socioeconômica e política brasileira, apesar de não estar
correlacionada estritamente à atividade turística, tem sido acentuada por meio do estabelecimento de modelos
de desenvolvimento que põem em xeque a participação preconizada em suas políticas, clarificando em seus
desdobramentos o que se crê enquanto descentralização que, portanto, não significa e não se concretiza como
desconcentração, ou seja, a redistribuição da renda tão discursada em forma de bem-estar social local, o
desenvolvimento.
Esta investigação tem mostrado que as concepções sobre a participação apresentam um ponto em
consonância: a necessidade do envolvimento de diversos setores da sociedade em questões que dizem respeito
ao coletivo, procurando refutar ideias e atitudes que possam deixar os indivíduos alheios aos processos de
produção de sua existência, o que representa a conscientização do seu poder de transformação. No entanto,
para isso, o homem precisa ter consciência de sua condição existencial e das relações que produz e transforma
diariamente. Significa dizer que o homem tem o poder de criar e recriar sua existência cotidianamente.
A participação é, portanto, um processo de conquista (sócio-histórico-cultural) e de tomada de
consciência (autopromoção) do seu papel como agente transformador da sociedade. Nessa concepção
Bordenave (1983, p. 22) esclarece que: “é possível fazer parte sem tomar parte e que a segunda expressão
representa um nível mais intenso de participação”. Ao ter como utopia realizável deseja-se uma sociedade mais
participativa definidora de políticas públicas que possam constantemente combater as desigualdades sociais.
Para Demo (2001, p. 23) é necessário reduzir as desigualdades por meio da participação.
[...] a redução das desigualdades só pode ser fruto de um processo árduo de participação,
que é conquista, em seu legítimo sentido de defesa de interesses contra interesses adversos.
Não há por que enfeitar ou banalizar este processo, ainda que não deva em si ser
necessariamente violento. Todavia, nos casos de desigualdade extrema, dificilmente se
escapará da violência, mesmo porque já está instalada no cerne do processo.

A persistência é um dos elementos essenciais para que os sujeitos possam transformar uma realidade
social já determinada, buscando, incessantemente, momentos de participação popular em diversos movimentos
organizados que pode, por exemplo, se concretizar na gestão do turismo. Pretende-se, neste escrito, superar a
concepção de participação que contemple apenas a perspectiva da resistência após a efetivação de um processo
de dominação típica da sociedade brasileira que vivenciou diversos modelos políticos de ditadura militar. Segundo
Demo (2001, p. 19):
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[...] por tendência histórica, primeiro encontramos a dominação, e depois, se conquistada, a
participação. Dizer que não participamos porque nos impedem, não seria propriamente o
problema, mas precisamente o ponto de partida. Caso contrário, montaríamos a miragem
assistencialista, segundo a qual somente participamos se nos concederem a possibilidade.

Conforme Rousseau (1978), os processos participativos são entendidos como uma necessidade
humana definida pelas circunstâncias sociais de um dado contexto histórico para a construção de espaços
democráticos (BORDENAVE, 1983). Por isso, existem condições subjetivas (informação, motivação, educação
para participar) que induzem a qualidade da participação dos sujeitos em processos decisórios (AMMANN, 1977).
Compreende-se, portanto, a participação como processo sócio-histórico-cultural (DEMO, 2001), conquistado
pelos próprios sujeitos, um constante vir a ser, fazendo-se cotidianamente nas relações sociais. Essas evidências
levam a compreender, de forma mais ampla, a participação como fator essencial para a construção de espaços
democráticos que possam envolver e promover a conscientização dos sujeitos, podendo o turismo se tornar um
papel relevante no desenvolvimento de processos participativos.
Ao discutir as concepções sobre participação é necessário colocar em prática uma nova pedagogia
organizativa para que as instituições públicas reflitam sobre sua prática, acerca do significado de seu caráter
enquanto serviço público e a forma de gestão desenvolvida em seu interior. Assim, a partir dessa reflexão que a
concepção democrática da gestão pública possibilitará a realização de um processo democrático coletivo. Para
a obtenção de tal objetivo o Estado precisa viabilizar ações, não apenas promulgar leis (delegando
responsabilidades) que citem a gestão democrática, mas, promover atitudes concretas que viabilizem e elevem
o poder de decisão dos representantes da população, levando-os ao desenvolvimento.
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SESSÃO TEMÁTICA 3 – Turismo e Conflitos Socioespaciais
ANÁLISE DOS LUGARES DO VIDIGAL
Fausi Kalaoum, UFRRJ
Resumo
Esse trabalho, parte de uma pesquisa de dissertação a respeito dos impactos do turismo no Vidigal – bairro da
cidade do Rio de Janeiro – tem como objetivo principal apresentar os principais lugares do local e seus usos por
turistas e moradores. Como base desse trabalho, foi utilizado mapa Vidigal 100 segredos, criado pelo alemão
André Koller que atualmente reside no Vidigal. Para além do mapa, a observação em campo foi imprescindivel
para não apenas conhecer esses lugares, mas também compreender a importância e o papel de cada um deles
na atividade turística que ali se desenvolve. Esse trabalho, portanto, apresenta a descrição dos seguintes lugares:
Praia do Vidigal, Praça do Vidigal, Trilha Dois Irmãos, Sitiê Ecológico e Arvrão.
Palavras-chave: Vidigal, Vidigal 100 segredos, turismo.

Vidigal’s places analysis
Abstract
This paper, part of a master’s dissertation about the impacts of the tourism activity in Vidigal- neighborhood of the
city of Rio de Janeiro – has as main objective to present the principal local places and the uses for tourists and
inhabitants. As base of this paper, it was utilized the map “Vidigal 100 segredos” created by the geman André
Koller who nowdays lives in Vidigal. Beyond the map the field observation was essential not only to know these
places but also to understand the importance and the role of each one of them in the touristic activity that develops
there. This work, therefore, presets the description of the following places: Vidigal’s Beach; Vidigal’s public square;
Dois Irmãos Hike, Ecologic Sitiê and Arvrão.
Keywords: Vidigal, Vidigal 100 segredos, tourism

1. A ANÁLISE CARTOGRÁFICA DOS LUGARES DO VIDIGAL
1.1 A história do Vidigal 100 Segredos
O Vidigal 100 segredos é um mapa independente criado pelo alemão André Koller, Designer Gráfico morador da
favela, que retrata o morro e seus territórios. Com a primeira versão produzida em 2013, um ano após a chegada
da UPP, já está na quinta edição. A ideia de criar o mapa partiu de André, que ao se mudar para o Vidigal,
percebeu que o Vidigal não fazia parte de qualquer mapa publicado pela prefeitura ou empresa (como no caso da
Google que posteriormente utilizou o trabalho de André para proclamar a execução do primeiro mapa do Vidigal).
De acordo com entrevista cedida por André (em 28/04/2017), a criação do mapa foi para promover o seu estúdio
de design, o “Vidigalo” e também como uma ferramenta de orientação para as pessoas, principalmente aquelas
que não são lugar. Com o desenvolvimento do projeto, a dimensão política emergiu, pois o mapa poderia ajudar
aos moradores da comunidade a se sentirem parte da cidade formal, além de incentivar a cultura, o comércio e o
turismo local.
Sobre as parcerias que possibilitaram e possibilitam a construção do Vidigal 100 segredos, André afirma que
apenas o Instituto Pereira Passos (IPP) dispôs um mapa parcial do morro em AutoCad. O mapeamento do restante
do morro foi realizado por meio de imagens aéreas, pranchetas e lápis e a arte foi criada por meio do software
Adobe Illustrator. Além da ajuda do IPP, André contou com a colaboração dos moradores que cederam
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informações e do correio comunitário do morro, que dispôs uma listagem com o nome das ruas – um documento
raro, visto que poucas são as ruas que possuem placas e uma grande quantidade dessas não são reconhecidas
pela prefeitura do Rio de Janeiro. O reconhecimento das ruas pelo mapa reforça um teor político, pois pode se
tornar uma ferramenta de resistência contra a possibilidade de novas ondas de remoções, como cita André.
André participou por dois anos consecutivos do edital Prêmio de Ações Locais, realizado pela Secretaria
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC) em parceria com o comitê Rio 450. Os editais permitiram a inscrição
de pessoas físicas e jurídicas a concorrem prêmios de R$ 40.000 (quarenta mil reais). De acordo com o site da
prefeitura do Rio de Janeiro: “Entende-se por "ação local" a realização continuada de práticas, atividades e
projetos nos campos da cultura, da arte, da comunicação e do conhecimento que promovam transformações nas
comunidades e nos territórios em que são realizados.” Apesar do Vidigal 100 Segredos ter sido reconhecido pela
Secretaria Municipal de Cultura e pelo comitê Rio 450 como ação local, André não foi um dos selecionados para
receber o prêmio do edital.
A ausência de patrocínio acabou modificando o projeto original do 100 segredos, visto que a ideia inicial
era a criação do mapa de um lado e um projeto de fotografia retratando o morro no verso, além da divulgação das
atrações culturais locais. Justamente pela falta de suporte financeiro, o projeto fotográfico e a divulgação das
atrações cederam lugar aos anúncios de colaboradores que possuem algum tipo de empreendimento no morro e
pagam uma taxa de única por cada edição do mapa no valor de R$ 80,00 por um espaço impresso na parte do
verso do mapa. Também existe a opção do nome ou logotipo do pagante aparecer no verso do mapa com apoio.
Nesse caso, o valor pago é de R$ 100,00. Esse valor cobrado pela divulgação do anuncio ajuda a custear a
impressão dos mapas, que é distribuído gratuitamente 65para alguns estabelecimentos e moradores de maneira
estratégica – como é o caso dos meios de hospedagem, estabelecimentos de alimentos e bebidas e guias locais.
Mesmo para aqueles que não podem ou escolhem não pagar, seus respectivos empreendimentos
continuam a aparecer no mapa. A ideia de André foi a de construir um produto democrático e inclusivo, levando
em consideração os que não podem pagar pelo espaço de divulgação.
Inicialmente, o mapa Vidigal 100 segredos não tinha, de acordo com André, o objetivo de ser um mapa
para turistas. Como a sua primeira edição foi produzida em 2012, ano que a UPP se instalou no morro, a atividade
turística, como também as ofertas turísticas eram incipientes. Com o tempo e o aumento da demanda turística no
morro, o mapa tornou-se referencia e ferramenta para aqueles que querem se locomover no morro por conta
própria.
Atualmente, o Vidigal 100 segredos está em sua quinta edição (2016/2017) e pouco se modificou em
comparação as suas edições anteriores. Apesar de ser um trabalho inovador e pioneiro, o projeto enfrenta
algumas dificuldades, sendo a de cunho financeiro a principal delas. Outra problemática apontada pelo criador do
mapa é a volatilidade dos estabelecimentos no morro. Com o aumento da demanda, se tornou perceptível o
crescimento de estabelecimentos com serviços diversos, que vão desde estabelecimento de alimentos e bebidas
típicas (como japonesa, italiana, nordestina), onde o público alvo não se limita apenas aos turistas, mas também
aos próprios moradores, como estabelecimentos com um público alvo reduzido (um exemplo é uma tabacaria
inaugurada recentemente na rua Nova). Em 2016, com os jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro,
houve um crescimento dos meios de hospedagens no Vidigal, mas no fim dos jogos, alguns desses
estabelecimentos encerraram suas atividades. Devido a esse ritmo acelerado de inauguração e fechamento de
estabelecimentos, a vida útil do mapa se torna cada vez mais curta, tornando-o obsoleto e criando a necessidade
de renovação anual ou em prazos menores do produto.
Os subcapítulos a seguir descreverão os principais territórios do Vidigal, suas características geográficas,
os elementos que os compõem e os diferentes usos desses territórios através dos turistas, visitantes e moradores.
A escolha dos territórios analisados é resultado de uma triangulação entre o mapa Vidigal 100 segredos, a
A segunda edição do Vidigal 100 segredos, referente ao período de 2013/2014 veio com um preço sugerido de R$ 2,00 na capa. Na entrevista, André
explicou que a ideia era distribuir o mapa por todo morro, inclusive para as crianças que ficam pedindo dinheiro aos turistas e incentivar a venda desses.
Entretanto, a estratégia não deu certo, e uma edição após, uma inscrição de “gratuito/for free” foi feita na capa.
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observação em campo, entrevistas e conversas informais realizadas durante o campo. Como resultado final, foram
vistos os seguintes territórios: Praia do Vidigal (Prainha); Praça do Vidigal (Pracinha); Sitiê (Parque Ecológico);
Trilha do morro Dois Irmãos e Arvrão.

1.2 Prainha
Logo abaixo da Avenida Niemeyer, próximo ao hotel de luxo da rede Sheraton, está localizada a praia
do Vidigal, ou Prainha, como os moradores a batizaram. O nome dado faz sentido para aqueles que chegam pela
primeira vez à praia: uma pequena faixa de areia com aproximadamente quinhentos metros de extensão.
O patrimônio natural já foi pano de fundo de uma disputa jurídica entre os moradores do morro e
empreendedores imobiliários. O episódio ocorreu na década de 1960, durante a construção do luxuoso hotel
Sheraton da rede Sheraton, onde a intenção era privatizar o acesso apenas para os hóspedes do meio de
hospedagem. Felizmente, os moradores do Vidigal com suporte jurídico conseguiram vetar essa possibilidade e
garantiram livre acesso à praia até os dias atuais. Em 2015, a Prainha ficou em evidencia pela mídia nacional
após a demolição de um dos casarões construídos no começo da Avenida Niemeyer (o casarão em questão foi
construído de maneira irregular). De acordo com a mídia, por conta da demolição, uma nova praia havia sido
descoberta no Rio de Janeiro e o ex-prefeito Eduardo Paes “batizou” a praia como Prainha. A figura 3 demarca o
território da Prainha:

Figura 1 - Localização da Prainha
Fonte: Vidigal 100 segredos

Se não levarmos em consideração o acesso construído pelo hotel Sheraton para os seus hóspedes,
existe apenas um acesso para a praia do Vidigal. Na altura do número 99 da Avenida Niemeyer, é possível acessala através de uma escada com degraus irregulares. Há um primeiro lance conta com uma bifurcação em forma de
“V” que contabiliza doze degraus de um lado e onze degraus do outro. Ao fim de ambos, existe um patamar que
precede uma descida de cento e vinte oito degraus até o inicio da praia. Para garantir certa segurança na descida
para aqueles que a visitam há um corrimão de ferro anexado à escadaria, mas que pelo tempo e com a ajuda dos
ventos marítimos, encontram-se em avançado estado de oxidação. Devido a construção imperfeita dos degraus,
- alguns são mais altos ou largos que os outros, e existe apenas o primeiro patamar, dificultando a possibilidade
de descanso na descida é necessário cautela durante a descida.
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Espalhada pela faixa de areia da praia, é possível observar dezenas de rochas, algumas pouco visíveis,
outras bastante aparentes. Há também uma enorme rocha dentro do mar, quase que exatamente no meio da
extensão da Prainha, conhecido pelos moradores como Rochão. Enquanto na primeira visita, o Rochão não
aparentava desempenhar uso algum para os que frequentavam o local, em uma segunda visita, uma corda de
Slackline66 se estendia da formação rochosa em direção à outra rocha menor, no começo da faixa de areia da
praia para a prática de uma variação do Slackline, o Waterline.
Outras duas fitas de slackline (uma ao lado da outra, sendo uma delas com maior altura e comprimento,
estando presas em estacas de madeira) podem ser avistada na areia da Prainha aproximadamente na direção do
Rochão, onde a participação das pessoas acontece com maior intensidade do que no Waterline (muito
provavelmente pelo nível de periculosidade desse segundo, dada a circunstância de que a praia do Vidigal
apresenta forte ondas e algumas outras rochas próxima espalhadas pela água). De acordo com um dos
barraqueiros que trabalha na prainha e também morador do Vidigal, o responsável pelas Slacklines chama-se
Rafael e é morador da Rua Três. Não é necessário pagar qualquer valor para realizar a prática do esporte.
Próxima a concentração de árvores da praia pode ser encontrada a maior quantidade de barracas e
quiosques da praia. Na primeira visita, dois quiosques e uma barraca funcionavam vendendo produtos típicos de
praia, como água, suco, cerveja, refrigerante e salgadinhos, além da locação de cadeiras de praia e guarda-sóis.
Aproximadamente no meio da faixa de areia (na mesma altura do Rochão e dos Slacklines), uma segunda barraca,
onde também há a venda de refrigerantes, água, cerveja e salgadinhos. Bem ao final da faixa de areia da praia,
já em frente ao muro do hotel Sheraton, uma ultima barra que expõe variadas cores e estampas de cangas de
praia.
Há também algumas lixeiras espalhadas pela praia. Geralmente o número de lixeiras é por volta de sete.
De acordo com informações cedidas por um dos barraqueiros e confirmada por uma banhista moradora do Vidigal,
durante a alta temporada, a coleta de lixo é feita quase que diariamente pela Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (COMLURB).
Apesar do acesso principal à Prainha ser por meio da escadaria na Avenida Niemeyer, existe um segundo
acesso que acontece por meio da área de piscina do hotel Sheraton. Aparentemente havia dois acessos à praia
pelo hotel. O primeiro mais próximo ao Rochão, por meio de um portão no nível da faixa de areia e o segundo, já
quase no fim da praia. Esse segundo acesso – e o que atualmente está em funcionamento – foi construído em
nível mais elevado do que o primeiro (aproximadamente três metros do nível da areia). Para chegar à praia, o
hóspede ou funcionário do hotel precisa passar por uma porta – devidamente trancada – e descer um pequeno
lance de escadas. Ao lado dessa escadaria, há um funcionário uniformizado do hotel que dispõe de
espreguiçadeiras para os hospedes que decidem fazer o uso da praia. Apesar da facilidade dos hóspedes do
Sheraton em acessar a Prainha, poucos são aqueles que frequentam a praia. Existe a possibilidade de o hóspede
permanecer de frente à praia na área da piscina do hotel, onde há, além das espreguiçadeiras, conjuntos de
mesas, cadeiras e guarda-sóis.
Ao fim do entardecer e no início da noite, a quantidade de frequentadores da Prainha reduz. O uso da
praia se limita a prática do slackline e alguns banhistas - em geral jovens e crianças – praticam bodyboarding.
Não há disposta pela faixa de areia, barraca no turno da noite em função da ausência de iluminação na praia (há
apenas a iluminação provida do Sheraton).

1.3 Praça do Vidigal
A Praça do Vidigal, ou popularmente conhecida como Pracinha, é a primeira entrada – e a mais utilizada
da comunidade para quem transita do sentido Leblon ao sentido Barra da Tijuca. Com localização posterior ao
hotel Sheraton, o modo mais adequado de chegar à entrada do morro é por meio de ônibus ou vans que tenham
itinerário pela Avenida Niemeyer (a praça é ponto de ônibus e vans). Hoje o que é conhecida como Pracinha, foi
De acordo com o site slackproof.com.br, Slackline é: “O Slackline é uma prática corporal realizada em uma fita estreita e flexível, de nylon ou poliéster,
tencionada em dois pontos fixos, onde são realizados movimentos estáticos e dinâmicos.
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o local das primeiras construções que formaram a favela, ali existia uma garagem de ônibus, e posteriormente
ponto da empresa de ônibus Amigos Unidos. Apenas em 2001, Françoise Schein, estudante de arquitetura de
nacionalidade belga, produziu o painel de azulejo no local, com dizeres em dedicados aos direitos humanos com
a urbanização da praça. A figura 4 indica a Praça, a principal entrada da comunidade.

Figura 2 – Localização da Praça do Vidigal
Fonte: Vidigal 100 Segredos

A praça é constituída por um anfiteatro, margeada pelas ruas do Vidigal (que segue paralela a Niemeyer),
a Niemeyer e a João Goulart. O painel do anfiteatro é de azulejo, elemento de maior apelo visual logo na entrada
do morro. Em formato de semicírculo - com azulejos na cor verde água-, tem cinco níveis de assento, que lembram
uma arquibancada e foram ornamentados com azulejos azuis. Na parede verde, é possível visualizar vários
dizeres, como a frase “Todos os homens por natureza querem saber”, atribuída ao filósofo grego Aristóteles. A
construção de azulejos é seccionada ao meio por uma escadaria de dez degraus que termina Estrada do Vidigal.
Essa estrada conecta a comunidade do Vidigal à comunidade vizinha, a Chácara do Céu. Nela se encontra o
ponto final das kombis que circulam no morro e o Colégio Estella Maris, antigo Colégio Anglo-Brasileiro.
Já na parte plana construída em frente ao anfiteatro de ladrilhos, há a disposição de algumas barracas
que vendem produtos variados, entre eles, roupas; chinelos, acessórios artesanais como colares e brincos; doces
e alimentos diversos. Além das barracas, há um trailer que vende variados lanches e mantém mesas e cadeiras
a disposição dos clientes. Mesmo com as barracas e o trailer na praça, é possível avistar alguns ambulantes
vendendo alguns produtos como doces e salgados. Nessa parte plana, ainda é possível avistar três lixeiras
espalhadas, que ajudam a manter a limpeza do ambiente. Há ainda duas estruturas inteiriças de madeira formadas
por três postes cada uma e interligadas tiras de madeiras espaçadas, simulando um telhado vazado. Essa
construção provavelmente foi feita para fixar plantas trepadeiras, mas sem plantas a estrutura não oferece
proteção à chuva ou sol, além disso, algumas faixas com anúncios diversos são penduradas nessa estrutura
(shows, aulas comunitárias de ioga para moradores etc.).
Ao lado esquerdo da praça, para aqueles que chegam ao Vidigal, encontra-se a segunda via pública,
sendo essa a principal estrada do morro, a Avenida Presidente João Goulart. Logo no seu início, ao lado oposto
da praça, existem alguns estabelecimentos, como a lanchonete Maná, o bar Sindicato do Vidigal, e a farmácia
Vidifarma que também é um dos dois pontos em todo o morro onde há um caixa eletrônico disponível. Ainda na
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Pracinha, em um ponto de interseção entre a Estrada do Vidigal e a Avenida João Goulart, está localizado o ponto
inicial dos mototáxis, onde também permanece diariamente uma viatura da UPP. No ponto dos mototáxis também
é possível visualizar um mapa do Vidigal 100 Segredos disposto em um painel67 com dimensões aproximadas de
3x2 m. Um pouco acima do ponto das motos, há uma concentração de estabelecimentos, como lanchonetes, lojas
de doces, hortifrúti e restaurantes, mas que vão se tornando mais escassos conforme a subida (dando lugar aos
condomínios 68que são encontrados apenas nas partes mais baixas do morro).
Por se tratar do principal acesso ao morro (além de parada das conduções que circulam pela Avenida
Niemeyer), a Pracinha tem intenso fluxo de moradores, visitantes e turistas. Durante a manhã, o principal
movimento é daqueles que se deslocam aos outros bairros para trabalhar ou estudar e, consequentemente, nesse
período os estabelecimentos em funcionamento são apenas a farmácia e alguns de alimentos e bebidas. Com o
retorno dos trabalhadores e estudantes ao Vidigal - há também jovens estudantes das escolas do morro e a
movimentação de turistas e visitantes - durante o entardecer e o período da noite, a Pracinha se torna um point
de encontro e socialização. Muitos dos que retornam voltam a utilizar a Pracinha apenas como rota de passagem,
onde parte deles utilizam o serviço de motos ou kombis para chegar à suas casas.

1.4 Trilha do Morro Dois Irmãos
O acesso pela trilha Dois Irmãos pode acontecer em dois locais diferentes. O primeiro e também o mais
utilizado acontece pela Vila Olímpica do Vidigal (Campinho). Sua entrada consiste em uma abertura na cerca
gradeada que separa a vegetação do restante da vila, e está localizada ao lado da academia da 3ª idade. Já o
segundo acesso está localizado perto do contêiner da UPP na subárea conhecida como Alto (que recebe esse
nome por se tratar do local com maior altitude da comunidade). Esse segundo acesso não tem uma sinalização
que permita aos visitantes identificar o acesso. Trata-se de uma escadaria que segue por entre as casas de
moradores, onde em determinado momento é necessário passar próximo a lajes de algumas casas. Esse acesso
é utilizado, sobretudo, no momento da descida da trilha, visto que ele tem menor trajetória do que o acesso pela
Vila Olímpica, ou por guias locais que trabalham no Vidigal e o utilizam com o intuito de diminuir o tempo de subida
e o esforço dos visitantes e turistas. A figura 6 demonstra a localização de ambas entradas indicadas no mapa.

Havia também um outro mapa na localidade do Largo do Santinho que foi instalado na parede de um bar/restaurante, entretanto, houve a mudança de
dono e o estabelecimento entrou em reforma e até a presente data não voltou a operar. Com isso, a antiga dona do bar/restaurante solicitou a posse do
mapa do restaurante a André, que concedeu o mapa a moradora.
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De acordo com relato dos moradores, esses condomínios foram construídos entre as décadas de 70 e 80 e os que neles habitam são moradores do próprio
estado do Rio de Janeiro.
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Figura 3– Localização dos acessos à trilha Dois Irmãos
Fonte: Vidigal 100 segredos

O primeiro acesso é o mais tradicionalmente utilizado por aqueles que escolhem realizar a trilha sem
auxilio de um guia (local ou não69). Há alguns moradores que também indicam a realização da trilha pelo acesso
da Vila Olímpica, que apesar de ser mais longo, evita que aqueles que decidem fazê-la passem pela laje de alguns
moradores como acontece no acesso menos convencional. O fluxo de chegadas de visitantes é bastante intenso
pela parte da manhã na Vila Olímpica, onde esses geralmente chegam de mototáxi e em grupos que variam duas
pessoas à oito pessoas. O fluxo de saída da trilha tem proporção similar ao de chegada. Apesar do perfil daqueles
que fazem a trilha ser de jovens (entre 20 e 30 anos), algumas crianças e pessoas mais velhas também a realizam.
Em relação a sua vegetação, o bioma característico do Rio de Janeiro é o de Mata Atlântica (100% do
bioma). Enquanto a vegetação tem característica forte de higrofitismo, a fauna é composta principalmente de
anfíbios, mamíferos e aves. Boa parte da flora e da fauna da Mata Atlântica é endêmica. Há a estimativa de
endemia de 8 mil espécies vegetais, 160 espécies de aves e 183 de anfíbios, algumas presentes no Vidigal.
A trilha pode ser seccionada em duas partes com características bem distintas. A primeira parte é a parte
mais plana e menos acidentada, com obstáculos de menor dificuldade e demarcação da trilha mais visível (menor
quantidade de vegetação), além de caminho mais amplo. É possível também avistar uma quantidade considerável
de fauna, com predominância de pássaros, insetos, pequenos lagartos, pequenos e médios primatas e cobras.
Essa primeira parte da trilha corresponde cerca de um terço, ou seja, 500 metros e finaliza aproximadamente
onde o segundo acesso da trilha começa.
A segunda parte da trilha se caracteriza por exigir um esforço maior daqueles que a realizam. A subida
se torna mais íngreme e os obstáculos aparecem com maior frequência (raízes de arvore, rochas e vegetação
mais densa). Após uma longa subida íngreme, os visitantes chegam à uma parte mais plana onde há um
barraqueiro vendendo salada de frutas e açaí, pelos valores de R$ 10,00 e R$ 12,0070, respectivamente. Há ainda
um banco improvisado feito com um pedaço de madeira para aqueles que queiram descansar a subida, mesmo
sem consumir os produtos da barraca.
De acordo com um dos guias locais, hoje há no Vidigal diversos profissionais de guiamento não locais, como, por exemplo, um morador do munícipio de
Mesquita, localizado na baixada fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, cerca de 50km do Vidigal.
70 Valores referentes ao mês de abril de 2017
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Em conversa com o vendedor da barraca, William, ou como é conhecido “William do Alto” (em referência
à subárea onde mora), foi possível descobrir que a venda dos produtos é feita diariamente, com exceção dos dias
chuvosos. William sobe o percurso com as mercadorias em uma caixa de isopor (onde ficam armazenadas para
a venda). O vendedor ainda conta com a ajuda de um colega que também sobe com mercadorias para a venda.
Quanto aos objetos maiores, como a mesa e o guarda sol utilizados para montar a barraca, William informou que
são escondidos na mata, para evitar um desgaste físico maior. É necessário mencionar que apesar de ser um
“empreendimento” de investimento baixo, William é funcionário e não o dono da barraca de frutas e açaí.
Da barraca em diante, a subida da trilha torna-se ainda mais íngreme e com maior quantidade de
obstáculos do que em todo o percurso. Após cerca de quinze minutos de subida, é possível alcançar o primeiro
mirante do Dois Irmãos, que consiste uma formação rochosa. Nesse mirante é possível avistar toda a favela da
Rocinha, além do bairro de São Conrado e o trecho inicial da Barra da Tijuca.
Após o primeiro mirante, a vegetação se torna mais densa, com muita presença de insetos –
particularmente espécies de besouros- e a demarcação da trilha mais estreita, com uma característica de
fechamento pela vegetação. Por apresentar mais obstáculos e caminho mais íngreme, a subida tende a
desacelerar. Os obstáculos reduzem com a proximidade do topo, onde o solo se torna mais arenoso e rochoso
ao invés de mais barrento e a subida menos íngreme.
Também é possível ter uma visão mais ampla da favela da Rocinha, já que após chegar à parte mais
alta, é possível realizar uma descida – bastante íngreme e perigosa- em direção a essa comunidade. Graças a
essa conexão entre Vidigal e
Rocinha por meio da trilha – e não apenas pela Avenida Niemeyer -, o percurso era utilizado por
traficantes como rota de fuga e refugio, ou como localidade estratégica na tentativa de invadir e conquistar o
território de outra facção. Hoje, as duas comunidades próximas ao Vidigal (Rocinha e Chácara do Céu), são
controladas pela facção Amigos dos Amigos (ADA) que de acordo com relatos dos moradores e pela própria
observação realizada durante os trabalhos de campo, que explora outros meios de ganhos econômicos - como
transportes públicos, serviços de internet e outros - que não apenas o tráfico de drogas. Por conta desse “cenário
pacifico”, o uso da trilha Dois Irmãos como rota estratégica para os traficantes se reduziu desde a conquista
desses territórios pela ADA, sendo utilizada esporadicamente, de acordo com informações cedidas por
moradores.
O uso da trilha Dois Irmãos é, atualmente, quase que integralmente de visitantes e turistas. O fluxo de
subida e descida é bastante intenso e é possível notar perfis bastante variados dos que a realizam, mas com
predominância do turista internacional (sobretudo falantes dos idiomas espanhol e inglês). Há grupos que realizam
a subida com o auxilio de um guia (geralmente grupos estrangeiros), mas a maior parte dos visitantes realiza a
subida por conta própria. Apesar do mirante do topo ter uma área pequena, permanece no local um número entre
25 e 35 turistas que tiram fotos, ouvem música em aparelhos ou celulares, fumam (maconha e cigarro) e dançam.
O tempo médio de permanência de cada grupo de pessoas é de aproximadamente uma hora.

1.5 Sitiê Ecológico
O Sitiê é um parque ecológico criado há cerca de quatorze anos por iniciativa dos moradores Mauro
Quintanilha, Manoel Silvestre e Paulo Almeida, que iniciaram um processo de transformação do terreno que
acumulava lixo despejado pelos próprios moradores. O objetivo da investida do trio de moradores foi o de acabar
com o mau cheiro e as pragas do lixão e transformar a área em um local de lazer, educação ambiental e visitação.
Os moradores e idealizadores dedicaram seu tempo livre para a retirada do lixo tanto da parte superficial, quanto
do chorume que já se alocava mais profundamente no solo. Posteriormente, iniciou se um movimento de
revitalização do local, havendo a transformação do antigo lixão em uma espécie de jardim onde foram realizadas
a plantação de mudas, características da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico, criando assim uma espécie
de Parque Ecológico.
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Com uma área de aproximadamente 8.500 m², o Sitiê é considerado um parque urbano, além de ter sido
reconhecido como a primeira agrofloresta71 da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2012. Por se tratar de uma
área agroflorestal, é facilmente identificável algumas espécies de arvores frutíferas como bananeiras e
mangueiras que foram plantadas no local.
Localizado após a área conhecida como Largo do Santinho (Santinho foi um antigo morador do Vidigal
que tinha uma venda na localidade), o acesso ao Parque é sinalizado por uma placa azul instalada na Avenida
Presidente João Goulart. Para chegar ao Sitiê, é necessário descer uma rampa de concreto – localizada na própria
João Goulart- que finaliza em um espaço anterior ao parque. Esse local pode causar confusão para aqueles que
tentam visitar o Sitiê pela primeira vez, pois para ter acesso ao parque, é necessário que o visitante e/ou turista
passe por um corredor de degraus feito com pneus de carro que está localizado entre as casas dos moradores. É
preciso que haja a percepção da necessidade de descer a trilha de 104 pneus para finalmente chegar ao Sitiê,
onde a entrada é demarcada por um portal com o nome do parque. A figura 7 demonstra o local do parque:

Figura 4 – Localização do Sitiê
Fonte: Vidigal 100 segredos

Espalhados pelo parque, objetos artesanais podem ser avistados. Esses objetos, também construídos
com materiais descartados (geralmente aros de bicicleta) e madeira são vendidos aos visitantes ou por
encomenda e parte do valor arrecadado é revertida para a manutenção do parque, visto que, de acordo com um
dos administradores, Leandro, atualmente o parque não conta com qualquer tipo de apoio financeiro. Além das
vendas de artesanato, uma caixa com pequena abertura no topo (simulando um cofre) é dispostas aos visitantes
para que esses façam doações ao
Sitiê.
Quanto ao uso do Sitiê, quando comparado com outros locais, como a trilha Dois Irmãos e o Arvrão, a
quantidade de visitantes e turistas é bastante reduzida, assim como o tempo de permanência. De acordo com
Leandro, um dos responsáveis pelo parque, há fluxo diário de visitantes- ao parque, com frequência menor em
dias chuvosos. Leandro ainda esclarece que os valores de doações feitas pelos visitantes agregados ao valor da
71

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), agroflorestas ou Sistemas

Agroflorestais (SAF’s) são entendidos como: “...consórcios de culturas agrícolas com espécies arbóreas que podem ser utilizados para restaurar florestas e
recuperar áreas degradadas.”
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venda de artesanato tem sido suficiente para a manutenção do parque, que atualmente conta com mais dois
gestores: Danilo e Paulo.

1.6 Arvrão
O Arvrão é uma subárea do morro localizada em um dos pontos de maior altitude do morro, com
proximidade ao Alto. Por conta disso, essa área foi uma das ultimas a ser ocupada e teve predominância de
moradores vindos da região do nordeste brasileiro (sobretudo cearenses e paraibanos). A altitude também realça
alguns problemas de infraestrutura se comparado a algumas áreas mais baixas do morro, como por exemplo, as
ruas regularizadas do Vidigal (Rua três e a Rua Nova e outras), onde há coleta de lixo regular e com mais
eficiência. Próximo ao contêiner da UPP, por exemplo, é possível encontrar uma grande quantidade de lixo
espalhado pelas ruas. A falta de água é também um problema recorrente das partes mais alta do morro. A figura
8 demarca a localidade do Arvrão:

Figura 5 - Localização do Arvrão
Fonte: Vidigal 100 segredos

Apesar dos problemas mencionados acima e de apresentar uma estética na construção das casas inferior
se comparada com as construções mais próximas da entrada do morro, o Arvrão – que recebeu esse nome graças
a uma árvore que podia ser avistada de algumas localidades baixas do morro antes do adensamento de
construções – se tornou referência, em primeira instância, aos visitantes e turistas graças a vista a partir do seu
mirante (é possível avistar os bairros do Leblon e Ipanema, bem como parte da praia de Copacabana e o Cristo
Redentor do mirante do Arvrão9).
O acesso ao mirante do Arvrão acontece por meio de uma escadaria larga construída entre as casas e
os empreendimentos locais (a casa da tapioca, que fica localizada abaixo do Bar da Laje, e o próprio Bar da Laje
estão no percurso, ao lado esquerdo, do mirante). Ao término do lance de escadas, está o mirante, uma ampla
área de concreto com uma barra de contenção onde é possível visualizar boa parte do Rio de Janeiro, a ponte
Rio-Niterói, além de algumas partes do próprio bairro, como as localidades da Pedrinha, Cantão do Alto, Cantão
de Baixo, além de parte da Niemeyer e da Avenida João Goulart. Já no mirante, estão localizados o Quiosque do
Arvrão (ao lado direito de quem chega), de propriedade do morador e membro da associação de moradores,
André, e o albergue Alto Vidigal (ao lado esquerdo de quem chega), de propriedade do austríaco Andréas. Ao
lado da fachada do Alto Vidigal está localizada a árvore que dá nome a comunidade. Já próxima a árvore, existe
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uma escadaria que passa pela localidade conhecida como Vinteecinco (25) e termina na Avenida João Goulart,
próxima da principal associação dos moradores do Vidigal (Existe uma associação com menor participação no
morro, a Associação de Moradores e Amigos do Vidigal, a AMA) Próxima a escadaria, está localizada a Escola
Vidigal, criada pelo artista plástico brasileiro Vik Muniz com o objetivo de ensinar crianças em fase de alfabetização
(entre quatro e oito anos) a criarem jogos, animações e outros tipos de tecnologias.
O Bar da Laje, um dos mais conhecidos estabelecimentos do Arvrão, se tornou referência não apenas
no Vidigal, como também ganhou espaço na mídia nacional por receber diversas celebridades desde a sua
inauguração em maio de 2014. O Bar tem possui um site próprio, além de uma frota de veículos que são utilizados
tanto para o transporte de mercadorias, como para o transfer dos clientes que pode ser agendado tanto por
telefone ou pelo aplicativo whatsapp e o custo de trecho, de acordo com o site do bar, pode variar entre R$ 10 e
R$20 por pessoa. Seu funcionamento é de terça à quinta do meio dia às oito da noite e de sexta ao domingo do
meio dia às dez da noite.
Já o hotel Mirante do Arvrão é o único meio de hospedagem com classificação “hotel” e o capital para
sua construção também veio de investidores externos (apesar de hoje um morador possuir a propriedade da
cozinha, que foi terceirizada). Construído em frente à entrada do Bar da Laje, o hotel também realiza festas e
eventos durante o fim de semana.
Apesar das festas acontecerem em uma localidade de maioria domiciliar, os ingressos e o consumo
dentro das festas é de valor bastante elevado. Apenas o ingresso de entrada (excluindo a consumação) custa
R$50,00 (cinquenta reais). Nas festas que ocorrem no Alto Vidigal, a garrafas de bebidas quentes chegam a ter
valores superiores a R$ 200,00 (duzentos reais). Os valores cobrados para a entrada e o consumo nesses locais
nos leva a concluir que o público alvo não são moradores, mas sim visitantes e turistas.
Durante o dia, o fluxo de turistas e visitantes é regular no Arvrão. Além do entra e sai dos turistas
hospedados nos dois meios de hospedagem, também há intensa chegada de mototáxis com visitantes e turistas
ao mirante do Arvrão. Entretanto, não há grande acumulação de pessoas no local. Durante a noite, principalmente
nos fins de semana e com a realização das festas nos estabelecimentos supracitados, ocorre um fluxo mais
intenso de moradores, visitantes e turistas, com concentração dos dois últimos nas festas e no entorno dos
estabelecimentos.
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ARQUITETURA + DESIGN + URBANISMO COMO FERRAMENTAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
Ana Beatriz da Rocha, ESDI/UERJ e DAUAP/UFSJ72
Paulo Reis, ESPM-Rio e Agência UFRJ de Inovação73
Resumo
Como parte das políticas neoliberais vigentes desde 1990, grandes projetos de regeneração urbana vêm sendo
implementados com o intuito de não só “consertar” políticas urbanas ineficientes mas, principalmente, de reverter
o processo de declínio socioeconômico visto em cidades pós-industriais. Um dos principais aspectos deste
fenômeno é a (re)invenção das cidades através do (re)desenho de suas áreas vazias, onde novas arquiteturas
(espetaculares) e a ressignificação dos espaços públicos degradados visam alterar a imagem do lugar. Estes
“novos” espaços reconfigurados passam a atrair um novo público e, consequentemente, iniciase um novo ciclo de
circulação de capital. De forma a impulsionar o consumo destes “novos” lugares, surge uma série de rótulos como
“capital cultural” ,”cidade criativa”, “cidade inteligente”, etc.. que, atrelados à políticas urbanas “regeneradoras”,
geralmente alteram padrões culturais existentes de forma a promover uma “nova” identidade para as cidades –
como observado no processo de transformação da Zona Portuária do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: cultura, cidade, identidade

Architecture + Design + Urbanism as tools for urban policies
Abstract
As part of the neoliberal politics seen since the 1990s, large urban regeneration schemes have been implemented
not only to “amend” inefficient urban policies but, foremost, to revert the process of socio-economic decline seen
in post-industrial cities. One of the main aspects of this phenomenon is the (re)invention of cities through the
(re)design of their wastelands, where new (spectacular) architectures and the reconfiguration of derelict public
spaces aim to alter the image of the place. These “new” reconfigures spaces would then attract a new public and,
consequentially, a new influx of capital. In order to promote the consumption of these “new” places, a series of
labels such as “creative city”, “cultural capital”, “smart city”, etc. emerges where, alongside “regenerative” urban
policies, existing cultural patterns are either subdued or enhanced to promote cities’ new identities – as observed
in the process of transformation of Rio de Janeiro’s port area.
Keywords: culture, city, identity

1. ARQUITETURA + DESIGN + URBANISMO COMO FERRAMENTAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
Processos de regeneração urbana que se utilizam da “cultura” como agente transformador de áreas
degradadas vêm sendo implementados, de forma mais abrangente, desde os anos 1990. Um dos principais
fatores que permitiram o “sucesso” destas propostas “regeneradoras” foi a adoção de políticas neoliberais, que
prezam pela maior participação do capital privado e/ou corporativo e, de certa forma, induzem à diminuição do
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papel do Estado na ordenação/planejamento/gestão do espaço público. Tais políticas consolidaram o “modelo
Barcelona” 74, cujo foco é a transformação (física e simbólica) de áreas (centrais, litorâneas e/ou portuárias)
degradadas e a criação de novas identidades para as cidades.

Aliadas à inserção de arquiteturas espetaculares, estas políticas de transformação urbana promovem
uma completa ressignificação dos espaços públicos, que passam a
ser identificados como “bens de consumo”, avidamente consumidos por um público cada vez maior e mais
diversificado. Segundo Harvey (1989), um dos principais aspectos deste fenômeno é a (re)invenção das cidades
através do (re)desenho de suas áreas vazias, onde novas arquiteturas (espetaculares) e a ressignificação dos
espaços públicos degradados visam alterar a imagem do lugar. Por outro lado, estes “novos” espaços
reconfigurados passam a atrair um novo público e, consequentemente, inicia-se um novo ciclo de circulação (i.e.
investimento/especulação) de capital. E de forma a impulsionar o consumo destes
“novos” lugares, surge uma série de rótulos como “capital cultural”, “cidade criativa”, “cidade inteligente”, etc.. que
passam a ser disputados, gerando uma grande competitividade entre as cidades.
Edificações de uso cultural foram importantes na construção e consolidação deste “modelo” de
intervenção e regeneração urbana. Entretanto, tais edificações, por si só, não são capazes de sustentar uma
constante oferta/produção de produtos (culturais), geralmente subsidiados pelo Estado, a ponto de manter esta
lógica de consumo dos espaços, das arquiteturas e, de certo modo, das cidades indefinidamente. Com a crise
mundial em 2008, os subsídios para se investir nestes projetos urbanos e arquitetônicos de grande porte, assim
como para se incentivar o turismo, a gentrificação e a especulação imobiliária nestas áreas revitalizadas sofreram
o impacto da recessão econômica – levando, consequentemente, a uma gradual perda de investimentos para
manter estas áreas atrativas e vibrantes, tanto para visitantes quanto para moradores.
Por serem oriundas de políticas de especulação, de caráter impositivo e oscilante, a maioria destas áreas
revitalizadas se tornaram enclaves exclusivos para uma parcela da sociedade que pode arcar com os custos de
se viver ali. Esta ausência de “diferenças” (de classes sociais, de modos de vida, de perfis socioeconômicos etc..)
induz a apropriação dos espaços, de forma mais contundente e homogênea, por um determinado segmento
socioeconômico. Assim, o que se vê é uma série de espaços públicos e arquiteturas muito similares, cujo públicoalvo é aquele que pode consumir a “cultura local“ sob forma de commodities. Por outro lado, ainda que obras e a
reestruturação de espaços públicos sejam um dos principais vetores para a transformação física e simbólica de
lugares degradados, é importante perceber que a revitalização de uma região não é feita apenas de grandes
gestos arquitetônicos e urbanísticos. É necessário olhar mais para a “vida real” nas cidades, para suas
particularidades e dinâmicas próprias, ao invés de simplesmente replicar “fórmulas de sucesso”, que tendem ao
fracasso por serem homogeneizantes. Neste sentido, a Operação Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, vem
buscando conciliar ações e visões aparentemente contraditórias sobre processos de regeneração urbana.

1.1 “Porto Maravilha” e a (re)construção de uma nova identidade para a Zona Portuária do Rio de
Janeiro
Idealizada como uma das grandes apostas para as Olimpíadas Rio-2016, cujo objetivo era impulsionar o
processo de revitalização da zona portuária da cidade 75, a operação consorciada responsável pelo “projeto” Porto
Maravilha teve como principal foco a transformação física e simbólica de uma área que vem passando por um
O “modelo Barcelona” – composto de uma série de ações planejadas conjuntamente, incluindo provisão de equipamentos culturais, desenvolvimento de
políticas culturais e urbanas integradas, e transformação de áreas (centrais) degradadas – foi consequência do relativo êxito na implementação do (longo)
projeto de reestruturação urbana que transformou a cidade para receber as Olimpíadas de 1992. Após o sucesso de público durante o evento, que ajudou a
consolidar a cidade como um destino turístico de massa, cidades pós-industriais no mundo inteiro recorreram ao “modelo Barcelona” para “regenerar” suas
áreas (sobretudo centrais, históricas, portuárias) degradadas (BALIBREA, 2001, pp 187-210 e DODD, 2004, pp 177-182).
75 A oportunidade de atrair mais investimentos para uma área tradicionalmente negligenciada pelo poder público levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a
anunciar a construção do centro de mídia e árbitros no local. Entretanto, de modo a reduzir custos operacionais, a Prefeitura decidiu transferir estes
equipamentos para a Barra da Tijuca, na zona Oeste da cidade – fato justificado pela proximidade do parque olímpico. Assim, todo o discurso de promover
uma grande transformação física e simbólica da zona portuária, tendo como base a diversidade de usos, uma melhor distribuição dos equipamentos pela
cidade e, sobretudo, a possibilidade de se atrair novos moradores para a área central no período pós-Olimpíadas perdeu a força.
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processo de esvaziamento (de usos, funções, econômico etc..) desde dos anos 1960. A partir dos anos 1980,
uma série de estudos, projetos e ações foram desenvolvidos com o intuito de “regenerar”, “requalificar” e
“revitalizar” não só o espaço urbano, mas também seus edifícios sub- ou inutilizados e, sobretudo, o rico, ainda
que negligenciado, patrimônio material e imaterial da região – visto que abriga uma parcela significativa da história
da diáspora Africana na cidade e no Brasil, e cujo reconhecimento recente do Cais do Valongo como Patrimônio
Mundial da Humanidade pela UNESCO consolidou sua relevância, inclusive turística.
Em termos de políticas públicas, a criação da APA-SAGAS (1988) – uma derivação do projeto Corredor
Cultural (1984), o Plano de Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro (1989), o Plano de Estruturação
Urbana da Zona Portuária (1992), a criação das APACs (1992) e o Plano de Recuperação e Revitalização da
Região Portuária (2001) foram gradualmente consolidando e ideia de se recuperar as potencialidades
econômicas, sociais, culturais e históricas da área – orientando, de certo modo, as propostas/investimentos na e
para a região central da cidade. 76
Por outro lado, intervenções mais especificas como a recuperação/reutilização de edifícios históricos
(tombados ou não) na área central do Rio de Janeiro, como o Centro Cultural Banco do Brasil, Espaço Correios e
Casa França-Brasil (localizados na região da Praça XV), ou as restaurações do Theatro Municipal, Museu
Nacional de Belas Artes e Bibliotheca Nacional (na região da Cinelândia), ou ainda a utilização de edifícios
históricos para fins comerciais e/ou festivos, como o caso do Museu Histórico Nacional e o Museu de Arte Moderna
(na região da Esplanada do Castelo/ Aterro do Flamengo) evidenciam as politicas patrimoniais e preservacionistas
da época (anos 1980-1990), que se utilizavam da “memória” e/ou patrimônio edificado como
“commodity” cultural. Há de se mencionar que tais políticas pró-preservação do patrimônio foram importantes para
consolidar um novo ciclo de circulação de capital nos centros históricos das cidades, transformando-os em locais
turísticos.
No caso da Zona Portuária do Rio de Janeiro, este movimento de transformação física e de
ressignificação do lugar vem acontecendo, mais substancialmente, desde 2001, com o lançamento do Plano de
Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro. Os bairros que compõem a APA-SAGAS
(Saúde, Gamboa, Santo Cristo) gradualmente começaram a sofrer intervenções mais significativas na
preservação do seu patrimônio material e imaterial – edifícios históricos foram tombados, “reconvertidos” e
modificados; espaços urbanos foram “revitalizados”; celebrações e ritos históricos foram “reconfigurados”. Mas
seria após a inauguração dos equipamentos culturais e urbanos, e da transformação da Praça Mauá e arredores
em um polo de atração turística, que aconteceria uma profunda ressignificação simbólica da Zona Portuária.
Originariamente, a Praça Mauá era o ponto de acesso ao novo cais, construído no início do século XX
para suprir a crescente demanda por espaços mais adequados para o desembarque de passageiros e de
mercadorias (como consequência do aumento das atividades comerciais na cidade) e também como parte do
processo de remodelação da antiga Zona Portuária – incluindo os arredores do cais Pharoux (atual Praça XV) e
do cais da Imperatriz e do Valongo (próximo às Docas D. Pedro, na Gamboa). A praça, inaugurada em 1910, era
parte do projeto de expansão do centro do Rio de Janeiro liderado pelo prefeito Pereira Passos, conectando-se à
antiga Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco) e, consequentemente, ao antigo centro financeiro e comercial
da cidade. Já na década de 1930, a construção do Edifício “A Noite”, sede do jornal homônimo, projetado por
Joseph Gire em linhas Art Déco e com uso de concreto armado, criaria uma nova conformação urbana e novos
parâmetros construtivos e tipológicos no entorno. Ou seja, já na década de 1930, a Praça Mauá
O Corredor Cultural é uma Lei Municipal que criou diretrizes para a preservação, reconstituição,
renovação e revitalização de espaços construídos no centro histórico da cidade (Lapa, Cinelândia, Passeio
Público – http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/pastas/legislacao/centro_lei506_84_corredor_cultural.pdf) .
O Plano de Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro, foi outra proposta de se incluir projetos de
revitalização e renovação da região da SAGAS (IPLAN RIO, 1989). As APACs, (Áreas de Proteção do Ambiente
A APA-SAGAS (Área de Proteção Ambiental – Saúde, Gamboa e Santo Cristo) resultou de uma reivindicação dos moradores locais para proteger o
patrimônio histórico (material e imaterial) da região contra o processo de transformação da Zona Portuária em um polo de comércio e serviços
(http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/pastas/legislacao/centro_dec_7351_88_sagas.pdf)
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Construído) foram definidas no Plano Diretor da Cidade (1992), sendo uma consequência da implementação do
Corredor Cultural, e inspirada no modelo dos Secteurs Sauvegardés, criando uma grande área de proteção da
morfologia e valor cultural das edificações, inicialmente na região central da cidade (incluindo as regiões da Praça
Cruz Vermelha, Santa Teresa, Estácio, Rua do Lavradio/ Mem de Sá e adjacências), mas se estendendo até
bairros como Copacabana, Urca, São Cristóvão, Laranjeiras etc.. (http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/apac.shtm).
O Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro previa a reinserção (econômica,
social, cultural e espacial) da zona portuária no tecido urbano da cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO, 2001, p 13) passaria por um processo de (re)construção de sua imagem, tornando-se mais “moderna”
e verticalizada.

Fig. 1 – Praça Mauá (vistas em direção à antiga Avenida Central) – anos 1910
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5885

Fig. 2 – Praça Mauá (vistas em direção à atual Avenida Rio Branco, com o edifício A Noite à direita) – anos 1930
Fonte: Augusto Malta (Acervo Iphan/Empresa Brasil de Comunicação)
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Com o edifício A Noite, onde funcionava os estúdios da Rádio Nacional, a região da praça se consolidaria
como uma área boêmia: a época áurea das cantoras do radio, os programas de auditório ao vivo, a constante
presença de artistas e produtores culturais trouxeram um certo glamour ao entorno, outrora ocupado por
atividades características de zonas portuárias – edifícios administrativos como alfândega, setor de controle de
passageiros (imigração), polícia etc.. localizavam-se próximos à armazéns, bares, bordéis, hospedarias
frequentados pelos tripulantes dos navios e trabalhadores locais. Na verdade, a Praça Mauá sempre teve um
caráter de certa forma ambivalente: ao mesmo tempo que evocava a vida luxuosa dos passageiros dos
transatlânticos que ali desembarcavam, era também o local de encontro (em amplo sentido) das classes
trabalhadoras que frequentavam o porto.

Fig. 3 – Praça Mauá e o edifício A Noite
Fonte: http://www.rioquepassou.com.br/2013/05/15/praca-maua-classica/

Este período “áureo” da Praça Mauá deveu-se, e muito, às estrelas cantoras da Era do Rádio e a própria
existência da Rádio Nacional na região. Entretanto, com o declínio do rádio, a popularização da TV, a mudança
comportamental e a implementação de politicas públicas “modernizantes” iniciadas nos anos 1950 no país, a
Praça Mauá – e região portuária de maneira geral – entrariam em uma nova fase. As transformações físicas e
simbólicas decorrentes das políticas expansionistas e rodoviaristas, implementadas ainda no governo de Getúlio
Vargas, mudariam significativamente a ambiência da região. Com a construção do Elevado da Perimetral,
conectando a região norte ao centro da cidade via Avenida Brasil, a Praça Mauá deixaria para trás seu antigo
glamour da Era do Rádio, transformando-se em apenas um local de passagem. O processo de verticalização da
Avenida Rio Branco e arredores, e a construção de novos edifícios que seguiam os preceitos da Arquitetura
Moderna (Edifício Marquês do Herval e o Edifício Avenida Central são símbolos da época), por exemplo,
contribuíram para a construção de uma nova imagem para a área. Por outro lado, o gradual declínio das atividades
portuárias (passageiros e cargas) no cais do porto 77, o processo de desindustrialização e, evidentemente, a
transferência da capital do país para Brasília contribuíram significativamente para o gradual esvaziamento
(econômico e de habitantes, inclusive) da Zona Portuária do Rio de Janeiro.
Este gradual esvaziamento das atividades comerciais na Zona Portuária não só afetou a circulação de
capital mas, sobretudo, ajudou a consolidar a imagem (negativa) da região como uma área “vazia”, abandonada,
degradada, esquecida – levando, inclusive, a suspensão de novas propostas para moradias, sobretudo populares,
nos arredores do Cais do Porto e bairros adjacentes (Gamboa, Santo Cristo, Saúde). Esta visão da Zona Portuária
como um lugar degradado e decadente contrastava com a história de efervescência cultural da região – ainda que
esta efervescência sempre esteja atrelada à processos excludentes, de lutas e desigualdades socioeconômicas.

Com a expansão da malha rodoviária no país, aumenta-se o número de passageiros nos terminais rodoviários das cidades, gerando um impacto no
número de passageiros embarcando/desembarcando no Cais do Porto. Já as atividades portuárias com embarque/desembarque de cargas sofrerá o impacto
da concorrência do porto de Santos (SP) e, subsequentemente, com a inauguração do porto em Itaguaí (RJ) na década de 1980.
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Cabe lembrar que a Zona Portuária sempre foi uma região de caráter popular – ainda que o entorno da Praça
Mauá tivesse um caráter mais ambivalente.
Historicamente, a ocupação urbana da cidade se deu em direção aos Morros do Castelo, de São Bento,
da Conceição, do Livramento, da Providência e de Santo Antônio – uma área que hoje compreende os bairros da
Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Centro (CARDOSO, VAZ et al, 1987; ABREU, 1997). Com a chegada da família
Real Portuguesa, na Praça XV, em 1808, a cidade se expandiria para além-morros. A Zona Portuária, sobretudo
ao redor do Cais do Valongo, se consolidaria como um grande entreposto comercial, imprimindo marcas na
configuração e espacialidade urbanas. Mais do que o local de trabalho e de residência de comerciantes de toda
espécie, os Morros da Providência, Livramento e Conceição viriam surgir as primeiras favelas ainda em fins do
século XIX. Ao longo do século XX, diversos conjuntos habitacionais seriam construídos, o que caracterizaria a
área como essencialmente proletária.

Fig. 4 – o processo de expansão do centro do Rio de Janeiro
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.9058285,-43.1928547,15z

Conhecida como Pequena África, a área ao redor dos Morros da Providência, Livramento e Conceição
retém muito das suas características físicas e simbólicas originais e “guarda” uma parte significativa da história
da cidade e do Brasil – construções centenárias, ruas de calçamento de pedra, igrejas, monumentos, peças
arqueológicas e diversas comunidades Afro-Brasileiras conferem a este local seu genius loci, mantendo as
tradições, culturas, ritos e celebrações vivas.
Este apelo sociocultural contribuiu, e muito, para o processo de redescoberta e (re)valorização do
patrimônio material e imaterial da região portuária nos anos 2000.
Como dito anteriormente, uma série de estudos e propostas de “revitalização” da Zona Portuária foram
desenvolvidas desde os anos 1980, com resultados pontuais, desconectados e, de certa forma, pouco duradouros.
Contudo, desde 2001, com o lançamento do Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio
de Janeiro, este processo começou a ser mais consistente – sobretudo no que diz respeito à ações e políticas
públicas mais interligadas de preservação das edificações e ambiências urbanas. Porém, seria em meados dos
anos 2000, com a implementação de políticas públicas de intervenção no espaço urbano que a Praça Mauá e,
por extensão, a Zona Portuária passariam por um processo de transformação da sua ambiência. Como parte do
“projeto” Porto Maravilha, a inauguração de equipamentos culturais e urbanos, e a transformação da Praça Mauá
e arredores em um polo de atração turística contribuiu para uma profunda ressignificação da região portuária –
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sobretudo considerando a abertura de passeios públicos como o Boulevard Olímpico e a Orla Luiz Paulo Conde
78, que atraíram milhares de visitantes durante as celebrações das Olímpiadas Rio-2106.

Fig. 5 – Praça Mauá e arredores (Zona Portuária)
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.894926,-43.1884665,1407m/data=!3m1!1e3

Fig. 6-7 – os “novos” espaços urbanos – o antigo Viaduto da Perimetral (à esquerda)
e a “nova” Praça Mauá (à direita)
Fonte: http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/52

Fig. 8-9 – os “novos” espaços urbanos adjacentes – o antigo Viaduto da Perimetral (à esquerda)
e o Boulevard Olímpico (à direita) Fonte: http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/52
Os trechos da orla, entre o 1º Distrito Naval e a Praça Mauá, foram inaugurados em abril de 2016, e entre os Armazéns 1-6, em maio de 2016. O trecho
que vai do Píer do Armazém 8 ao Museu Histórico Nacional, na Praça XV, foi inaugurado em agosto 2016 para as Olimpíadas Rio-2016 – ver
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4522; http://www.portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/15
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O “projeto” Porto Maravilha, anunciado em 2009, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pretendia
transformar a região portuária em uma área de turismo e de entretenimento com propostas como: a provisão de
novos equipamentos culturais como o Museu de Arte do Rio (Bernardes + Jacobsen Arquitetura, 2013) e o Museu
do Amanhã (Santiago Calatrava, 2016), na Praça Mauá; as conversões de edifícios antigos, como os “novos”
Aquário Municipal e o “Armazém da Utopia” que, desde 2010 ocupa o Armazém 6 no cais do porto; a construção
de novos edifícios de uso corporativo (se valendo dos CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de
Construção) 79; a provisão de melhorias na infraestrutura (com a abertura da via Binário do Porto, dos Túneis Rio
450 anos e Marcello Alencar, a implementação de VLTs e a demolição do Viaduto da Perimetral); e a completa
reestruturação de usos, formas e funções de estruturas industriais e também do espaço urbano circundante.
Contudo, seria a intervenção na Praça Mauá e a inauguração dos museus (MAR e Museu do Amanhã) e espaços
adjacentes (Boulevard Olímpico e Orla Conde) que dariam maior visibilidade ao “projeto”. O apelo midiático das
novas arquiteturas e o caráter urbano globalizado de sua “praça-passeio”, que privilegia pontos específicos para
(re)descobrir vistas outrora encobertas e/ou esquecidas, induz a apropriação do espaço urbano por eventos de
caráter temporário e por turistas preocupados em postar imagens nas redes sociais. 80

Fig. 10-11 – a “nova” Praça Mauá – vistas do Museu do Amanhã (à esquerda)
e do Museu de Arte do Rio (à direita) Fonte: os autores

1.2 Ritos e Tradições como parte do “discurso regenerador”
Desde os anos 1980, a “turistificacão” dos lugares de interesse histórico e a “culturalização” das políticas
públicas têm sido fatores bastante significativos no processo de transformação de sítios urbanos localizados em
áreas (centrais) degradadas. Intervenções físicas significativas como melhorias na infraestrutura e no transporte
público, criação de áreas de comércio com lojas e serviços, reordenação do espaço urbano e a transformação
física dos edifícios históricos são ações que contribuem para a “requalificação” (i.e. nova circulação de capital)
destes espaços. Entretanto, para que esta “requalificação” seja mais ampla e duradoura (i.e. capaz de atrair um
maior número de pessoas, por mais tempo), há de se promover uma completa reestruturação da identidade destes
espaços degradados – o que depende de grandes investimento, de projetos/eventos de amplo alcance na mídia,
de campanhas de marketing incisivas, da apropriação de elementos característicos do lugar e, eventualmente, da
ação de atores sociais (locais ou não) e o movimento de inserção da chamada “classe criativa” (outro nome dado
aos “gentrificadores”).
Neste sentido, o “modelo Barcelona” – i.e. de provisão de arquiteturas espetaculares e grandes
transformações urbanísticas – foi o parâmetro para as intervenções na zona portuária do Rio de Janeiro.
Entretanto, ainda que completamente independente e distante da proposta inicial de transformação física da
A emissão e venda destes certificados criam possibilidades de se investir e financiar operações urbanas que visam recuperar áreas degradadas – onde
3% do valor seria destinado à valorização do patrimônio material e imaterial da região. Na prática, contudo, os CEPACs são instrumentos de especulação
imobiliária, alterando a legislação local vigente, criando novas normas específicas do uso do solo e parâmetros urbanísticos e ambientais, aumentando o
gabarito (altura) das edificações, sobretudo as de uso corporativo, além de modificar substancialmente as características do entorno construído existente.
(http://portomaravilha.com.br/web/cepac/index.html; http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/curso/sergio.pdf)
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para uma visão crítica do desenho da nova Praça Mauá ver KAMITA, J. M. A nova Praça Mauá. O Rio do espetáculo in Arquitextos. São Paulo, ano 16,
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região, ritos, tradições, culturas e histórias locais vêm sendo gradativamente apropriados e incorporados ao
discurso do “projeto” Porto Maravilha. Esta mudança de orientação se deu, basicamente, por dois motivos: o
primeiro, econômico, tendo em vista que a crise mundial de 2008 afetou, ainda que tardiamente, a oferta de
investimentos e incentivos fiscais no país; o segundo, de ordem cultural, levou a um resgate, também tardio, da
importância e relevância da diáspora Africana na formação da identidade cultural carioca e brasileira. Com isso,
elementos característicos do local foram incorporados aos discursos oficiais e transformados em políticas públicas
culturais e urbanas – onde a criação de um “Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana”
visa resgatar elementos históricos importantes, outrora esquecidos.

Fig. 13 – Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana
Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/pequena-africa-roteiro-em-homenagem-ao-continente-ganhanovas-atracoes-18964630

A proximidade (geográfica) da nova área turística com os morros da Conceição, do Livramento e da
Providência evidenciam contrastes sociais imensos, sobretudo se considerados alguns atributos históricos e
culturais ali presentes. Cabe lembrar que a Zona Portuária do Rio de Janeiro é caracterizada pela sua história de
contrastes: do comércio pulsante (de escravos, inclusive), ainda no século XVIII; às origens das favelas, no século
XIX; às transformações urbanas do início do século XX: às décadas de abandono entre os anos 1950-1970; às
políticas de intervenção urbana de cunho historicista, nos anos 1980-1990; às atuais propostas de regeneração
urbana espetaculares – todas estas fases passaram por um processo de ressignificação da ambiência e da
identidade da região.
Simultaneamente, a (re)descoberta de áreas centrais degradadas pela classe “criativa” (particularmente
as atividades ligadas às áreas de empreendedorismo, design, arquitetura, mídia etc..) acontece, geralmente,
devido ao apelo histórico, centralidade e rede de transportes existente, oferta de imóveis grandes, vazios e ainda
preservados, e, talvez, pela diversidade e o mix sociocultural presentes nestes microcosmos – onde estes
“criativos” se tornam agentes da transformação urbana. Entretanto, em uma fase posterior, a da gentrificação per
se, verifica-se um crescente interesse em empreendimentos grandiosos, melhorias na infraestrutura e nos
espaços urbanos, e a provisão de lojas, edifícios corporativos e de apartamentos com o intuito de atrair mais
investimentos para estas áreas – que eventualmente acabam se tornado muito mais caras, expulsando as
populações locais para as periferias (BERENSTEIN, 2004; VAZ, 2004). Assim, de áreas degradadas estes locais
passam por uma completa reestruturação de seus espaços, de sua identidade e de seus simbolismos, se
tornando, na maioria das vezes, enclaves gentrificados muito parecidos entre si, onde o patrimônio material e
imaterial local é transformado em bem de consumo, destituídos de seu real significado. Não que melhorias em si
sejam ruins; o problema é que elas tendem a ignorar os anseios e necessidades dos moradores em prol do caráter
especulativo/espetacular dessas estratégias de regeneração urbana.
Mencionou-se anteriormente como a implementação de políticas públicas de caráter rodoviarista e o
processo de desindustrialização, visto desde a década de 1960, contribuíram para o esvaziamento e declínio
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econômico na região portuária. Assim, de forma a amenizar este problema, uma das alternativas previstas no
“projeto” Porto Maravilha foi propor uma política de regulamentação fundiária e de incentivos fiscais para
construção de moradias. O intuito era promover um ambiente próspero de investimentos e negócios, onde as
novas políticas de especulação imobiliária para a região geraria dividendos que, por sua vez, seriam aplicados na
manutenção dos espaços públicos revitalizados e dos edifícios históricos – além de permitir uma reocupação do
Centro como lugar de moradia para classes sociais diversas. Contudo, com a crise fiscal e econômica, as
iniciativas que pretendiam estimular novos empreendimentos habitacionais não saíram do papel – gerando críticas
às políticas urbanas que focam apenas nos aspectos turísticos da região, em detrimento ao processo de
revalorização do Centro como área residencial.
Assim, a valorização, talvez em demasia, da imagem gentrificada da região portuária, em detrimento das
necessidades das populações locais, contribuiu para consolidar a Praça Mauá, o Boulevard Olímpico e a Orla
Conde 81 como locais essencialmente turísticos. Na verdade, há uma grande dificuldade, por parte dos políticos e
agentes públicos em geral, em entender as particularidades, as carências, as potências da região portuária – que
se mostra viva e capaz de “se reinventar”, especialmente em um momento pós-euforia com as Olimpíadas, onde
problemas de ordem pública e urbana reapareceram após serem “maquiados” durantes os mega-eventos.

2. CONCLUSÃO
Processos de reinvenção de identidades têm sido adotados não somente para revitalizar áreas urbanas,
com novas arquiteturas e novos usos, mas também como parte de estratégias para atrair maiores investimentos
e novas “tribos” urbanas, de forma a mudar o perfil socioeconômico de áreas degradadas. O foco destas políticas
de regeneração urbana é variável, oscilando entre a adoção de práticas essencialmente comerciais e outras de
cunho cultural/educacional – ainda que ambas possam ser direcionadas pela lógica do lucro e do consumo. Assim,
pode-se dizer que as intervenções planejadas para o Rio de Janeiro desde a década de 1980 tiveram um caráter
ambivalente, ora privilegiando o comércio per se (rendendo-se às forças do capital), ora privilegiando a cultura
(rendendo-se, por vezes, ao consumo de produtos culturais).
Neste sentido, a transformação física e simbólica do espaço urbano, além da apropriação das tradições
e do patrimônio material e imaterial da região fazem parte do grande discurso de regeneração da Zona Portuária
– obviamente tendo em vista mega-eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do Mundo Fifa de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Entretanto, ainda que algumas ações planejadas aqui apresentadas incluam
a (re)valorização e a (re)descoberta da cultura local, elas se limitam a uma exploração destes elementos como
bens de consumo – pouco contribuindo, por ora, no entendimento das dinâmicas, das relações sociais e dos
processos históricos e simbióticos ali existentes. Por outro lado, a (re)descoberta e (re)valorização da Praça Mauá
e arredores via intervenções urbanas de grande porte como a abertura dos Museus de Arte do Rio e de Amanhã,
o redesenho do espaço urbano e a abertura de “novas” vias de pedestres como o Boulevard Olímpico e a Orla
Conde, por exemplo, permitiram uma ressignificação desta região central da cidade – região esta que vinha
sofrendo os impactos negativos de políticas públicas e urbanas ineficientes, contribuindo para uma gradual perda
de sua importância histórica (e simbólica) no processo de construção da imagem/identidade da cidade.
Neste sentido, e se tratando de politicas públicas de grande alcance – sobretudo considerando o projeto
de revalorização fundiária da região –, era de se esperar que os projetos de intervenção urbana propostos,
sobretudo para a Praça Mauá e, consequentemente, para a Zona Portuária do Rio de Janeiro como um todo
fossem além da espetacularidade das arquiteturas, do imediatismo das propostas e soluções urbanísticas, da
fragilidade das relações entre desenho-projeto-imagem-cidade, da inconsistência das políticas públicas

O desenho da Orla Conde e do Boulevard Olímpico segue a tendência de se pensar e promover espaços públicos para fins meramente turísticos. A
inexistência de áreas de sombra ou de áreas de estar (bancos, mesas, espaços para recreação infantil, etc..) acaba qualificando estes lugares como “de
passagem” e não como “de contemplação”, levando a um determinado tipo de uso do espaço urbano (turístico e de passagem) em detrimento a apropriação
destes lugares pelas comunidades locais.
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gentrificadoras, da insustentabilidade dos eventos de caráter meramente turísticos e da temporalidade dos megaeventos.
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ENTRE IMAGENS, PRATICAS E RECONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS URBANOS: O CASO DA
PRAÇA MAUÁ-RJ
LIMA, Marília C, UFRJ82
Resumo
Este artigo investiga a dimensão do imaginário em distritos culturais (SELDIN, 2017, p.66; ZUKIN, 2000) na
contemporaneidade, tendo como objetivo expor contrastes entre dimensões de imagens projetadas e práticas do
espaço na Praça Mauá-RJ. Para tal fim, tomou-se como base as discussões sobre turismo cultural, capitais de
cultura e cidades criativas (SELDIN, 2016; ZUKIN, 2000); E utilizou-se como método pesquisas documentais no
acervo do Iphan RJ e em reportagens online, para montar um panorama da construção da imagem do lugar
através do tempo, além de observações in loco através do método etnotopográfico83 desenvolvido no LASC-UFRJ
como forma de mapear os usos e apropriações do território na praça.
Palavras-chave: Imagem; Práticas urbanas; Memória; Turismo Cultural;

Between images, practices and remodeling of urban meanings: The case of Praça Mauá-RJ
Abstract
This article investigate the dimensiono f imaginary in cultural districts in contemporaneity, having as main objective
exposing contrasts between projected images dimensions and practices of spaces in Praça Mauá-RJ. For such
finality, the discussions over cultural tourism, cultural capitals and creative distritcs were taken as a basis. As a
method we made researches in the documental archive of Iphan-RJ and online journals for creating a panorama
of the image of the place along the time. Also, were made local observations through the etnotopografic method,
developed in LASC-UFJ as a way to mapping uses and territorial appropriations in the square.
Keywords: Image, Urban practices, Memory, Cultural tourism.

1. O CASO DA PRAÇA MAUÁ E O CONSUMO TURÍSTICO DE CIDADES NA
CONTEMPORANEIDADE
Temos como objetivo neste artigo investigar os significados e usos da Praça Mauá no Rio de Janeiro, no
presente momento e ao longo de sua existência para melhor compreender possíveis impactos causados pela
inserção de equipamentos com alta rotatividade turística no lugar. Esse recorte foi escolhido por pertencer a um
dos mais relevantes projetos de revitalização urbana dos últimos anos no Brasil (o projeto porto maravilha), ligado
aos megaeventos da copa do mundo de 2014 e das olimpíadas de 2016. O porto da cidade era uma zona
considerada em degradação, com um tecido histórico cortado por viadutos e portanto apresentando uma
justificativa ou condição apropriada para receber uma “revitalização” focada em reconstruir uma imagem de lugar
a ser apresentada ao mundo especialmente durante os eventos já citados.
Esse tipo de reforma tem sido recorrente globalmente, em especial quando associada a megaeventos,
mas também ligada a uma indústria turística em tendência de crescimento. Alguns padrões são perceptíveis nesse
contexto de reformas urbanas, dentre os quais sua associação ao intento de criar capitais de cultura, e a utilização
de equipamentos culturais como museus para atração de visitantes capazes de fazer girar a economia local.
Mestranda em arquitetura no Programa de pós graduação em arquitetura (PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
A etnotopografia pode ser sintetizada como uma etnografia registrada através do espaço, por meio de cartografias, mapas, e desenhos etnográficos.
Para mais informações sobre esse método, consultar Duarte (2013).
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Dentro da área do projeto porto maravilha, destacamos a Praça Mauá por ser um dos pontos nodais da
reforma e ter concentrado grande parte dos investimentos, com a construção do Museu do amanhã e do Museu
de Arte do Rio, em uma estratégia análoga à de criação de uma zona ou distrito cultural (SELDIN, 2016, p.48)
como formas deliberadas de gerar uma atratividade que de fato vem se cumprindo, visto por exemplo que o museu
do amanhã foi o que mais atraiu visitantes no Brasil no ano de 2016 (FOLHA ONLINE, 2017).
Entretanto, a operação porto maravilha foi controversa por desviar recursos destinados à reformas na
favela do Morro do Pinto, além de ser uma parceria público-privada com 3 empreiteiras citadas como corruptas
na mais importante operação fiscal do país (ESTADÃO, 2017), e de 75% de toda a verba pública para a reforma
do porto ter sido investida apenas no museu do amanhã e no Museu de Arte do Rio. O desvio de recursos a estes
dois focos é mais uma prova da intencionalidade de seguir o “efeito Bilbao”, a formula de gestão difundida
mundialmente para a competitividade de cidades através da reformulação de suas imagens com a construção de
ícones arquitetônicos-culturais. (ARANTES, 2008; CARVALHO E DO AMARAL, 2012;)
Essa relevância da imagem das cidades é tema de amplas discussões dentro do campo do turismo,
devido ao atrelamento do consumo dos destinos turísticos à veiculação de imagens nas mídias e redes sociais na
contemporaneidade. A OMT (organização mundial do turismo) identifica a veiculação de imagem dos lugares
como número 1 em um ranking de 5 estratégias de marketing de destinos (OMT, 2001), e já existe um campo de
atuação bem estabelecido em gerenciamento de imagens de destinos turísticos, pois considera-se que uma boa
construção de imagem turística dos lugares é essencial para a atratividade dos públicos (LEAL, 2002; DAS
CHAGAS, 2008).
O contexto desses fenômenos é um processo de diluição de fronteiras entre o real e a imagem, apontado
por Baudrillard (1995) como uma das características da modernidade, fruto do encurtamento relativo do espaçotempo pelas novas tecnologias de comunicação, tendo como consequência fluidez e deslocamento rápido e
constante de identidades (PINHEIRO E DUARTE, 2008; SENNET, 2012), além da estetização do cotidiano e das
indústrias (LIPOVETSKY E SERROY, 2012; FEATHERSTONE, 1998). Por estetização do cotidiano e das
indústrias entende-se que os grandes fetiches de consumo não está mais centrado na posse de objetos e sim
cada vez mais em torno de serviços e experiências, além de se conferir uma importância às industrias do design,
da publicidade, tendo a arte como agregador de valor nos produtos. Um outro valor que adquire importância é o
valor signo (BAUDRILLARD, 1993), dado ao objeto por aquilo que ele é capaz de representar. Ou seja, o valor de
imagem dos objetos é levado em consideração nos processos de compra e venda, e isto também se aplica às
cidades no sentido de que a veiculação de suas imagens, ou de uma representação idealizada é capaz de
alimentar o capital turístico. E essa veiculação ganha mais força com a virtualidade e os novos meios de
comunicação, que operam “infinitas aberturas de sentido para a cidade, a partir das suas próprias imagens ou
imagens de outras cidades, representadas no espelho da mídia ” (DUARTE, 2006, p. 107).
A dimensão do virtual/imaginário pode então ser compreendida como dimensão real - ou real abstrata
(SANTOS, 2008, p. 135) – que mesmo em sua virtualidade é capaz de influenciar e reger trocas monetárias. Se
ela é composta pelo imaterial (projeçõesdesejos e memórias), é em meio a estes fatores que surgem fenômenos
de relevância das imagens de futuro (projeções e desejos) e imagens de passado (memória), através da
voracidade da cultura museal (HUYSSEN, 2003, p.1), e da obsessiva automusealização através da câmera de
vídeo (HUYSSEN, 2004, p. 14) levando a uma sociedade arquivista como nenhuma outra na história. (NORA,
1984), talvez pela simples capacidade de gerar esses arquivos, talvez pelo fascínio que despertam e pela
consciência da efemeridade em uma sociedade tão multipla, global e veloz.
Como consequência destes fatores, muitas das memórias comercializadas são memórias imaginadas e
portanto, mais facilmente esquecidas do que as memórias vividas (HUYSSEN, 2004, p.18). O surgimento de
lugares dedicados às memórias imaginadas, que Nora (1984) chama de lugares de memória (como os museusícone na contemporaneidade), são compreendidos como forma de compensar a perda dos meios de memória do
mesmo modo que a musealização pode ser compreendida como fator de compensação da perda das tradições
vividas (HUYSSEN, 2004, p.29).
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Essa perda ocorre na medida em que se ampliam as escalas de interação social, e quanto maiores os grupos
e possibilidades de comunicação mais se fazem necessárias as representações, em vez da observação direta ou
do engajamento na ação dos fatos, como formas de transmitir significados.

1.1 A Praça Mauá hoje: Aproximações e afastamentos dos padrões de produção de distritos
culturais.
A expectativa inicial em relação ao recorte estudado (Praça Mauá) era justamente de encontrar expressas
estas tendências de perda dos meios memoriais e relevância dessa cenografia urbana simbólica em apropriações
e usos ligados à indústria do turismo. Porém, embora atualmente a atividade turística seja responsável por boa
parte da movimentação e da ambiência do lugar, foi notável durante as observações a presença de usos outros,
não ligados ao museu, mas à baia de Guanabara, e à “vocação” e formação histórica da região como zona
portuária, lugar de interação com a água, que em determinadas atividades observadas como a pesca e o mergulho
ultrapassam a dimensão contemplativa, visual, atingindo um engajamento corporal, sendo este usualmente
praticado por corpos negros3.
Essas práticas subliminares expressam a criação de memórias-vivenciadas, através da ação, e atestam
ser meios de memória (viva) em território reconfigurado para ser lugar de memória (imaginada). Por (r)existirem,
parecem ser elos com uma história anterior do lugar, e fazem questionar que aspectos do novo projeto possibilitam
que ainda haja esses tipos de apropriação, ou mesmo se somente podem ser observadas porque o processo de
substituição da população, que usualmente ocorre em áreas com reformas desta natureza, ainda não se
concretizou totalmente.
De todo modo, a justificativa para tais apropriações não reside na forma construída do projeto, pois é
perceptível na materialidade da praça que não há uma previsão para estes usos como a pesca, visto que ocorrem
nas bordas, em canteiros com vegetação à beira da baía que não foram pensados para abrigar nenhum uso. A
pesca é um tipo de apropriação que não tem um lugar próprio (DE CERTEAU, M. 2014. P. 95) e também por isto
pode ser reconhecida como uma tática. “Elas [as táticas] desenham astucias de interesses outros e de desejos
que não são nem determinados nem captados pelos sistemas onde se desenvolvem” (DE CERTEAU, M. 2014.
p.45). Segundo De Certeau, as táticas jogam com o terreno que lhes é imposto, tendo por lugar o lugar do outro.
Tal fenômeno é observável em relação a estas práticas outras que não as do turismo na praça em questão.
Analogamente, não há no projeto uma pista de skate, um lugar próprio para este fim, mas o chão liso e a escadaria
da estátua do Barão de Mauá dão suporte para este outro tipo de apropriação não prevista.

Imagem 1. Atividade de pesca nas bordas do Píer Mauá. Elaboração da Autora. Jun. 2017.
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Enquanto a pesca acontece em uma zona mais oculta da Praça Mauá, na ponta do píer, na parte mais
exposta da praça bem em frente à entrada do museu do amanhã há também práticas de mergulhos, feitas em
geral por rapazes jovens de 15 a 30 anos de idade durante seus intervalos de trabalho na semana, e nos fins de
semana quando a região abriga uma ambiência mais praiana, com famílias inteiras pescando em cadeiras de
praia, bebendo, deixando as crianças correrem livres.
Por (r)existirem, essas apropriações e sobretudo a pesca e o mergulho são elos para acessar uma outra
história do lugar, evocada no memorial do projeto, que relembra o Píer Mauá como porto de escravos e associa
o museu do amanhã a um grande navio (OLIVEIRA, 2015, p. 2), mas que, entretanto, na forma construída do
lugar não prevê ou formaliza esses usos e não faz referência explícita à vivência desta memória na região da
Praça. Muito embora o foco das atividades relacionadas à escravidão tenha sido o eixo do cais do valongo, a
praça em questão marca a conexão desta região com o resto do centro da cidade, ao final da Av. Rio Branco, e
para quem não conhece o lugar é difícil compreender a ligação entre a praça mauá e o cais do valongo, dada a
ausência de sinalizações que poderiam ser feitas inclusive na materialidade do projeto.
No entanto é importante compreender que de todo modo se abriu um espaço publico de convivência com
a nova reforma, espaço esse inexistente por 3 décadas, visto que anteriormente o tecido urbano se encontrava
fragmentado por uma perimetral elevada, construída nos anos 70, e sob a qual funcionava um ponto de terminal
de transportes. A vista da baía de Guanabara não estava aberta, assim como se estabelecia ali um caráter mais
de passagem do que de lugar de estar e fruição. Só a mudança de integração na malha urbana já favorece usos
de permanência do lugar e uma outra relação com a paisagem da baía, que deveria existir antes da obra da
perimetral.

Imagem 2 – Mapeamento de usos da Praça Mauá. Elaboração da Autora, 2017.
Nesse sentido, embora o amplo espaço aberto permita a chegada até a linha d’água e tenha se
configurado como espaço público de maior respiro dentre a malha urbana da região da saúde, ainda é possível
perceber certo descompasso entre a conformação espacial do projeto e diversidade de práticas. Estas percepções
evocam o questionamento sobre o quanto há disposição em níveis políticos, sociais e individuais para ocultar o
que fomos e somos em nome da imagem do que queremos ser. Em que medida há lucro social quando se investe
na criação de lugares de memória em vez de abrir espaços que permitam o florescimento e intensifiquem práticas
de memórias vivenciadas?
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2. O CARÁTER DO LUGAR AO LONGO DE SEU TEMPO
Afim de comparar o que é observável na Praça Mauá de hoje, que se poderia caracterizar como
palimpsesto de usos, memórias e camadas populacionais, um híbrido entre lugar do estrangeiro e lugar do
habitante, fizemos um estudo sobre o caráter do lugar anteriormente através de pesquisas no acervo do IphanRJ. Duas referências foram estruturantes nesta pesquisa, a referência ao mosteiro de São Bento, situado no Morro
de São Bento no entorno imediato da Praça Mauá, e a referência ao largo da prainha, antigo nome da praça até
1906 e que englobava a região do trapiche Mauá até a imediação do atual Largo de São Francisco da prainha,
próximo à pedra do sal.
A origem de ocupação do entorno da Praça Mauá se deu com uma reorganização das funções
desempenhadas na Praça XV (antigo cais Pharoux), que abrigava o centro administrativo da cidade e era
simultaneamente também o principal ponto de desembarcadouro de cargas e de escravos. Com o estabelecimento
do Rio de Janeiro como sede da coroa portuguesa, em finais do século XVII e chegada da família real em 1808,
se considerou adequado migrar as funções portuárias e o tráfico para uma zona menos evidente, uma parte da
baía com pouco uso, e assim se estabeleceu a costa do Valongo ( que compreendia o largo da prainha) como
principal receptor destes fluxos. A atual Praça Mauá em seu início era então onde “acontecia o comércio interno
da baía de Guanabara, de alimentos e animais” (Jornal o Globo, 1990, p.43). O fluxo de populações negras
escravizadas se dava no cais do Valongo, com circulação de 1milhão de africanos durante o século XVIII e deu
suporte financeiro para que a região se estabelecesse como porto mesmo depois de decretado o fim da
escravidão. Com a chegada da imperatriz Teresa Cristina o cais do Valongo foi soterrado para a construção do
cais da Imperatriz. Nesta época, “a prainha, propriamente dita era uma nesga de mar entre o arsenal da marinha
e os trapiches com pontões de madeira avançando pelo mar afora, ao longo da saúde.” (DUNLOP, J.C. 1955,
p.45)
“Os escravos foram esquecidos e mais que isso foram deliberadamente apagados ao ser
colocados sobre o cais do Valongo o cais da imperatriz num processo de superposição e de
oposição fortemente simbólicos. Porque sobre a escória humana trazida da África foi colocada
uma princesa europeia, uma princesa Bourbon, princesa das duas Sicílias, ela pisando sobre
os negros” (Entrevista de Tânia Andrade Lima, arquelóloga do museu nacional do RJ.
Discurso silencioso, 2012)
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Imagem 3. Mapa do centro do rio e pequena África em 1820. Fonte: HAAG, C. 2011.

Imagem 4. Contextualização do entorno da Praça Mauá. Elaboração da Autora. 2017.

Posteriormente, no largo da prainha foi inaugurado pelo Barão de Mauá o primeiro embarcadouro com
barcas que conduziam a Petrópolis, caminho anteriormente apenas feito por terra. E em 1904 foi iniciado um
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projeto para a construção de um porto na localidade, dado o crescimento do comércio exterior e o intenso fluxo
de embarcações, que não tinham atracadouro. Logo depois da conclusão do porto em 1906, foi construído o Edf.
A Noite, o primeiro arranha-céu da américa latina (JB, 1805-87) e que posteriormente em 1937 abrigou a sede da
rádio nacional. Essa época foi considerada como a fase áurea da praça, com intenso fluxo de estrangeiros e uma
vida noturna bem movimentada, onde já se tinha notícia de funcionamento de bares, casas noturnas, prostituição,
casas de jogos, etc. O turismo marítimo perdurou até os anos 60, quando começou a entrar em crise e
desencadeou um processo de degradação da localidade que foi aprofundado com a construção da perimetral
elevada na década de 70.
A partir desse marco de degradação da praça pelo menos desde 1988 havia intenções por parte do poder
público e debates na mídia acerca da revitalização do lugar, com propostas sempre girando em torno de criar uma
zona comercial, com um grande centro de comercio internacional, ou uma zona cultural (Folha de SP, coluna
cidades. 13/10/1988). A ideia de reconstruir a Mauá para uma vitrine ou pórtico da cidade já se desenhava desde
os anos 80 em diversos jornais, fundada em lembranças do que tinha sido o local na época de Pereira Passos e
posteriormente durante a fase da Rádio nacional.
“Embora situado no alto do morro de são bento o mosteiro fica escondido atrás de inúmeros
pardieiros da praça Mauá e ruas adjacentes, que retiram toda a estética da praça,
considerada o pórtico do Rio e do Brasil” (Jornal o Globo, 13-03-1990).

O discurso pejorativo em torno das atividades de margem da praça mauá, como a prostituição, era
frequentemente encontrado em diversas reportagens dos anos 80 e 90, e as referências de usos documentadas
desses lugares sempre se referem aos malandros, prostitutas, ambulantes, construindo paulatinamente uma ideia
de zona de bandidagem, contrabando, mas com potencial e já tendo vivido uma época aurea que merecia resgate.
Resgate esse que foi iniciado na reforma de 1990, com a construção do Edf empresarial RB1 da João fortes
engenharia, e que começou a imprimir o desenho de um centro de negócios na região (Revista Domingo, Jornal
do Brasil, 1988; Jornal o Globo, 1990; IPHAN. Série inventário, tomo 1).
3. CONCLUSÕES
A pesquisa documental demonstra que desde suas origens a Praça Mauá e seu entorno estão marcados
por um conflito entre o estabelecimento como zona de margem e de vitrine, sendo em seu início zona de serviço,
abastecimento, fluxo de escravos e desde a chegada da imperatriz Teresa Cristina em 1843, zona marcada pelo
desejo de ser pórtico, vitrine; Lugar de duas formas de lidar com a chegada do estrangeiro: Ora através da
escravidão, e do estrangeiro rechaçado ora através do turismo marítimo, do estrangeiro desejado; Lugar de
projeção de uma imagem de cidade ideal e de confronto com a cidade oprimida que a despeito das restrições
sofridas encontrou e encontra meios de enraizar-se, tendo criado o samba na pedra do sal, as festividades, e que
hoje continua a se fazer ver através de uma presença sutil dentre as estruturas grandiosas de um portão de
chegada que se propõe a pensar o amanhã ao final de uma rota ou caminho da pequena África, mas que
entretanto assume a ligação à esta história ainda de uma forma pouco explícita.
Se hoje a Praça foi tomada como lugar para reconstruir essa imagem de futuro, e se ainda apresenta
essa convivência com usos outros, esse palimpsesto de camadas e de relações com o estrangeiro, pôde-se
perceber que ao longo de sua história sempre foi palco onde se desenvolveu o conflito entre a projeção do futuro
e as máculas do passado e do presente. O uso turístico não é portanto estranho ao lugar, ao contrário, nele está
presente desde que a atividade escravagista possibilitou uma maior estruturação da área como porto.
O que não se pode comprovar ou detectar na análise documental entretanto foi o registro sobre usos
relacionados à pesca e aos mergulhos, a utilização da prainha como local de lazer, afim de compreender se de
fato essas atividades são resquícios de uma memória em ação dos grupos que ali permanecem ou se são
atividades novas. Como os documentos não mostram tais registros, para comprovar essa relação poderia ser feito
um estudo de entrevistas posteriormente com os praticantes destas apropriações para identificar a duração delas.
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Seria possível que, mesmo com todas as suas contradições, a reforma do porto novo tenha aberto um espaço a
usos de cotidiano? Embora tenha-se evidenciado que a construção da imagem do lugar como foi feita na reforma
do porto novo se alinha à construção imagética desde as reformas do cais da imperatriz, e que o caráter do lugar
atualmente encontra aproximações com o palimpsesto de camadas populacionais que sempre teve, a questão
que continua em aberto para ser explorada em estudos futuros é se a reforma fortaleceu ou enfraqueceu as
apropriações cotidianas, e quais aspectos possibilitam que estes usos ainda existam.
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GESTÃO INTEGRADA E PLANEJAMENTO TURÍSTICO: RESULTADOS PRELIMINARES DO
ORDENAMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA
DOS CORAIS
Enio Ricardo Gomes Júnior, UFAL 84
Lindemberg Medeiro de Araujo, UFAL 85
Resumo
Este artigo aborda o ordenamento de atividades turísticas na zona costeira do Brasil, apresentando um estudo de
caso na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, localizada nos estados de Alagoas e Pernambuco. O plano
de manejo desta unidade de conservação foi analisado como um instrumento de planejamento e gestão, propondo
uma reflexão sobre a interface da atividade do turismo com a gestão costeira. O estudo tem como objetivo
identificar os resultados preliminares do ordenamento das atividades turísticas, em ambiente marinho e nas áreas
urbanas da planície costeira, apresentando suas contribuições para a gestão da zona costeira na região. Foi
observado que a implementação do plano de manejo tem incentivado a gestão integrada da zona costeira e tem
sido importante instrumento de planejamento e gestão do turismo na região.
Palavras-chave: turismo, gestão costeira, unidade de conservação.

Integrated management and tourism planning: preliminary results of the planning of tourism
activities in the Costa dos Corais environmental protection area
Abstract
This article looks at the planning of tourism activities in the coastal zone of Brazil, presenting a case study in the
Costa dos Corais Environmental Protection Area, located in the states of Alagoas and Pernambuco. The
management plan of this conservation unit was analyzed in this study as a planning and management tool,
proposing a reflection about the interface of tourism activity with coastal management. The objective of the study
is to identify the preliminary results of the planning of tourism activities, in the marine environment and in the urban
areas of the coastal plain, presenting their contributions to the management of the coastal zone in the region. As
a result, it was observed that the implementation of the management plan has stimulated an integrated
management of the coastal zone and has been an important instrument of tourism planning and management in
the region.
Keywords: tourism, coastal management, conservation unit

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, mais de 50% da população mundial vive predominantemente em áreas próximas ao litoral,
faixa do território que corresponde a menos de 10% do espaço habitável da terra (FERNANDES, 2012).
Seguindo esta tendência mundial, a costa brasileira possui 395 municípios e 16 regiões metropolitanas,
acumulando, de acordo com o Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil (IBGE, 2011), cerca
de 26,58% da população do país. Devido às dimensões e complexidade do território, considerando a fragilidade
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85

Arquiteto e Urbanista (UFAL), Mestre em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste (UFPE) e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo (UFAL)

Geógrafo e Prof. do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGDema/UFAL e Professor/Orientador do Mestrado em Geografia/UFAL
e do Mestrado e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo - DEHA/UFAL

199

e a importância dos ecossistemas costeiros e a intensa ocupação dessas áreas, a pesquisa acadêmica e as
ações de planejamento e gestão integrada são fundamentais para a preservação e uso adequado da zona
costeira (PROZT, 2010).
Considerando a importância de divulgar casos de comportamento adequado no turismo
sustentável/responsável e usá-los como exemplos para o aperfeiçoamento dos modelos utilizados em outras
localidades (ARCHER; COOPER, 1998), esta pesquisa tem caráter exploratório e qualitativo, baseada no
levantamento teórico, documental e pesquisa de campo, com o objetivo de identificar os resultados preliminares
do ordenamento das atividades turísticas em uma Área de Proteção Ambiental - APA, apresentando suas
contribuições para a gestão da zona costeira na região. A pesquisa pretende contribuir para a discussão sobre a
atividade do turismo em Unidades de Conservação - UC e mostrar que planejamento turístico e planos de manejo
são importantes instrumentos para a gestão integrada da zona costeira no Brasil.
A UC selecionada para a pesquisa foi a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais - APACC. Criada
em 1997, esta é a maior UC federal marinha do Brasil e foi a primeira a ser criada com o objetivo de proteger parte
dos recifes costeiros da costa nordestina. São mais de 400.000 hectares de área, com cerca de 120 km de
extensão ao longo da costa, 33,3 km mar adentro, abrangendo 13 municípios, sendo uma das suas extremidades
o município de Maceió, no estado de Alagoas, e a outra, o município de Tamandaré, no estado de Pernambuco.
O turismo, atividade importante em toda a costa brasileira, e o intenso processo de urbanização dos
municípios, são apontados como os principais responsáveis pela ocupação desordenada e o acelerado processo
de degradação ambiental nas regiões costeiras (FERNANDES, 2012). No Brasil, um dos instrumentos utilizados
para o ordenamento dos usos e demais atividades humanas na zona costeira é a criação de Unidades de
Conservação – UC (OLIVEIRA, 2003). A implantação e a gestão dessas áreas buscam a proteção da
biodiversidade, dos recursos naturais e o ordenamento do território, ou seja, busca conciliar a proteção ambiental
e as atividades humanas, dentre elas o desenvolvimento turístico.

2. O TURISMO COSTEIRO: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM CIDADES
LITORÂNEAS
O Brasil possui aproximadamente duas mil praias na sua linha de costa e um conjunto de atrativos e
paisagens singulares, de grande potencialidade para o desenvolvimento do turismo (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2014). Estudos sobre a relação turismo e zona costeira têm gerado debates onde estão presentes
questões sobre planejamento, uso e ocupação do solo e a gestão dessas áreas.
Archer e Cooper (1998) alertam que esse desenvolvimento excessivo e mal planejado do turismo afeta o
ambiente físico e os destinos, provocando impactos negativos e irreversíveis sob os pontos de vista social e
ambiental. Por isso, Fernandes (2012, p. 268) acredita que “[...] para ser efetivo, qualquer programa de proteção,
conservação ou gestão integrada de ecossistemas costeiros deve ser preventivo, não corretivo”. Em uma pesquisa
sobre a ocupação urbana no litoral alagoano, Krell (2008) complementa que isto ocorre especialmente em áreas
onde não foram estabelecidos os Planos Diretores locais ou delimitadas as áreas de relevância regional para
conservação dos ecossistemas costeiros.
Os efeitos do turismo de massa têm sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, entre eles, Urry
(1990), que alerta que permitir que o mercado se desenvolva sem regulamentação pode resultar na destruição do
lugar. Ele lembra que os efeitos do turismo são complexos e contraditórios e muitas vezes os benefícios
econômicos proporcionados não correspondem às expectativas das comunidades. Loch, Santiago e Walkowski
(2008) lembram que também no turismo, o planejamento é um instrumento que busca a ordenação dos usos e
para isso estabelece ações e estratégias que auxiliam na gestão e controle da atividade.
O planejamento, segundo Rodrigues (1999), deve conciliar os interesses de uma população que busca o
prazer em um local onde outras pessoas vivem e trabalham, satisfazendo a ambas. Para Portz et al. (2010) é
importante que o processo de planejamento também conciliem o desenvolvimento do turismo com a gestão dessas
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áreas, preservando suas características naturais, melhorando os serviços e facilitando o acesso às praias, que
são bens de uso comum do povo86.
Devido à expressiva valorização da zona costeira para o lazer e após tornar-se o foco de investimentos
e fluxos turísticos, essas áreas e suas paisagens, antes associadas a vilarejos de pescadores, foram e estão sendo
afetadas pela especulação imobiliária, construção de estabelecimentos turísticos e residências secundárias. Para
a conservação desse importante patrimônio cultural e natural, Krell (2008) considera indispensável a elaboração
e implantação de instrumentos de planejamento e gestão, através de novas políticas públicas mais eficientes de
proteção ambiental e ordenamento do território na faixa litorânea.
Para Molina (2005) é fundamental ampliar o âmbito do planejamento do turismo, transcender o
meramente econômico, e estabelecer um compromisso mais sério com outros aspectos do setor. O mercado não
é necessariamente incompatível com o turismo sustentável, mas Bramwell (1998) alerta que ele não é capaz de
produzir esse turismo automaticamente, sem alguma assistência. Lage (1991) considera o turismo um fenômeno
econômico, político, social e cultural de grandes proporções que se expande em nível mundial, não poupando
nenhum terrritório, ocorrendo, segundo Moraes (2007), tanto nas aglomerações litorâneas quanto nas áreas de
baixa ocupação na costa.
No início deste século, Molina (2005) observou mudanças na forma de se planejar, quando o
planejamento centralizado cedia lugar a modelos descentralizados. Municípios, governos estaduais e empresas
locais perceberam sua importância nos processos de planejamento e gestão, e, de forma integrada, passaram a
desempenhar seus respectivos papéis na tomada de decisão e execução de políticas públicas locais. Mesmo com
limitações, tal mudança representou um avanço significativo em direção a formas mais democráticas de
planejamento.
Considerando que a elaboração e a implementação de instrumentos de política públicas, utilizados nos
processos de planejamento e gestão do turismo sustentável, podem afetar os direitos de propriedade ou os direitos
de decisão de indivíduos ou grupos na sociedade, Bramwell (1998) alerta que essas consequências para os
direitos de propriedade ou de decisão podem ser consideradas um desrespeito às liberdades e, portanto, também
injustas. Esses instrumentos envolvem vários interesses e por isso deve-se cuidadosamente distribuir os impactos
positivos e negativos entre as pessoas, grupos sociais e áreas geográficas, compatibilizando-os, de forma
equilibrada, através de ações integradas, pois assim, segundo Bramwell (1998), eles irão reforçar um ou outro,
dependendo das circunstâncias, para que os objetivos políticos sejam alcançados.
3. ECOSSISTEMAS COSTEIROS: DESAFIOS DA GESTÃO INTEGRADA NO BRASIL
A zona costeira brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, onde se
alternam manguezais, restingas, campos de dunas e falésias, baías e estuários, recifes de corais, praias, além de
outros ambientes importantes, do ponto de vista ecológico (FERNANDES, 2012).
A Zona Costeira, segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (II PNGC), é o
espaço geográfico de interação do ar, da terra e do mar, incluindo seus recursos ambientais
e abrangendo as seguintes faixas: marítima – considera-se todo o mar territorial como
inserido na zona costeira, sendo o limite deste determinado pela Convenção das Nações
Unidas sobre o direito do Mar nas 12 milhas náuticas contadas da linha de base da costa; e
terrestre – considerase todo o território dos municípios que sofrem influência direta dos
fenômenos ocorrentes na zona costeira, qualificados como costeiros segundo critérios
estabelecidos no Plano. Anteriormente, na primeira versão do Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, tentou-se combinar critérios naturais com critérios métricos
absolutos, chegando a uma definição que estabelecia medidas quantitativas fixas.
Entretanto, na prática, esta proposta revelou-se problemática devido às diferenças da
extensa costa brasileira (BRASIL, 2006, p. 20).
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O desenvolvimento, a implementação e a avaliação dos resultados de instrumentos e programas de
gerenciamento costeiro precisam ser apoiados em conhecimento científico. A pesquisa é importante pois
gestores e tomadores de decisão necessitam desse apoio científico na formulação de metodologias de análise
e avaliação (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). O propósito da pesquisa, do
planejamento e da gestão integrada das zonas costeiras é dar embasamento, disciplinar e garantir o uso
responsável dos recursos, de forma a otimizar os benefícios de sua utilização, sem que se degrade sua qualidade
e a do ambiente, garantindo o patrimônio natural, tanto para a presente como para as futuras gerações
(FERNANDES, 2012).

3.1 As instituições, suas competências e seus instrumentos
Apenas no final do século passado, a gestão ambiental brasileira insere o planejamento entre suas
diretrizes e estratégias de atuação. Após o planejamento centralizado do período militar e com o início da
redemocratização da nação, marcos institucionais e legislativos contribuíram no processo de transformação da
gestão no Brasil. Obraczka et al.(2011) destacam alguns desses marcos, entre eles, a Constituição de 1988, a
Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro e o Estatuto da Cidade. Assim, o encaminhamento institucional preconizado nas políticas
governamentais, segundo Moraes (2007), foi o estabelecimento de parcerias entre União, estados e municípios,
e com os organismos da sociedade civil.
Para Scherer, Sanches e Negreiros (2009) parte da dificuldade do gerenciamento costeiro no Brasil
deriva da organização político-administrativa territorial do estado brasileiro e da decorrente multiplicidade de
instituições, processos, normas e controles de diferentes naturezas. Marroni e Asmus (2005) afirmam que são
necessárias metas e ações de planejamento estabelecidas pelas três esferas do poder para haver um
direcionamento concreto de políticas, utilizando estratégias democráticas de governo, criando assim um
intercâmbio entre governante e população na tomada de decisões. A gestão do mar é uma competência
exclusiva da União, entretanto as praias e os terrenos de marinha e seus acrescidos são responsabilidades da
União e das prefeituras. Após aproximadamente 33 metros lineares da linha de preamar média, a competência
de gestão passa a ser exclusiva da prefeitura. O governo estadual atua mais fortemente na comissão técnica do
Projeto Orla, através dos órgãos de meio ambiente, além de oferecer serviço de guarda-vidas e atuar com ações
de fiscalização em todas as áreas da costa. (SCHERER, 2013).
A competência para a gestão da zona costeira se dá através do Ministério do Meio Ambiente - MMA;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Superintendência do Patrimônio da União-SPU;
Ibama e dos Poderes Públicos Estadual e Municipal. Entretanto, diversas instituições possuem ações voltadas
para a conservação ambiental e o ordenamento dos usos da zona costeira, pois além dos planos e políticas
voltados diretamente para a costa, outros instrumentos também são incidentes sobre estas regiões. Como é o
caso das políticas de recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento, a legislação sobre Patrimônio da União e
o Estatuto da Cidades, além das ações relacionadas a áreas protegidas, pesca, exploração de recursos naturais,
turismo, navegação e defesa nacional, entre outras (MMA, 2017).
O MMA é responsável pela elaboração, em âmbito federal, de instrumentos previstos no Decreto nº
5.300/200487 como o Macrodiagnóstico da Zona Costeira e utiliza outros instrumentos correlacionados diretamente
aos instrumentos previstos na Lei n° 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente, com destaque para o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro, Instituído pela Lei nº 7.661 de 16 de maio de 1988, e certamente o mais
importante instrumento da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. Marroni e Asmus (2005) destacam outros
instrumentos de apoio ao planejamento frutos do PNGC II: o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC),
Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC), Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEEC) e o Plano de
Gestão da Zona Costeira (PGZC). O GERCO, Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, atua na
convergência dessas políticas de meio ambiente e da zona costeira (Política Nacional do Meio Ambiente –PNMA
Este Decreto regulamenta a Lei nº 7.661/88, dispõe ainda sobre as regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla
marítima, e dá outras providências.
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e a Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM). São atribuições do MMA: acompanhar e avaliar
permanentemente a implementação do PNGC; promover a articulação intersetorial e interinstitucional; propor
normas gerais, referentes ao controle e manutenção de qualidade do ambiente costeiro; promover a consolidação
do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCOM); estabelecer procedimentos para ampla
divulgação do PNGC e do PAF-ZC; e estruturar, implementar e acompanhar os programas de monitoramento,
controle e ordenamento nas áreas de sua competência.
O Ibama é um parceiro importante e responsável pelas ações de fiscalização ambiental na esfera federal.
Esta competência é compartilhada com os demais entes da federação: estados, municípios e distrito federal. O
órgão, em apoio ao MMA, também propõe e avalia proposições de normas de uso sustentável da biodiversidade
aquática e avalia e subsidia propostas nos comitês de gestão e outros fóruns de debate sobre o uso sustentável
da biodiversidade aquática. Além das citadas e outras competências, vale destacar que o Ibama pode Induzir,
propor, avaliar, apoiar e executar, ações de monitoramento do uso da biodiversidade aquática.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO (2014) é uma autarquia de
natureza especial, responsável pela criação e gestão das Unidades de Conservação federais e por promover
medidas voltadas para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental.
O Ministério das Cidades (2014) é o órgão responsável pela implementação da Política de
Desenvolvimento Urbano em nível federal e tem como competências a elaboração e disseminação das diretrizes
de planejamento urbano que devem ser implementadas pelos municípios. São ações que incidem na área urbana
das municipalidades, incluindo aquelas localizadas na Zona Costeira do país. O Plano Diretor é um instrumento
de organização espacial e planejamento urbano que visa a participação e a inserção social nas questões políticas
e de interesse popular. Nele, as ações relativas à zona costeira podem e precisam ser incorporadas nas diretrizes
de planejamento urbano local, por meio de práticas que conscientizem e mobilizem a população, a sociedade
civil, os setores público e privado (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014, p.81).
O Ministério da Pesca e Aquicultura (2014) tem o objetivo de transformar a aquicultura numa atividade
realmente importante para o crescimento econômico do país, mas junto à expansão da maricultura, esta
instituição espera que haja o ordenamento e redução dos conflitos gerados pelos usos múltiplos das áreas, entre
eles o turismo.
Considerando que o mar territorial e os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União e de
acordo com o artigo 2013 da Constituição Federal (1988), a competência para processar e julgar as causas nessas
áreas é da Justiça Federal, o que atrai para o Ministério Público Federal (MPF) a atribuição para ajuizar ações e
celebrar compromissos de ajustamento de conduta para prevenção e reparação de danos ambientais nas referidas
áreas.
A Marinha do Brasil (2014) atende demandas do Plano Nacional de Contingência (PNC), para enfrentar
as consequências de incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e executa programas e
ações de fiscalização com o propósito mitigar a ocorrência de acidentes no mar, com destaque para o projeto
nado livre, que promove a demarcação de área exclusiva no mar para banhistas.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Secretaria do Patrimônio da União e
suas superintendências nos estados da federação, promove a gestão da zona costeira através da gestão dos
terrenos de marinha e seus acrescidos88 e do Projeto Orla. Lançado pelo governo brasileiro em 2001, este projeto
tem como principal objetivo, implementar uma política nacional que harmonize e articule as práticas patrimoniais
e ambientais com o planejamento de uso e ocupação dos espaços litorâneos sob domínio da União. Gomes
Júnior (2013) o considera uma ação inovadora pois promoveu a elaboração de uma metodologia para o
Segundo os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 9.760/46, são terrenos de marinha aqueles, em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente,
para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831, situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde
se faça sentir a influência das marés; assim como aqueles que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. São terrenos
acrescidos de marinha, os que se tiverem formados, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de
marinha.
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planejamento e gestão da costa brasileira, considerando as especificidades das diferentes regiões do país e
estabelecendo um modelo de gestão com a participação, desde a elaboração até a implementação dos planos,
dos três entes estatais e da sociedade civil. Assim, são elaborados os Planos de Gestão Integrada de Orlas
Marítimas, instrumentos de gestão urbana, patrimonial e ambiental, que detalham e justificam as ações que os
gestores do município, empreendedores e a comunidade pretendem realizar para superar os seus desafios.
Entre as ações do Ministério do Turismo (2014) voltadas para a zona costeira, destaca-se o projeto
Destinos Referência em Segmentos Turísticos, que trabalhou ações estruturantes em 10 destinos brasileiros.
Outro fruto do ministério é o Plano Nacional de Turismo 2013-2016 (PNT), principal instrumento de planejamento
e gestão do turismo que consolida a Política Nacional de Turismo e apresenta diretrizes estratégicas para o
desenvolvimento turístico no Brasil para os próximos anos. Por último, vale destacar a criação do Grupo de
Trabalho de Turismo Náutico (GTTNáutico), ação que conta com a participação de outras 25 representações do
setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. Apesar dos avanços, este ministério ainda não participa
efetivamente do Projeto Orla.

4. TURISMO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS
Um trecho litorâneo situado entre Maceió e Recife, no ano de 1997, foi contemplado com a criação da
Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Esta UC é composta pelos municípios de Maceió, Paripueira, Barra
de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras,
Japaratinga e Maragogi (Alagoas) e São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso
(Pernambuco), e em águas jurisdicionais (ICMBIO, 2013).As UCs são uma das principais estratégias de
conservação da biodiversidade. Destas, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação - SNUC estabeleu
algumas categorias, entre ela as Áreas de Proteção Ambiental – APAs, responsáveis por proteger boa parte dos
ecossistemas marinhos e costeiros, compatibilizando a conservação ambiental com o uso sustentável de seus
recursos naturais (SOUZA, 2017). Essas áreas marinhas protegidas conservam a biodiversidade dos oceanos,
mantendo os serviços ambientais e a produtividade, especialmente dos estoques pesqueiros, para as populações
humanas (ICMBIO, 2014).
A primeira ação do Ministério Público Federal de Alagoas – MPF/AL na APACC foi uma ação civil
pública ambiental ajuizada contra o ICMBIO para exigir a formação do seu Conselho Gestor e a elaboração do
plano de manejo da APA (SOUZA, 2017). O Conselho Consultivo, criado apenas em 2011, conta com 40
assentos e de acordo com o plano de manejo da APACC, sua criação teve como objetivos garantir a conservação
dos recifes; manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixe-boi marinho; proteger os
manguezais, ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com
a conservação ambiental; incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural
regional. Esta pesquisa focou em um dos cinco objetivos gerais da APACC, que é ordenar o turismo ecológico,
científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental (ICMBIO, 2013).
Pernambuco possui sua política de estadual de gerenciamento costeiro estabelecida na Lei Nº 14. 258,
de 23 de dezembro de 2010, e todos os municípios pernambucanos componentes da APACC possuem planos
diretores e planos de gestão integrada-PGI, entretanto apenas os PGIs de São José da Coroa Grande e
Tamandaré foram revisados e estão de fato sendo implementados (SEMAS, 2015).
Dos municípios alagoanos que compõem a APACC, apenas Maceió, Maragogi e São Miguel dos Milagres
possuem planos diretores. Quanto ao Projeto Orla, apenas Paripueira finalizou e legitimou seu PGI. O governo
estadual não possui Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro mas através do Instituto de Meio Ambiente tem
sido atuante junto a outras instituições em ações voltadas ao gerenciamento costeiro na APACC (GOMES
JÚNIOR, 2013).
O ordenamento do turismo está sendo realizado através de dois instrumentos de gestão da APACC: o
zoneamento, que integra seu Plano de Manejo e o seu Conselho Consultivo da APA Costa dos Corais CONAPAC. Entretanto, outras ações estratégicas têm sido adotadas pelo conselho na sua atuação para o
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ordenamento do turismo na APA. O Plano de Manejo certamente é o principal instrumento de gestão costeira e
de ordenamento do turismo na região. Observa-se que PGIs e planos diretores não estão sendo usados de
forma integrada e efetiva.

4.1 Resultados preliminares do ordenamento das atividades turísticas
O zoneamento é um processo dinâmico e flexível, construído conjuntamente com a sociedade civil,
pesquisadores e o poder público, podendo mudar ao longo do tempo por diversos fatores, como novas informações
técnico-científicas, demandas de setores da sociedade e/ou identificação de novas ameaças (ICMBIO, 2013).
Trata-se de instrumento de ordenamento territorial, com usos adequados para cada zona. Na APACC a criação
de áreas marinhas protegidas através de zonas específicas certamente é o instrumento mais importante referente
às ações de ordenamento do turismo na APA.
Abaixo são apresentadas as zonas estabelecidas para a APACC e ações do CONAPACC voltadas para
o ordenamento do turismo na APA:
A zona de uso sustentável é a área que abrange toda a extensão da APACC, exceto as demais zonas
e nela são permitidos prestação de serviços de turismo náutico como: passeio de orla; aluguel de brinquedos
náuticos e atividades de saída de mergulho autônomo por operadoras cadastradas e autorizadas conforme
regulamentação da APACC. Não são permitidas ações de exploração de serviços de turismo náutico em recifes
costeiros onde ainda não tenha sido regulamentada a atividade; a exploração econômica dos recursos naturais,
principalmente a pesca e o turismo, sem o devido permissionamento, conforme regulamentação da APACC.
A zona de praia é toda a área de praia da APA, ou seja, da linha de preamar média até a linha de baixa
mar média. Nela não são permitidos o tráfego de veículos automotores e construções permanentes. Nessa zona,
SPU e ICMbio tem realizado ações de fiscalização para retirar crimes ambientais, ocupações irregulares e
manter as praias acessíveis a todos.
Um dos resultados dessas ações de fiscalização foi um caso em foram identificadas ocupações
irregulares em área de praia no município de São Miguel dos Milagres. Os barraqueiros então denunciaram que
empreendedores imobiliários queriam a retirada das barracas para a implantação de um condomínio de luxo e
de grandes dimensões no terreno que separa a praia da área urbana do município. Técnicos da SPU/AL
constataram que as barracas irregulares são frequentadas pelos cidadãos do município e por isso foi sugerido
que o governo municipal solicitasse a cessão da orla e elaborasse um projeto para adequar e ordenar a sua
ocupação. O processo passou a ser tratado na justiça federal e o Ministério Público Estadual (MP/AL) e o
Ministério Público Federal em Alagoas realizaram uma audiência pública com o objetivo de discutir os impactos
ambientais decorrentes da expansão imobiliária e as medidas socioambientais que deverão ser implantadas
para possibilitar o crescimento sustentável da região da Costa Dos Corais (MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL/AL, 2017).
Na reunião de revisão do Plano de Manejo da APACC, no município de Barreiros, com os pescadores,
foi solicitado o aumento das ações de fiscalizações e uma investigação sobre o cercamento de área na Praia do
Porto.
A zona de conservação da vida marinha do peixe-boi está localizada entre os municípios de São Miguel
dos Milagres e Japaratinga, em Alagoas. Não é permitida a navegação de turismo/lazer com embarcações com
motores com potência maior que 5,5 hp e são permitidas apenas atividades de visitação de base comunitária no
Rio Tatuamunha conforme regulamentação da APACC. O passeio para observação dos peixes-boi no Rio
Tatuamunha, realizado pela Associação Peixe-boi, já é uma experiência consolidada de turismo de base
comunitária na UC.
Nas zonas exclusivas de pesca, as atividades de turismo não são permitidas, entretanto diversos
conflitos foram relatados nas reuniões de revisão do plano de manejo (2017).
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O turismo empresarial e também o de base comunitária possuem áreas específicas destinadas
especialmente para a atividade, tratam-se das zonas de visitação, áreas passíveis de visitação de uso turístico
empresarial; são apenas três áreas com piscinas naturais no município de Maragogi-AL, uma área de piscinas
naturais no município de Paripueira-AL e uma área em São José da Coroa Grande-PE. O plano de manejo
detalha diversas regras para o exercício da atividade nessas áreas. Nos municípios Porto de Pedras, São Miguel
do Milagres e Passo do Camaragibe preferencialmente será exercido atividade de turismo de base comunitária.
Nas reuniões de revisão (2017) do plano em Tamandaré, Barreiros, São José da Coroa Grande e
Maragogi foi solicitado ao ICMBio a aprovação de novas áreas de visitação e também novas áreas de
preservação. Essas zonas de preservação marinha têm entre seus benefícios o aumento dos estoques
pesqueiros, a preservação e evolução natural dos ambientes marinhos dentro da UC e a elevação da produção
pesqueira em áreas adjacentes. Nelas são permitidas apenas a pesquisa científica. São três áreas localizadas
em Alagoas nos municípios de Maragogi, Japaratinga e Paripueira, e duas no Estado de Pernambuco, nos
municípios de Tamandaré e São José da Coroa Grande.
Pesquisa realizada por Ferreira at al. (2016) em Tamandaré comprovou a efetividade da medida de
implantação da área fechada na recuperação de estoques pesqueiros não somente através do aumento da
abundância local, mas também da reestruturação de grupos residentes em áreas previamente empobrecidas.
A zona de transição são áreas de (100) metros ao redor das zonas de preservação da vida marinha.
Apenas atividades turísticas particulares, de base comunitária e de operadoras de mergulhos são permitidas,
entretanto com restrições.
Em uma pesquisa recente que buscou entender como o CONAPAC contribui para a gestão do turismo
no território da unidade de conservação, Santos e Selva (2016) relataram as principais contribuições da atuação
d conselho nas decisões em torno do turismo na APACC, são elas: descentralização das decisões, a elaboração
de pareceres que possibilita a construção de cenários e a avaliação das ameaças e oportunidades com relação
aos diferentes usos do turismo; a gestão compartilhada dos atrativos turísticos, obtenção de fontes de
financiamento para a realização de projetos; incentivo ao empoderamento das comunidades locais e apoio ao
turismo de base comunitária; oferta de serviços de segurança para os turistas como as lanchas de atendimento
médico e a criação de regras e horários para visitação das piscinas naturais.
Em outro estudo realizado por Santos, Souza e Selva (2016) sobre as instituições que mantem uma relação
intensa com o CONAPAC, o setor de turismo mostrou ter uma relação intensa com esse conselho devido ao
número de atores presentes nele, a quantidade de pautas e discussões relacionadas à atividade turística e a
influência deste setor em outras atividades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar as ações e estratégias do plano de manejo, neste seu primeiro período de implementação (20132017) e do seu conselho gestor, no ordenamento das atividades turísticas, é fundamental para que os
responsáveis pela gestão da APACC e os moradores possam conhecer e compreender os primeiros resultados
do ordenamento das atividades turísticas na região.
São poucas as prefeituras litorâneas que têm exercido uma gestão responsável e planejada da
ocupação e utilização dos espaços perto do mar, omitindo-se, muitas vezes, em controlar e fiscalizar construções
legais, ocupações irregulares, despejo de esgotos, depósito de lixo, poluição sonora e visual etc (KRELL, 2008).
O turismo na APACC ainda gera efeitos positivos e negativos, por isso entende-se que os municípios carecem
implementar outras políticas de desenvolvimento para que juntas à gestão da APACC possam construir uma
gestão ainda mais integrada e eficaz, para produzir bons resultados não só na costa, mas na totalidade dos seus
territórios.
Ordenamento do uso e ocupação do solo, aumento de infraestrutura urbana adequada, serviço de
sanemaento básico, destinação de resíduos sólidos e, evidentemente, a preservação dos ecossistemas
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prioritários (recifes, estuários e maguezais) são demandas que podem ser supridas com a implementação de
instrumentos de gestão urbana como planos diretores participativos, planos de gestão integrada de orlas
marítimas, planos municipais de turismo, plano de resíduos sólidos, etc. A gestão integrada do plano de manejo
junto a esses diferentes instrumentos e com a participação ativa das instituições competentes por eles, será
fundamental para o sucesso da APACC, e consequentemente, na gestão urbana dos municípios. Este é o grande
o desafio a ser alcançado para o sucesso da gestão costeira brasileira. E como consequência, espera-se
também, êxito na conservação do patrimônio natural, cultural e na inserção da população de baixa renda no
processo de desenvolvimento da região, em especial, no turismo de base comunitária, pois só com a
aproximação dos instrumentos de planejamento e gestão das diferentes instituições e seus gestores, o plano de
manejo da APACC poderá ser considerado um exemplo de instrumento eficaz e socialmente justo.
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O PORTO MARAVILHA- RJ E A INFLUÊNCIA TURÍSTICA: A PEQUENA ÁFRICA E O PROCESSO
DE DESTERRITORIALIZAÇÃO
Carolina Mara Teixeira89
Resumo
A cidade do Rio de Janeiro, precisamente o espaço da zona portuária, que também abrange os bairros Saúde,
Gamboa e Santo Cristo, denominada Pequena África, ganhou um projeto de revitalização, conhecido como Porto
Maravilha, o qual vem proporcionando um processo de desterritorialização de um lugar de memória. Dessa
maneira, o presente artigo apresenta um estudo, utilizando-se de um método bibliográfico e qualitativo, a respeito
da revitalização da zona portuária, abordando o projeto Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro, que propõe
uma discussão sobre um desequilíbrio regional mediante a política localista na região, assim como a relação da
atuação dos governantes na aplicação de recursos para a promoção e o fomento da atividade turística no local,
que vem desencadeando problemas como o processo de gentrificação e desvalorização da herança africana que
afetam os atores sociais no território.
Palavras-chave: Porto Maravilha, Pequena África, Desterritorialização, Gentrificação, Turismo.

The Porto Maravilha-RJ and the tourist influence: Little Africa and the process of
deterritorialization
Abstract
The city of Rio de Janeiro, precisely the area of the port area, which also covers the neighborhoods of Saúde,
Gamboa and Santo Cristo, called Pequena África, has won a revitalization project, known as Porto Maravilha, which
has been providing a process of deterritorialization of a place of memory. In this way, the present article presents
a study, using a bibliographical and qualitative method, regarding the revitalization of the port area, addressing the
project Porto Maravilha, in the city of Rio de Janeiro, which proposes a discussion about a regional imbalance
through the local politics in the region, as well as the relation of the actions of the governors in the application of
resources for the promotion and the promotion of the tourist activity in the place, that has been unleashing problems
as the process of gentrification and devaluation of the African inheritance that affect the social actors in the territory.
Keywords: Porto Maravilha, Pequena África, Deterritorialization, Gentrification, Tourism.

1. INTRODUÇÃO
A cidade do Rio de Janeiro, precisamente o espaço da zona portuária, que também abrange os bairros
Saúde, Gamboa e Santo Cristo, denominada Pequena África, ganhou um Projeto de Revitalização, conhecido
como Porto Maravilha, implementado para sediar parte das Olimpíadas de 2016 que ocorreram na cidade do Rio,
com o objetivo de requalificação urbana, visando recuperação da infraestrutura urbana, do meio ambiente, os
patrimônios históricos e culturais, além de melhorar as condições habitacionais da região portuária do município.
Entretanto, este artigo tem como foco de estudo sobre a revitalização da zona portuária da cidade do Rio
de Janeiro que recai sobre a questão do desequilíbrio regional e da discussão sobre a política localista na região.
Pois, percebe-se através de dados primários e secundários que a aplicação dos recursos públicos são dirigidos
aos bairros nobres da cidade e como os governantes atuam na promoção dessa área através da atividade turística
89
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no cenário internacional alegando ser algo único, um lugar que reúne a modernidade de uma grande metrópole,
porém, tornando invisível a herança africana e afro-brasileira contida na cidade e a longa história sobre a
escravidão, a qual reside naquele espaço. (FERREIRA, 2010).
A atuação do governo e as características do projeto de revitalização no território que estão sendo
abordadas neste artigo, viabilizam como resultado um processo de desterritorialização da Pequena África, e
consequentemente proporcionam o fenômeno de gentrificação, processo este associado à modernização e ao
deslocamento, ou seja, refere-se à investimento em infraestrutura, maior valorização do local e à melhoria de
antigos prédios em determinadas áreas residenciais, encarecendo o espaço e propiciando o deslocamento dos
antigos moradores que ali residiam. Esta mobilização dos fatores propiciam e desencadeiam também numa forma
de expulsão da memória e história deste espaço. (GIANELLA, 2013).
Desta forma, o presente trabalho, utilizou-se da metodologia baseada em análise de dados primários e
secundários, como observações em campo e revisão bibliográfica, usufruindo de referências (livros, artigos
acadêmicos, reportagens) sobre o conceito de desterritorialização e gentrificação, além de dados que contribuiram
para compreender, identificar e apresentar, de forma sucinta e reflexiva, come estes problemas e emblemas
consequentes do projeto Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro, partindo analiticamente do fomento da
atividade turística na região da zona portuária, especificamente na Pequena África, influencia na vida do morador
local, em razão do seu lugar de memória e resistência de uma cultura, precisamente abordando a identidade afrobrasileira.

2. O PROJETO PORTO MARAVILHA-RJ E O NOVO OLHAR SOBRE A REGIÃO PORTUÁRIA
A região da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, que compõem os bairros Saúde, Santo Cristo,
Gamboa, Caju e São Cristóvão foram durante muitos anos considerados espaços importantes para a prática das
atividades econômicas, industriais e comerciais.
No decorrer do século XX, a zona portuária foi tecnicamente vista como um lugar abandonado, sem
infraestrutura urbana, péssima qualidade de vida os moradores locais, alto índice de prostituição, comércio de
drogas ilícitas e alto nível de violência (MARTINS, 2015). Assim, com o descaso da região houve uma segregação
territorial em relação ao restante da cidade, apesar da importância na representatividade ao crescimento
econômico do Estado do Rio de Janeiro. (ANGOTTI, 2016)
No final do século XX e início do século XXI, começaram a ser debatidos meios sobre a revitalização da
Zona Portuária do Rio de Janeiro, porém apenas em 2009 foram criadas e colocadas em prática a Operação
Urbana Consorciada (UOC) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano Regional do Porto Maravilha (CDURP).
Segundo Martins (2015), a Operação Urbana Consorciada (OUC) Porto Maravilha representa um
conjunto de intervenções urbanísticas, viárias, imobiliárias e financeiras que envolve o poder público e privado,
como o maior consórcio com parceria público-privado (PPP).
Atualmente, considera-se que a zona portuária caracteriza-se por ser uma área moldada
economicamente, ou seja, percebe-se, um processo de intensa transformação de suas territorialidades, o qual
está relacionado ao ideário neoliberal, este que está dividido em dois eixos, um pela política pública do Estado
que é orientada pela competitividade no território, e o outro, pelo mercado, que busca a concorrência perfeita com
a expansão de empresas na região.
Desta forma, a análise feito é de como o Estado contribui na ocultação das informações nesse território,
pois não há uma preocupação quanto à formação histórica do local e satisfação das necessidades e anseios das
diversas populações que ali existem e resistem, ignorando os movimentos sociais ali pertencentes e o patrimônio
cultural.
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Conhecida como território histórico da comunidade afro-brasileira no Estado do Rio de Janeiro, a região
da Pequena África (foto1) , como foi batizada, por volta de 1850, a região formada pela zona portuária do Rio e os
bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, é um espaço que foi delimitado a receber um comércio ilegal de
escravos no Brasil no início do século XIX. Desembarcavam na região, especialmente no Cais do Valongo e na
Pedra do Sal, escravos vindos da África através do navio negreiro.

Fonte: <https://www.janelasabertas.com/2017/04/19/pequena-africa-rio-de-janeiro/> Acessado: Out/2017

A região considerada um lugar que representa a memória da escravidão, que movimentos culturais e
nascimento de uma cultura no Brasil é de suma importância para entender e compreender a formação do território,
as construções simbólicas e identitárias que resistente no local, assim relacionar a realidade atual na cidade do
Rio de Janeiro com foco num recorte racial.
Segundo Chelotti (2010) baseado nos estudos de Milton Santos e outros grandes geógrafos, compreende
que o espaço geográfico é delimitado de acordo com as apropriações e utilizações realizadas pelo homem, assim
proporcionando a construção de relações sociais e relações de poder que desvirtuam na formação do território.
Os espaços diferem de acordo com suas características materiais e
imateriais, ou seja, os seus recursos biofísicos e humanos, relações sociais,
modos de produção e a sua cultura. A partir de relações específicas com
homem versus meio, as sociedades historicamente construíram identidades
territoriais próprias, com seus signos, símbolos e pertencimentos.
(CHELOTTI, 2010, p. 173)

Desta forma, segundo Lévesque (2009), embora o conceito de território possa ser utilizado tanto em
relação ao nível regional quanto ao nacional, ele tem sido cada vez mais utilizado para designar o nível local,
referindo-se, por exemplo, aos efeitos de proximidade e aos regimes territoriais de governança.

Bonnemaison (2002) dedica-se a ideia de que a cultura não pode ser separada da ideia de território, pois
a formação de território está atribuída a uma construção social, e é pela existência de uma cultura que se cria um
território e é por ele que se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço que abrange a
identidade de um grupo social.
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Chelotti (2010, p.171) dedica-se a ideia de que a identidade é construída por subjetividades individuais e
coletivas e pode estar relacionada a grupos sociais ou ao pertencimento territorial, ocorrendo desta forma uma
inserção simbólica dentro de um discurso geográfico. Assim, o processo de desterritorialização torna-se
compreensível e objetivo ao contexto deste trabalho, visto que este processo ocorre com múltiplas implicações,
sejam nas esferas sociais, econômicas, políticas ou culturais.
A iniciativa da revitalização da zona portuária, incorporada dentro de um projeto neoliberalista que é o
Porto Maravilha, tende a apagar as diversificadas narrativas produtivas existentes no território inserido, a respeito
da herança e cultura africana e afro-brasileira. Apesar da elaboração de um Circuito de Celebração da Herança
Africana (foto 2), criado pelo decreto n.º 34803 de 29 de novembro de 2011, que tem como intuito buscar resgatar
a cultura afro-diaspórica, este circuito se molda em se encaixar nas atividades turísticas, como forma de
espetacularização do negro e sua trajetória.

Foto 2: Circuito Histórico Arqueológico da Celebração da Herança Africana.
Fonte: http://portomaravilha.com.br/circuito
Segundo Ribeiro (2014, p. 1276) o projeto Porto Maravilha que tem como objetivo as reformas urbanas
na zona portuária, com visão econômica, ambiental e social, desencadeia o processo de branqueamento do
território, a partir de remoções que estão acontecendo no local, proporcionando o fenômeno da gentrificação.
Esse processo de embranquecimento podem ser observados nos locais, como a Pedra do Sal, a rua
Sacadura Cabral, Instituto dos Pretos Novos, Cais do Valongo, entre outros, pois apresentam-se como espaços
capturados para o turismo, para a especulação imobiliária, e para obras de infraestrutura, as quais não se destinam
para a população ali residentes. Como resultado e influência do projeto do Porto Maravilha, o espaço em estudo
sofre um disparate no aumento do custo de vida e das desigualdades sociais, promovendo e enraizando ainda
mais um racismo ambiental, um racismo epistêmico, propagando a segregação racial e a desvalorização cultural
e identitária como referente ao lugar de memória do povo negro. (RIBEIRO, 2014, p.1276)

4. CONSIDERAÇÕES
Este artigo traz a percepção de que a região da Pequena África vem sofrendo uma desvalorização cultural
em decorrência de um projeto de revitalização da zona portuária, tendo o governo local se apropriado da atividade
turística em segundo plano para fomentar a aplicação de uma política localista, como a criação do Porto Maravilha-
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RJ, que nutre um sentimento de invisibilidade da cultura afro-brasileira e a desvalorização e desrespeito com o
lugar de memória de determinados grupos étnicoraciais, resultando ainda em um problema urbano como o
processo de gentrificação e o aumento do potencial turístico na região, e com isso a necessidade de fortalecer e
preservar o lugar de memória, pertencimento e identidade cultural afro-brasileira, dando visibilidade aos residentes
e valorizando suas lutas raciais.
Os processos de remoções na Zona Portuária, proporcionam um início de um problema social que é a
gentrificação. A gentrificação propicia também a distorção de patrimônios imateriais e de pertencimento local, como
a desestruturação de memórias coletivas e um desequilíbrio territorial quanto a questão de identidade.
A notável luta dos atores sociais, como os movimentos sociais de resistência que atuam na região da
Pequena África, vem lutando contra o branqueamento do território que decorre através do Projeto Porto Maravilha
que desencadeia o processo de gentrificação, atrelado a reformas urbanas e “higienização” social com as
remoções na zona Portuária; da espetacularização da cultura afro-brasileira através da atividade turística moldada
num turismo lucrativo que alimenta um Estado Neoliberal usufruindo de políticas localistas visando dispositivos de
infraestruturas; e contra a degradação do lugar de memória.
Portanto, este trabalho buscou analisar como os territórios, dando foco a Pequena África, são apropriados
e consumidos para o turismo, para o fortalecimento do racismo naturalizado e intitulado pelo Estado por questões
atreladas ao capital econômico, viabilizando um aumento da desigualdade social, da segregação racial e
desvalorização de uma cultura e da identidade de um povo num território.
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TURISMO: BONS E MAUS MOMENTOS: PARATY COMO EXEMPLO
BIANCHI, Siva, DAU/IT/UFRRJ90
Resumo
Este artigo trata do fenômeno da gentrificação tendo como foco a expansão da cidade de Paraty. Para alcançar
esse objetivo foram estudados os Planos de Desenvolvimento da Cidade além de autores que abordam a
gentrificação como matéria teórica. A metodologia utilizada no estudo ora apresentado, segue aquela desenvolvida
pelo grupo de pesquisa que trabalha a qualidade do lugar através da observação incorporada, onde o pesquisador
vivencia o objeto pesquisado. A análise se deu através do estudo do crescimento da mancha urbana tanto in loco,
com a participação no projeto Momumenta, como através da análise de material bibliográfico. O artigo mostra que
determinadas ações que incentivam o turismo podem não proporcionar o retorno pretendido.
Palavras-chave: Gentrificação; Expansão Urbana; Paraty; Qualidade do Lugar.

Tourism: Good and Bad times: The example of Paraty
Abstract
This article discusses the phenomenon of gentrification, focusing on the expansion of the city of Paraty. To achieve
this objective, the City Development Plans were studied, as well as authors who discuss gentrification as
theoretically. The methodology used in the study follows that developed by the research group that works the quality
of the place through the incorporated observation, where the researcher experiences the object searched. It was
then analyzed by the analysis of the growth of the urban spot both in loco, with participation in the Momumenta
project, and through the analysis of printed material. The article shows that certain actions that encourage tourism
may not provide the desired return.
Keywords: Gentrifications, Urban Expansion, Paraty, Quality of Place

1. INTRODUÇÃO
O turismo está ligado a diversos segmentos e é importante vetor da economia ao gerar emprego e renda.
É uma atividade do setor de serviços, tendo como uma de suas características mais marcantes tratar de um bem
imaterial que gera no turista uma vivência experiencial. Envolve a contemplação e o envolvimento da pessoa
através de bens materiais e imateriais, tais como: centros históricos, festas populares, sítios arqueológicos,
museus, chegando a paladares, contos, enfim eventos que atraem as pessoas para ‘descobrir’ lugares. O turismo
é feito através do deslocamento para sítios significativos; é uma atividade que tem crescimento constante e assim
acarreta impactos positivos e negativos onde um dos aspectos negativos é a gentrificação com a valorização do
solo e a consequente transferência de pessoas para áreas mais afastadas ou mesmo com o crescimento acelerado
da cidade em função da demanda do turista por serviços.
A cidade é um objeto socialmente construído. Está em constante modificação e através do processo de
renovação urbana tem levado a intensificação de uso de determinadas zonas em detrimento a outras. Essa
dinâmica tem feito surgir várias reflexões relacionadas à cidade, tanto por parte de arquitetos e urbanistas, ou
entre outros profissionais estudiosos das cidades, assim como pelas comunidades em geral. Essa discussão tem
como um dos focos o inchaço das cidades, onde a aumento de população tem como reflexo o surgimento de
condições precárias de moradia e mesmo de sobrevivência da população.
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Este trabalho mostra os reflexos da ressignificação da cidade de Paraty, situada no litoral sul do estado
do Rio de Janeiro que, com o tombamento do Centro Histórico e a melhoria de acessos viários à cidade, vê iniciar
o inchaço da cidade sem o devido cuidado urbano. Com a ligação através da BR 101 a partir de Angra dos Reis
(Sul de estado do Rio de Janeiro) até Ubatuba (Norte de São Paulo) houve um aumento da população de Paraty
formada primeiro pelos operários da estrada. Ao mesmo tempo houve o aumento do fluxo de turistas com a
valorização do Centro Histórico, e neste caso a construção de pousadas, hotéis e mesmo novas residências, tanto
para turistas como para os novos trabalhadores na cidade. Em contrapartida, o conflito de interesses entre
instituições públicas e o interesse privado promove a disputa pelo espaço urbano com a valorização imobiliária
(MARICATO, 2015).
Este artigo, então, trata dos Bons Momentos com o tombamento do Centro Histórico e a preservação do
patrimônio cultural e imaterial da parte da cidade fundada em 1565, e da preservação da Mata Atlântica pela Área
de Proteção Ambiental Cairuçu (APA - Cairuçu), além da valorização de sua orla e praias.
A pesquisa que deu origem ao presente artigo teve início na Universidade Gama Filho, que em parceria
com o IPHAN, no projeto Monumenta, atuou no Inventário de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados. Teve
continuidade no curso de pós-graduação em Geografia da UFRJ, mas a abordagem metodológica segue a
metodologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa que trabalha a qualidade do lugar na Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da UFRJ – Grupo ProLugar, através da observação incorporada, onde o pesquisador vivencia o
objeto pesquisado considerando também os aspectos subjetivos das observações de campo.
O artigo conclui mostrando que ao lado da recuperação do patrimônio nacional, determinadas ações
podem não proporcionar o retorno positivo pretendido. No caso o processo de gentrificação é a consequência
negativa do sucesso do turismo no local quando não for exercido um controle efetivo na área de expansão urbana.
A providência diz respeito a programas ousados de intervenção.
2. PARATY – SUA FORMAÇÃO
A cidade de Paraty, assente em região plana ao nível do mar, é circundada por elevações da Serra do
Mar, na faixa de 0 a 50,0 m, cobertas por vegetação de médio porte remanescente da Mata Atlântica (fig. 01) com
vários canais navegáveis. Esta conformação geográfica protegeu o sítio, antes da chegada dos Portugueses em
1597, quando era habitada pela nação indígena dos Guaianás como também proporcionou proteção à cidade no
período colonial sendo rota segura às Minas Gerais.
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Fig. 01 – Imagem da cidade entre o mar e as montanhas.
Fonte: foto do autor, no morro do forte Defensor Perpétuo, 2001.
O Bairro Histórico, início do núcleo urbano, situa-se entre os rios Perequê-Açu e Patitiba obedecendo ao
traçado rígido planejado pelo arruador português Antônio Fernandes da Silva a partir de 1667 (fig. 091), com
terrenos medindo “45 palmos de testada e as casas 17 palmos e meio de frente, 17 palmos e meio de pilar de pé
direito e as portas 11 palmos e meio de 2 alto e 5 palmos e meio de largo com vergas em volta” (PIZZARRO et al,
1960). “Do nascente para o poente e do norte para o sul”, tem suas ruas seguindo o desenho da costa, com
calçamento em pedras tipo pé de moleque (Pizzarro et al, 1960). Esta estratégia protegeu o Centro Histórico de
piratas e curiosos ao não permitir que de seu interior fosse vista a saída para o mar.
A população urbana, se desenvolveu lentamente durante o século VXII. Com a descoberta das minas de
ouro e pedras preciosas do ribeirão de Ouro Preto, das Mortes e do Rio das Velhas as antigas trilhas dos índios
Guaianás, que são utilizadas para se atravessar a serra vindo das Minas Gerais e chegar ao mar. Nestas
circunstâncias Paraty se transforma em um dos mais importantes portos da colônia, por sua segurança. A vila
pertencia assim ao “Caminho do Ouro de Piedade” e sua influência era sentida ao entorno de todo o percurso
como mostrado na figura 03.
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Por referência considera-se que um palmo meça 22,5cm, in Bittar, 1999:10.

Rio Patitiba

Rio Perequê Açu
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Fig. 02 – Planta do Bairro Histórico
Fonte: Patrícia Sada, 1989:17

Com a chegada da família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, o Rio de Janeiro se transforma na sede
da Monarquia enquanto “Paraty desfruta de considerável comércio com a capital, sua aguardente, acima de tudo,
é de grande aceitação” (LUCCOCK, Notas sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil, 1808-1818) e a
vila continua em ascensão. Sua população urbana e rural, em 1856, é de 12.000 habitantes, com 5.000 escravos.

No fim do século XVIII a influência do Rio de Janeiro
sobre a cidade é acentuada.
Paraty torna-se vila considerável, florescente e
famosa. A população urbana, nos fins do século
XVIII, girava em torno dos 10.000 habitantes.

Fig. 03 – Área de influência da cidade de Paraty, desenho
do autor.
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Entretanto, oito anos mais tarde, com Estrada de Ferro D. Pedro II atingindo o Vale do Paraíba inicia-se
o processo de esvaziamento econômico de Paraty. Nos fins do século XIX o número de habitações é muito maior
que sua população que foi reduzida a 4.000 habitantes. No início do século XX Paraty sofre com a estagnação
econômica, pois o único meio de acesso por terra é uma estrada para automóveis, muito íngreme e sinuosa, com
calçamento em pedras e muito perigosa, aberta sobre trechos do antigo Caminho do Ouro.
Para a cidade histórica, entretanto, este isolamento é benéfico, pois a preservou, em sua estrutura urbana
e arquitetônica. Em 1958 em função do conjunto arquitetônico ter sido preservado, o Bairro Histórico é inscrito no
Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN, enquanto o Município de Parati é tombado em 1966. Nesta época a estrada existente por Cunha é
melhorada para unir-se à Rodovia Dutra92, mas só comportava movimento de veículos pequenos quando não
chovia. As chegadas e partidas regulares, de pessoas e mercadorias, eram feitas por mar, no cais até hoje
utilizado. A cidade começa a se expandir, em ritmo lento, para além do Bairro Histórico, na direção sudoeste (fig.
04).
No mapa de Paraty (figura 04) percebe-se o crescimento acelerado em direção à BR 101 e o grande
aumento de área ocupada pela ‘nova’ cidade. O Bairro Histórico é mostrado em vermelho, com sua configuração
bem delineada. O crescimento permanece contido entre os Rios Perequê-Açu e Matheus Nunes. Nos anos de
1990 a cidade continua se expandindo para além desses limites, inclusive a entrada da cidade agora margeia o
Rio Perequê-Açu em sua margem direita.
Por ser um sítio tombado, para seu desenvolvimento e conservação, o IPHAN estabelece normas tanto
para conservação das edificações tombadas como para a ocupação do solo. Essa atitude do IPHAN garante ao
núcleo da cidade histórica manter sua aparência colonial, uma vez que as fachadas não podem ser alteradas. Os
interiores das edificações podem, a critério do IPHAN, sofrerem ligeiras alterações para adequá-las com mais
conforto, ou seja, os banheiros e cozinhas passam a fazer parte do ‘corpo’ das edificações e podem contar com
redes de esgoto, água e energia canalizados. Para a expansão da cidade também são impostas regras que
garantam a ambiência em toda Paraty urbana. Desta forma as edificações só podem ter dois pavimentos e serem
cobertas com telhas cerâmicas.
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Atual Rio-São Paulo, BR 116
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Fig. 04 – A cidade de Paraty nos fins do século XX
Fonte: Desenho do autor sobre base do Senado Federal – 2007:50

3. APA CAIRUÇÚ
A Constituição Federal de 1988 define a Mata Atlântica como patrimônio Nacional que tem seu limite
instituído em 2006 através de Unidades de Conservação de âmbito federal, estadual e municipal. Nesta região
encontra-se o Parque Nacional da Bocaina e a área de Proteção Ambiental – APA93 do Cairuçú que tem como
finalidade a proteção da paisagem natural. No caso da APA Cairuçú há forte contato com as escolas para incentivar
a preservação do patrimônio e a convivência harmoniosa ente homem e natureza tomando como base o legado
indígena.
A APA situa-se ao Sul do Município de Parati sendo composta de uma parte continental, a partir do Rio
Mateus Nunes, e termina na fronteira com o Estado de São Paulo. A parte insular conta com 63 ilhas, desde a do
Algodão, em Mambucaba, até da Trindade em Trindade, fazendo limite com o Parque Nacional da Serra da
Bocaina. Sua fauna conta com várias espécies de aves, felinos, répteis, anfíbios além de aracnídeos e insetos
variados. Conta também com três tipos característicos de vegetação: Mata Atlântica de encosta, mata de restinga
e o manguezal.
A Serra do Mar, muito íngreme e com vegetação cerrada, serviu de proteção à cidade de Paraty desde
sua formação. O litoral mais plano contava com muitos canais que serviam aos índios Guaianás como meio de

93

APA é uma unidade de conservação que tem por objetivo conciliar as atividades humanas com a preservação da vida silvestre.
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locomoção uma vez que para ultrapassar a serra do Mar tornava-se muito difícil e arriscado em face à vegetação
e aos animais presentes. Os índios hábeis navegadores, faziam os percursos nos vários canais que são
encontrados na baixada. Mantinham sua subsistência com o plantio de mandioca, arroz, milho e cana de açúcar
em maior quantidade, além de frutos locais. A pesca de rio como de mar, o pequeno parati ou a grande tainha e
também a caça eram alimentos certos. A dificuldade de transpor a serra do Mar manteve a região extremamente
preservada até a década de 1970.
Esta região apresenta grande variedade de amostras vegetais tanto de encosta como manguezais.
Assim, com o intuito de proteger uma porção significativa e ainda conservada da Mata Atlântica na Região Sudeste
do País, a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, criou a Área de Proteção Ambiental Cairuçú por decreto
federal em 1983. Cairuçú, na língua indígena, quer dizer cai = mico; ruçú = grande, isto é, Muriqui ou mico grande.
Com a abertura da BR-101 houve acelerada ação antrópica pela valorização das terras e a crescente
especulação imobiliária em função do turismo e tombamento do Município e Bairro Histórico de Paraty. Esse
crescimento gerou a exploração do meio ambiente gerando conflitos sociais tanto na cidade como nas fazendas.
A preservação desse ecossistema é fundamental e desta forma o turismo deve ser controlado para não
causar danos excessivos. E tanto a APA como IPHAN cuidam para que não haja grande devastação e continue o
turismo nas trilhas e cachoeiras da região sem prejudicar a quem vive da mata. Ainda hoje existem engenhos de
aguardente que utilizam a tradição de fermentar a garapa com pedras de cachoeiras, que depois de serem
esquentadas em fogo, são colocadas nos toneis de cachaça.

4. CIDADES COLONIAIS E TURÍSTICAS
O Município de Paraty ilustra características da ocupação territorial humana desde os
primeiros anos após a chegada do europeu no litoral atlântico sul-americano, num processo
que ora destruiu o elemento indígena nativo, ora o incorporou, mediante a apropriação de
caminhos, lugares, referências geográficas e toponímicas, em etapas sucessivas em direção
à constituição de um porto na baía de Ilha Grande em contato permanente com o interior do
continente pelo caminho da Serra da Bocaina, culminando na consolidação de uma arquitetura
luso-brasileira manifesta no Bairro Histórico e em remanescentes de igrejas, fortes, fazendas
e engenhos – amalgamado a uma grande diversidade ambiental, paisagística e de referências
culturais de natureza arqueológica e imaterial; IPHAN, PORTARIA N. 402, DE 13 DE
SETEMBRO DE 2012.

No mundo globalizado, onde grande parte das cidades se tornam homogêneas com padrões de vida e
principalmente de consumo semelhantes, a cidade histórica, por sua singularidade ou padrão diferente do atual,
são disputadas como local de turismo. Na cidade de Paraty, além do Centro Histórico há passeios de trilhas,
cachoeiras e visita a alambiques pela parte do sítio na encosta da Serra do Mar, o que torna o turismo bem
diversificado e procurado.
Lugares com história são sempre interessantes, chamam atenção e são locais de desejo. Essas cidades
antigas, com os avanços tecnológicos, se igualam a qualquer outra em questões de conforto e conectividade, com
telefone, internet, enfim estrutura básica e mesmo luxuosa a disposição de quem possa pagar pelos serviços
oferecidos com ampla faixa de preços. Este lugar tendo, além da cidade, locais preservados de mata, encantam
como um cenário, uma paisagem ideal, um local diferente do dia a dia, mas torna-se uma mercadoria.
Sítios históricos também se mostram um elemento importante nas transformações urbanas e o principal
conflito encontrado é associar o crescimento do entorno sem interferir no valor histórico da cidade e muito menos
torná-la um cenário sem vida. No caso de Paraty, a prefeitura e a iniciativa privada oferecem um amplo calendário
de eventos alternando entre festas religiosas, populares, culturais e mesmo com referência à apreciação da cultura
local. Outra atração de Parati são os engenhos, pois Parati é sinônimo de pinga com fama internacional. No século
XVIII eram mais de 200 engenhos e casas de moenda que também movimentavam a cidade. Atualmente quatro
fazendas antigas permitem a visitação e degustação de cachaças.
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Esse processo de renovação urbana e consequente valorização turística “cria novas formas de luta por
sua cidade, reinventando identidades e motivos de pertencimento” (BURGOS, 2012:90). Com a valorização das
cidades com o turismo e consequente aumento populacional surgem os problemas de abastecimento, maior
circulação de pessoas e mercadorias e principalmente a viabilização da vida para os moradores com a construção
de escolas, postos de saúde e o que mais for necessário para a permanência destes novos moradores. Em várias
localidades a pouca ação governamental no intuito de criar locais urbanizados para possíveis moradias, permite
que soluções pouco salubres se proliferem. Entretanto essas ‘comunidades’ são vistas como inimigas da cidade
formal uma vez que seu crescimento é visto como uma ameaça à paisagem e a ordem estabelecida (BURGOS,
2012).

5. A GENTRIFICAÇÃO
A partir de 1973 Paraty recebe novo impulso com a abertura da Estrada Rio-Santos, BR 101, via litorânea
que liga as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. É o início do ciclo Turístico quando as edificações do Centro
Histórico passam a ser utilizadas como local de veraneio ou férias, para o comércio e/ou fins turísticos. As antigas
fazendas também são ‘modernizadas’ e iniciam o processo de hospedagem ou mesmo permitem a visitação. Tem
início então o processo de gentrificação (fig. 05) com a
‘descoberta’ do sítio tombado como local de lazer para, principalmente, moradores da cidade de São Paulo. O
Centro Histórico com seu casario do período colonial tornouse local de desejo por uma parte da população que
podia pagar pela conservação e restauro das casas conforme especificação do IPHAN. No início dos anos 1970
a cidade ainda é basicamente o Centro Histórico, um local tranquilo para quem aprecia o sossego pelo difícil
acesso. As antigas fazendas de cana de açúcar com suas cachoeiras também atraem os aventureiros uma vez
que pertenceram a pessoas ilustres ou então passaram a ter proprietários ilustres.
Como grande parte das terras são de aluvião, os antigos moradores mais modestos e mesmo alguns
operários que trabalharam na abertura da Estrada Rio-Santos começam a conquistar a terra para construírem
suas casas. Começa a surgir uma nova cidade através dos bairros de Ilhas das Cobras e Parque Mangueira para
a população mais pobre, e a expansão do Centro histórico pelas bordas da via que faz a ligação com a BR – Av.
Roberto Silveira. Como consequência terras foram ´criadas´ com aterros em áreas de mangue, para a construção
de habitações duráveis, mas o problema sério se coloca na forma de falta de saneamento básico.

Parque Mangueira em 1976
Fig. 05 – Condições adversas de construção onde casas de alvenaria são erguidas em áreas alagadas.
Fonte: Relatório Preliminar sobre a Urbanização de Ilha das Cobras e Parque da Mangueira/IPHAN.

Este processo, entretanto, foi lento uma vez que os acessos à cidade permaneceram precários durante
alguns anos. Os antigos moradores venderam suas propriedades, mas não se afastaram do centro uma vez que
era a mão de obra necessária para o funcionamento das antigas residências e do comércio na cidade. Eles sabiam
como manter as casas com suas instalações antigas funcionando uma vez que o esgotamento sanitário se dava
diretamente ao mar. No centro, em função das marés, as ruas são constantemente banhadas pelas águas.
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Assim, o processo de expansão urbana da cidade de Paraty tem início a partir da segunda metade do
século XX. Com as regras do IPHAN valendo para toda mancha urbana, as casas seguem a característica do
Centro Histórico, sendo obrigatório o uso de telhado em telhas francesas, e prédios com até dois pavimentos. Em
todos os bairros é mantida a norma e a cidade cresce mais ou menos homogênea (fig. 06).

Vista da cidad e em 2007

Atual acesso às margens do Perequê - Açu,
em 2007

Fig. 0 6 – Imagens da cidade em expansão
Fonte: Fotos da autora

Em função da valorização do Centro Histórico, as residências passam a incorporar também atividades
comerciais como lojas enquanto outras são transformadas em pousadas e hotéis. O exterior, a fachada,
permanece igual.
O processo de gentrificação transforma o ambiente geográfico urbano através da substituição de
paisagens degradadas, ou não, em locais nobres. Nem sempre este processo surge de um fenômeno econômico
sem relação com as ações públicas, em muitas vezes é o Estado quem comanda ou interfere no processo. Com
a renovação de um sítio histórico transformado em local turístico, há a substituição da população residente por
novos moradores em função da valorização acentuada do solo e das edificações. Essa população não abandona
o local, simplesmente se muda para locais mais afastados, (fig. 07) enquanto novos moradores são incorporados
tanto nas áreas novas como nas antigas. É o inchaço das cidades que lutam para não se tornarem novamente
degradadas.
Com relação à característica da cidade de Paraty colonial, houve a conservação dos usos das edificações,
uma vez que em 1600 o artesão morava no mesmo local de trabalho. Hoje há mais comércio que moradia no
Centro Histórico, mas muitos comerciantes moram na parte dos fundos do lote. Os terrenos são longos e
geralmente há um jardim no centro, o que permite o uso residencial isolado do comercial. As exceções são as
pousadas, onde geralmente o proprietário não reside no estabelecimento.
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Fig. 07 – Ilha das cobras em 1997
Fonte: Arquivo IPHAN
A grande quantidade de pousadas se traduz em grande número de população sazonal. Essa mudança
na finalidade de deambulação das pessoas que frequentam o centro alterou algumas manifestações
características do lugar. Padarias, açougues não mais se estabelecem no centro. As lojas agora são voltadas para
os turistas vendendo objetos de recordação, roupas, enfim, artigos não essenciais aos moradores, mas voltados
ao turismo. Vê-se pessoas com pouco ou nenhum vínculo com o lugar. Por mais que não se queira o turismo é
colocado acima das questões funções sociais da cidade.

A figura 08 mostra a imagem de uma
loja
de
roupas onde
antigamente era a padaria.
A
porta fechada a
esquerda pertence a uma moradia, o
mesmo acontece onde há um homem
sentado na soleira da porta. Antigos
moradores que ainda resistem aos avanços
turismo.

do

Essas pessoas fazem com que Paraty não
perca muito o contato com o passado.
Fig. 0 8 – A ntiga Padaria na Rua do Comércio.
Foto da autora.

Atualmente Paraty tem a configuração mostrada na figura 09, com a mancha urbana se espraiando até o
limite da BR, mas não sendo contida por ela. Percebe-se um grande número de edificações próximas ao pé da
serra.
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Fig. 09 – Vista aérea da Cidade de Paraty Fonte: Google Earth em
05/12/2017.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O município de Paraty tem uma grande diversidade de paisagens. Seja pela encosta da Serra do Mar, a
Baia de Ilha Grande e pequenas cidades que foram se formando ao longo da costa e que permitem o afluxo de
pessoas interessadas em um estilo de vida mais simples. A cidade de Paraty com seu casario tombado e que em
função do trabalho do IPHAN permanece como um cenário que transporta o turista a um tempo que não existe
mais. É grande a diversidade de manifestações culturais de natureza material e imaterial que mostram a formação
da sociedade brasileira que permite que o sítio seja sempre visitado e revisitado. Outra questão vista enquanto
pesquisava o local através de algumas conversas com moradores e mesmo turista é o encantamento com a vida
em uma cidade pequena, principalmente para quem vem de cidades grandes ou médias.
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Muitas vezes as áreas periféricas das cidades são formadas através de invasões, uma expansão não
controlada ou mesmo loteamentos em áreas afastadas pelo baixo preço dos terrenos. Nesses locais não há
infraestrutura básica e seus moradores sofrem com a baixa qualidade habitacional. Muito tempo depois, a cidade
formal chega a esses lugares que acabam se ressignificando, mas alimentam o processo. É nesse contexto que
ocorre a gentrifgicação.
A gentrificação como um processo de transformação do espaço urbano e geográfico deverá continuar em
função das cidades não serem estáticas. É um processo de ressignificação de um lugar em função de acentua da
valorização de determinada área em detrimento de outras. Quando o poder público interfere, até pode-se tentar
minimizar o problema, mas de maneira geral, urbanistas determinam um vetor de crescimento, que pode não ser
aceito, mas deve-se ter sempre em mente que cidade nós arquitetos e urbanistas queremos para as próximas
gerações.
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TURISMO E POLÍTICAS URBANAS NO BRASIL E NA ITÁLIA
Antonio Muniz Filho, UNEB e UFAL 94
Gabriella Restaino, UFAL e UNIROMA95
Resumo
O presente artigo, tem por objetivo demonstrar como o olhar do urbanista sob o espaço turístico pode desvelar
outras imagens do lugar que vão muito além do marketing ou do deslumbramento. Ou seja, a atividade turística
pode ser agregadora de valor para o lugar, ao tempo em que, dependendo dos desideratos dos agentes
envolvidos em sua promoção, também pode ser um fator de segregação sócio espacial.
Palavras-chave: políticas urbanas, turismo litorâneo, marketing turístico, inclusão sócio espacial, segregação
sócio espacial.

Tourism and urban policies in Brazil and Italy
Abstract
The purpose of this article is to demonstrate how the urbanist 's gaze under a tourist space can reveal other images
of the place that go far beyond marketing or glamor. That is, tourism activity can be an aggregator of value to the
place, to the time when, depending on the desires of the agents involved in its promotion, it can also be a factor of
socio spatial segregation.
Keywords: urban policies, coastal tourism, tourism marketing, socio spatial inclusion, socio spatial segregation.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo, tem como objetivo demonstrar como a atividade do turismo e toda a estrutura de
promoção do lugar turístico tem a capacidade de ao mesmo tempo supervalorizar determinados locais e
subvalorizar outros. Neste sentido, o trabalho apresenta realidades de cidades litorâneas onde o papel dos
agentes promotores do turismo tem sido preponderante para a promoção do lugar como “paraíso do turismo”.
Como parâmetro para análises, escolhemos dois lugares turísticos - em países distintos - que se assemelham
pelo forte apelo que é dado a paisagem litorânea como o principal atrativo e, que ao mesmo tempo são singulares
no que se refere aos investimentos/ações no território para a dinamização de tal atividade, resultando
consequentemente em inclusão ou segregação sócio espacial.
As localidades escolhidas para análise foram: a orla atlântica de Maceió-Alagoas (entre as praias da
Ponta Verde e a praia da Avenida), este trecho no Brasil e, a orla mediterrânea de Alghero (Sardenha) na Itália.
A escolha desses lugares ocorreu entre outras razões, por serem espaços litorâneos onde a atividade
predominante é o turismo, onde as políticas urbanas para a divulgação/dinamização dos mesmos, apresentam
resultados sócio espaciais muito distintos e, também, pela relação de conhecimento/vivência dos autores nas
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referidas localidades, que, na condição de urbanistas, lançam um outro olhar sob tais paisagens, que ultrapassam
a visão de encantamento com o lugar, típico do turista. Conforme assinala (ALMEIDA, 2006, p. 111):
Para o turista, a alteridade ocupa um lugar central nas práticas turísticas, e a procura de lugares
para seu lazer, entretenimento e prazer feita para corresponder a todas as expectativas. Um lugar
turístico adquire significado para o turista porque ele é outro, porque ele rompe com as qualidades
de seu lugar de vida e, sobretudo, porque ele será aquele espaço que lhe acena como
possibilidades de corresponder suas expectativas. O que o turista busca é uma alteridade.

Se a busca do turista é pelo lazer, prazer e entretenimento, em nada lhes interessará olhar para as
mazelas ou desigualdades existentes no lugar de visitação, o que o mesmo busca é o
encantamento/deslumbramento presentes nas paisagens dos lugares visitados e, vendidos como produtos
turísticos. Conforme assinala a referida autora, o turismo além de ser feito de rito é também um imaginário do
espaço (Idem, 2006).
O estado de Alagoas, tem se configurado como um dos principais roteiros turísticos do Nordeste
brasileiro nas últimas décadas, principalmente quando se trata de “turismo de sol e praia”, que de acordo com o
Ministério do Turismo, “constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou
descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor” (BRASIL, 2008, p. 16). Um dos
principais atrativos do turismo em Alagoas, é a belíssima paisagem apresentada pelas águas do mar. Isso ocorre
porque nesta porção territorial, as águas oceânicas e lagunares – durante o verão - devido à alta luminosidade, a
pouca incidência de nuvens, aliado a outros fatores como a presença de corais e algas, apresentam uma
tonalidade que varia entre o azul e o verde, promovendo um belo espetáculo visual. Tal fenômeno, logicamente,
é amplamente aproveitado como atrativo e diferencial para a realização do turismo no estado96 (Figura 1).
Todo esse espetáculo da natureza e, principalmente a atuação dos agentes promotores do turismo, levou
a nós, urbanistas, as seguintes indagações: As belezas naturais (com destaque para o mar) são as únicas belezas
paisagísticas que podem ou devem ser valorizadas pelo turismo? E, se esse é um elemento fundamental para o
desenvolvimento de tal atividade, por que a segregação sócio espacial é tal aviltante em Alagoas? Ou seja, no
caso de Maceió, porque uma extensa faixa da orla (praia da Avenida) não recebe qualquer tipo de investimento
para “melhorar sua paisagem”? E, porque o patrimônio histórico/arquitetônico não entra na pauta do turismo?
Certamente não conseguiremos respostas finalísticas para tais indagações, porém, nosso intento é trazer
ao debate questões relevantes quando se pensa o turismo sob o prisma do urbanismo. “Por isso, a relação entre
o território, a segregação e as desigualdades precisa ser melhor discutida, compreendida e ressaltada, tendo em
vista a garantia do direito à cidade”. (CARVALHO, 2016, p. 03).

Uma breve pesquisa em sites de viagens, corrobora com tal afirmativa. Ver, entre outros: Azul Magazine http://www.azulmagazinedigital.com.br/os-tonsdo-verao-edicao-43/; Revista Viajar http://www.revistaviajar.com.br/artigos/762/o-sol-sempre-brilha-em-maceio; Cultura em viagem
https://culturaeviagem.wordpress.com/2013/03/13/50-tons-de-verde-e-azul-as-varias-cores-do-mar-de-alagoas-emtodos-os-seus-municipios-litoraneos/.
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Figura 1. Mapa turístico de Alagoas
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – AL

Enquanto que em muitas cidades brasileiras, como Maceió, a guetização dos cidadãos (geralmente os
mais pobres e desfavorecidos) é uma realidade latente, na Itália, a exemplo de Alghero, não se verifica tal
processo de segregação socioespacial. Nesta perspectiva, os dois estudos de caso proposto - as áreas urbanas
das faixas costeiras de Maceió (Brasil) e Alghero (Itália) - demonstram realidades distintas quanto as políticas
urbanas de valorização do lugar e inclusão/exclusão socioespacial. “O turista não tem a ver com os problemas
das localidades que visita. Mas a atividade turística - no que se refere a responsabilidade do poder público - não
deve constituir mais um fator de segregação socioespacial e de acentuamento das disparidades sociais”. (CRUZ,
2002, p. 216).
Nos últimos anos Alghero teve que lidar com a chegada de migrantes provenientes de regiões da África,
da Síria e dos países do Mediterrâneo (milhares desembarcaram na costa italiana), tendo que buscar soluções
voltadas para a hospitalidade inclusiva. Tal fato a fez se destacar na Itália, por estar na vanguarda das cidades
que implementaram, ou estão implementando políticas e práticas recomendadas (Melhores Práticas) para
promover a integração e aumentar a consciência multi-étnica e multicultural, especialmente entre os jovens.
Na Sardenha, práticas de integração, como o projeto de "acolhimento difundido" – que pretende acolher
e integrar os migrantes dentro de bairros da cidade e não em uma área urbana isolada – juntamente com as
políticas para o turismo sustentável como o projeto do “hotel difundido” – que prevê a recuperação dos centros
das cidades pequenas abandonadas, cujas casas têm quartos difundidos de um hotel/cidade – já está definido
como um importante modelo nacional.
Os migrantes são muitas vezes relegados para posições mais baixas, mas, se constituem
como fontes de conhecimento e oportunidades para aprender novas ideias. Anos atrás muitos
italianos fugiram da miséria da guerra e migraram para terras na América do Sul e Austrália.
Para aqueles que costumam visitar esses lugares, sabem que as contribuições que os
imigrantes italianos deram à riqueza de terras distantes: na gastronomia, através da
construção e artesanato, e do trabalho duro nas minas são visíveis. Por esta razão, em um
setor vasto como o turismo, responsável, por se alimentar de interconexões, é essencial
aumentar a presença dinâmica dos migrantes". (PUNG, 2016, n. p., tradução nossa).

Recentemente (maio 2017), o Departamento de Arquitetura, Desenho e Urbanismo de Alghero
(Universidade de Sassari) realizou um workshop internacional em uma centralidade urbana da cidade. O
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Laboratório passou por ações de regeneração urbana de espaços públicos e espaços comuns com as pessoas e
instituições, envolvendo moradores e migrantes. O Laboratório, faz parte do projeto "Cidadania Ativa" da
Administração da Municipalidade de Alghero

2. DA PONTA VERDE AO FRANCÊS: PAISAGEM, PATRIMÔNIO, HISTÓRIA E (IN)VISIBILIDADE
No litoral alagoano, o trecho da orla oceânica entre as praias da Ponta Verde (Maceió) e a do Francês97
(Marechal Deodoro) é um dos mais famosos e visitados pelos turistas que chegam ao estado, e ao mesmo tempo,
é sem sombra de dúvidas para nós, um dos lugares onde o processo de segregação/degradação socioambiental
e do patrimônio histórico/arquitetônico é mais evidente. No referido trecho estão as maiores concentrações
hoteleiras, gastronômica, de lazer e entretenimento, com destaque para as praias da Ponta Verde, Pajuçara e
Francês e, o polo gastronômico da Massagueira. Mas, é também neste trecho que se encontra o centro antigo de
Maceió, o porto do Jaraguá, a Vila dos Pescadores, a indústria da Braskem, o emissário submarino, a foz do
riacho Salgadinho e a praia da Avenida, que se configuram como espaços segregados pelo e para o turismo.
Conforme assinala Muricy (2001, p.191):
A cidade acaba condicionada, presa a uma ou duas imagens que passam a valer pelo todo,
mas por detrás desses “pontos luminosos” coexistem diversas cidades “invisíveis”, que
narram outras histórias e são povoadas por “outros espíritos”. Não são mundos separados,
mas interconectados, que, em alguns momentos, se interpenetram, e em outros, se mantêm
como realidades estanques. “Cidades-vodu”, na concepção de Harvey (1996), onde a fonte
luminosa encobre realidades obscuras.

É justamente esse obscurantismo dos lugares “não turísticos” de Maceió que buscaremos desvelar. Para
uma melhor análise e compreensão, dividiremos tal trecho em duas faixas: a primeira entre as praias da Ponta
Verde e Pajuçara (espaço luminoso); a segunda, praia da Avenida, ou seja, do porto do Jaraguá até o Pontal da
Barra (espaço opaco) (Figura 2).

Figura 2. Orla de Maceió: trecho entre a praia da Ponta Verde e o Pontal da Barra
Fonte: Google Maps, 2017

Apesar de citarmos a praia do Francês, salientamos que a mesma não fará parte de nossas abordagens entre outros motivos, porque mesmo sendo
“vendida” como parte de Maceió, na verdade pertence ao território do município de Marechal Deodoro.
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2.1. Ponta Verde e Pajuçara: Lazer, Entretenimento e Consumo de paisagem
Com a maior concentração hoteleira de Alagoas, o trecho da orla marítima de Maceió compreendido
entre as praias de Ponta Verde e Pajuçara se destaca também por oferecer uma gama significativa de serviços
direta e indiretamente vinculados à atividade turística tais como: bares, restaurantes, barracas de lanches e
comidas regionais, caixas eletrônicos, operadoras de câmbio, agências de turismo, centros de artesanato entre
outros.
Os maiores shoppings centers da cidade, encontram-se também instalados nos arredores dessas praias
e, oferecem “gratuitamente” aos turistas o serviço de free bus98, no qual, os ônibus possuem paradas estratégicas
em hotéis, onde o visitante embarca e é levado diretamente ao shopping e depois faz o percurso inverso. Como
bem destaca Muricy (op. cit., p. 191):
As experiências dos turistas pela cidade, em geral, se resumem aos locais pré-determinados
pois estes se deixam conduzir pelas teias visíveis ou invisíveis da indústria turística e acabam
aprisionados pelas mesmas. Os turistas não se permitem perder-se pela cidade como se
“perdem numa floresta”. Não se propõem a desvendá-la como a um enigma. Não se verifica
mais o flanar livremente pelas ruas e becos à deriva [...].

Os objetos técnicos dispostos neste espaço (SANTOS, 1996), não são a razão primaz que levam os
turistas para aí se deslocarem, mas, também não são coadjuvantes. Na realidade, esses, em conjunto com a
paisagem litorânea e a possibilidade de usufrui-la diretamente, seja banhando-se nas piscinas naturais de cor
“azul-esverdeada”, ou mesmo nos passeios de jangada para o mergulho nos bancos de corais, fazem desse lugar
um grande atrativo turístico. Concordamos com Lefebvre (2001), quando o mesmo destaca que:
Muito estranhamente, o direito à natureza [...] entrou para a prática social há alguns anos em
favor dos lazeres. [...] estranho percurso, dizemos: a natureza entra para o valor de troca e
para mercadoria; é comprada e vendida. Os lazeres comercializados, industrializados,
organizados institucionalmente, destroem essa “naturalidade”. (op. cit., p. 116).

Tal afirmativa do autor é muito perceptível em alguns locais da orla de Maceió, onde os turistas são
abordados e assediados pelos vendedores de “passeios turísticos”, para que possam usufruir da exuberante
natureza do lugar.
Mas, esse trecho da orla não se limita apenas a atividade hoteleira e turística. É também uma das áreas
de maior valorização imobiliária da cidade, com um número significativo de residências (casas e apartamentos)
de médio e alto padrão, principalmente na Ponta Verde. De acordo com Costa (2012, p. 159), “o litoral é mais que
espaço para se erguerem simulacros de paraísos. É lugar onde sujeitos se reproduzem socialmente, reconstroem
sua história (e sua geo-grafia); onde a vida se processa”.

2.2. Praia da Avenida: A obsolescência do lugar
O trecho da orla marítima de Maceió entre o porto do Jaraguá e o Pontal da Barra é mais conhecido
como praia da Avenida. Este, sob o ponto de vista da atividade turística constitui-se como grande incógnita, ou
numa perspectiva mais ampla um “espaço amnésico” (CARLOS, 2007a).
Composto pelos bairros: Jaraguá, Centro, Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra, o referido trecho
se constitui em escala regional/global, como importante elo das relações de horizontalidade/verticalidade
estabelecidas entre a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, o Brasil e o mundo. Mas, ao mesmo tempo numa
escala local, configura-se como principal divisor – numa perspectiva do turismo - entre os espaços luminosos
(litoral norte e sul) e os espaços opacos (Jaraguá, Centro, Av. Assis Chateaubriand).

Os serviços de free bus são oferecidos pelo Parque Shopping e pelo Maceió Shopping. Os horários dos ônibus e hotéis atendidos estão disponibilizados
nos sites dos referidos complexos comerciais.
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Jaraguá99 tem uma relevante importância na morfologia urbana de Maceió, pois se configurou como uma
porta de entrada e saída de pessoas, informações e bens que contribuíram significativamente para a
transformação do espaço e seu entorno.
Durante aproximadamente um século (1850-1940), Jaraguá viveu seu período áureo e virou foco das
atenções motivando a construção de várias edificações e oferecendo novos serviços urbanos à cidade de Maceió:
1850 – Instalação da ponte de embarque do Trapiche Faustino; 1913 - Início do transporte coletivo (bondes da
CATU – Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos); 1916 – inauguração da sede da Associação Comercial de
Maceió (na rua Alfândega, atual rua Sá e Albuquerque); 1918 - Consulado Provincial (depois Recebedoria, atual
MISA); 1928 - Palácio do Comércio; 1940 - Porto do Jaraguá ou de Maceió (Inaugurado pelo Presidente Getúlio
Vargas)100.
O bairro do Jaraguá representa o centro antigo de Maceió e possui um rico patrimônio arquitetônico com
edificações que remontam as origens da cidade e seu período áureo. É na rua Sá e Albuquerque que se encontra
a maior concentração de edificações antigas da cidade. Infelizmente, algumas das edificações - as que não estão
ocupadas com uso comercial ou público - encontram-se em ruínas, transformando o lugar em “espaço amnésico”
(CARLOS, op. cit.) e completamente dissociado das políticas públicas urbanas e das áreas de visitação turísticas
de Maceió.
O turismo cria uma idéia de reconhecimento do lugar, mas não o seu conhecimento,
reconhecem-se imagens antes veiculadas, mas não se estabelece uma relação com o lugar,
não se descobre seu significado, pois os passos são guiados por rotas, ruas preestabelecidas
por roteiros de compras, gastronômicos, históricos, virando um ponto de passagem (os
passos dos turistas são sempre apressados, aí não se fica, só se deixa passar). Fragmentamse os lugares, exclui-se o feio, afasta-se o turista do pobre, do usual. (CARLOS, 2007b, p.69).

Devido principalmente a valorização das praias de Pajuçara e Ponta Verde como área de ocupação
imobiliária de classes sociais com maior poder aquisitivo, corroborada pela instalação de equipamento turísticos
(hotéis, restaurantes, bares, centros de artesanato, etc.) ao longo das mesmas, aliada a expansão do turismo em
direção ao litoral sul (praias do Francês, Gunga e Peba), além da poluição crescente da praia da Avenida –
provocada entre outros fatores pela degradação do riacho Salgadinho e instalação da Braskem – contribuíram
para transformar este trecho da orla de Maceió em um espaço invisível tanto para o poder público (que há muito
não apresenta/executa projetos de revitalização para o lugar) e para o capital (que cria estratégias para que o
turista “não veja o lugar”). Conforme assinala Carlos (2007a, p. 37):
A cidade produzida liga-se a forma de propriedade que reproduz a hierarquia espacial
enquanto conseqüência da hierarquia social passível de ser percebida na paisagem urbana
através da segregação espacial cuja dinâmica conduz, de um lado a redistribuição do uso das
áreas já ocupadas levando a um deslocamento de atividades e dos habitantes e, de outro, a
incorporação de novas áreas que criam novas formas de valorização do espaço urbano.

Ao longo das últimas décadas, ocorreram descontinuidades e/ou mudanças nos usos dos imóveis
instalados no centro antigo de Maceió (Jaraguá), levando a que muitos desses imóveis – conforme assinalado
anteriormente – devido ao desuso ou especulação transformassem em verdadeiras ruinas.
As políticas públicas urbanas desenhadas com o objetivo de reabilitar, qualificar ou
reestruturar as áreas urbanas centrais e cidades históricas devem enfrentar algumas
questões consideradas estruturantes para a superação de cenários de degradação e
subutilização. (BRASIL, 2011, p. 10).

Entendemos, portanto, que a identificação dos agentes produtores do espaço (CORRÊA, 1989) no
Jaraguá é um passo importante no processo de requalificação do lugar, principalmente que, ao se identificar os
“Jaraguá, de iara (senhor) e iguá (bom) ou guá (pintado) (João Severiano da Fonseca); Jara (senhor), guá (enseada) – Enseada do Senhor – (dias
Cabral); Yar-a-guá (enseada do ancoradouro) ou yara-guá (enseada das canoas) (Moreira e Silca)” (COSTA, 1981, p. 01).
100 A história do processo de formação da cidade de Maceió, pode ser consultada – de forma resumida – no site:
MACEIÓ ONTEM E HOHE. Disponível em: https://sites.google.com/site/maceioontemehoje/home
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proprietários de imóveis fechados e/ou subutilizados pode-se aplicar algumas das diretrizes previstas no Estatuto
da Cidade, evitando a especulação imobiliária e desta feita, promover a função social da cidade e da propriedade.
Conjuntos de imóveis vazios e abandonados que não cumprem sua função social, constituem
um estoque especulativo que está retido, aguardando valorização futura, ou o espólio [...],
poderiam ser objeto de políticas públicas voltadas ao atendimento da população que mora
precariamente em cortiços e favelas nas áreas centrais. (BRASIL, op. cit., p. 11).

Portanto, alguns dos usos possíveis para o Jaraguá seria a destinação de “imóveis inativos” para fins de
moradia e outros para implantação de espaços de convivência cultural ou de lazer, fato que promoveria uma maior
dinâmica para o lugar e lhes daria maior visibilidade tanto no cenário interno como externo. Ou seja, ajudaria a
apresentar uma melhor imagem do lugar tanto para a população autóctone, quanto para os diversos visitantes
que circulam anualmente pela cidade de Maceió.
Mas, para que isso ocorra se faz necessário o enfrentamento de sérias questões de ordem sócio espacial
e ambiental, latentes, principalmente na orla da Avenida. O processo de degradação ambiental do riacho
Salgadinho é um desses desafios. A cidade de Maceió desde a sua fundação, manteve vínculo direto com as
águas (marítimas, lagunares e fluviais) e o riacho Maceió que em sua foz recebe o nome de Salgadinho é um dos
principais símbolos da cidade.
De acordo com Barros et al (2014), desde a transferência da capital do estado de Alagoas para Maceió
(1839)101 a cidade passou por significativas alterações urbanas. Conforme Barros et al (op. cit.), apontam em seus
estudos, o riacho Maceió sofreu diversas intervenções sendo as mais significativas, a mudança de seu curso e o
redirecionamento e aterro da sua foz. Aliado a todas essas ações, ao longo dos tempos, conforme a cidade ia se
expandido, o processo de ocupação das margens do referido riacho ganhava corpo e, devido à ausência de
políticas urbanas socioambientais, transformou o bucólico riacho102 em um esgoto a céu aberto que desemboca
na praia da Avenida – sem qualquer tratamento - todos os detritos/dejetos carreados ao longo do seu curso (Figura
3).

Figura 3. Dejetos lançados na praia da Avenida pelas águas do riacho Salgadinho
Fonte: http://ecologiauniversitaria-al.blogspot.com.br/2014/04/riacho-salgadinho-um-rio-delagrimas.html
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Até o ano de 1839, a capital da Província de Alagoas era a cidade de Santa Madalena da Lagoa do Sul, atualmente denominada Marechal Deodoro.

102

O riacho Salgadinho se destacava tanto na paisagem urbana de Maceió, que figurava como cartão postal da cidade. Ver: Campello, 2009.
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Outra séria questão de caráter sócio espacial presente na praia da Avenida, refere-se à situação da Vila
do Pescadores. Durante muitos anos, um número significativo de famílias de baixa renda – composta
principalmente por pescadores - ocuparam uma pequena faixa da orla de Maceió próximo ao porto do Jaraguá,
em uma comunidade denominada de Vila de Pescadores de Jaraguá ou “Favela de Jaraguá” (Figura 4).
Após muitos anos de disputa judicial e pressão da Prefeitura, em 2012 parte da comunidade foi retirada
do lugar, sendo alguns transferidos para o Conjunto Habitacional Vila dos Pescadores, construído pela Prefeitura
na mesma avenida, nas proximidades da indústria Braskem. “Este Nordeste turístico, repleto de diferenças e
contradições, esconde, por outro lado, um Nordeste que o turismo e o turista não vêem, um território onde pobreza
e concentração de renda são elementos importantes do processo de construção do lugar”. (CRUZ, op. cit., p.
210).
Estudo realizado por Albuquerque, Peixoto e Albuquerque (2012), demonstrou que apesar de toda a
resistência dos moradores, que contaram com apoio de organizações sociais e até do Ministério Público, para
que não ocorresse o processo de desapropriação e transferência para outra localidade, o “poder público produziu
a crescente “favelização” da área, o que passou a ser usado como justificativa para a remoção de grande parte
dos moradores, em uma ação apoiada no uso de violência simbólica contra aqueles que preferiram permanecer
no local”. (Idem, 2012, n.p.).
Inicialmente, a prefeitura de Maceió apresentou proposta de construção de uma marina no local onde se
encontrava a “Favela de Jaraguá”, num visível processo de gentrificação. Porém, após pressão popular e
posicionamento contrário do Ministério Público, houve recou e, nova proposta de uso para o lugar foi apresentada.
No entanto, passados cinco anos, até o presente nada foi construído, ratificando a fala do gestor municipal durante
a desapropriação: “Não queremos tirar ninguém de suas casas, apenas melhorar o visual da cidade”. (ibidem, n.
p. grifo do autor).

Figura 4. Antiga Vila dos Pescadores ou Favela de Jaraguá
Fonte: http://www.jfal.jus.br/noticias/3637

Entre o Conjunto Habitacional Vila dos Pescadores, que tem como vizinho a indústria Braskem e o Pontal
da Barra ou “Bairro das Rendeiras”, o que se verifica é um significativo vazio urbano, voltado para a faixa litorânea

235

e que apresenta algumas (poucas) edificações públicas do setor de segurança (Escola de Oficiais, Batalhão do
Bope e Corpo de Bombeiros).
O pontal da Barra é um bairro antigo de Maceió, que tem como paisagem frontal a praia da Avenida e
seu reverso a lagoa do Mundaú. O lugar é conhecido por dispor de restaurantes de comidas típicas
locais/regionais, oferecer passeios de barcos e lanchas que dali partem para as “nove ilhas” e, também por
caracterizar-se como um “núcleo de artesanato”, onde parte significativa das residências, tiveram as fachadas
transformadas em pequenos espaços de fabricação e venda de artesanato, com foco para os objetos produzidos
em Bordado Filé Alagoano103. Apesar do lugar ser bastante visitado por turistas e fazer parte muitas vezes de
suas memórias, não se vislumbra no mesmo, políticas urbanas que pudessem inserir de maneira mais qualificada
a população local na atividade turística e até mesmo atender as necessidades desses.

3. A “RIVIERA DEL CORALLO”: PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AMBIENTAL
A "Riviera del Corallo" (Riviera do Coral) é a costa de Alghero, que é assim chamada por causa das
muitas formações de corais vermelhos presentes em suas águas e que se usa para criar jóias magníficas. Está
localizada na parte noroeste da Sardenha e inclui a maioria dos 90 quilômetros da linda costa. Nela se encontra
diferentes tipos de terrenos, começando ao sul da praia de Poglina, também chamada de La Speranza, ao
maravilhoso penhasco ao norte do Parque Regional de Porto Conte, passando pelo Lido de Alghero e a Pineta
de Maria Pia com o seu espaço branco, arenoso, que vai para o norte até Fertilia. As enseadas de acesso difícil
alternam-se com outras praias famosas como Le Bombarde e Lazzaretto, e depois vão para a Baía de Porto
Conte, onde novamente a paisagem é dominada por praias de areia branca até Pineta de Mugoni e Porto Ferro.
Quando se sai da Baía, pode-se ver o “gigante adormecido”, que é nada além do belo penhasco de Capo Caccia
(sob a forma de um gigante deitado no mar). As cores das águas do mar da “Riviera del Corallo” alternam entre o
azul e o verde esmeralda, com belos quadros de fundo que muitas vezes dão vistas deslumbrantes e cavernas
bonitas, como a famosa Grotta di Nettuno (Caverna de Netuno), próximo a Capo Caccia (Figura 5).
As belas praias da “Riviera del Corallo” e a natureza circundante atraem um fluxo turístico crescente,
num sentimento de forte apreciação por lugares e paisagens. Além disso, a proximidade do aeroporto de Fertilia
permitiu a este lugar, rápido desenvolvimento ao longo das décadas, tornando Alghero um dos resorts mais
populares da Sardenha, a grande ilha e região italiana, famosa no mundo como "o Paradiso do Mediterraneo104”.
Porém, este território ainda não sofreu o impacto do turismo de massa, devastador em outras regiões e
cidades italianas (ver Veneza e o advento de grandes navios dos cruzeiros na Laguna), de fato, acolhe um turismo
internacional de tipo cultural e um turismo de férias italiano local. Embora alguns anos atrás, o mar e a cidade de
Alghero era visto também, como lugar de parada dos navios de cruzeiros. Assim, um grande navio ancorava por
uma noite (geralmente em agosto) e, desembarcava turistas por apenas um dia, sendo que estes não tinham a
oportunidade de conhecer e apreciar as características culturais da cidade e suas costas.

“O filé alagoano é uma técnica de bordado de origem europeia difundida de geração a geração na região do complexo lagunar Mundaú e Manguaba do
estado de Alagoas”. Fonte: Instituto do Bordado Filé Alagoas (2017). Disponível em: < http://www.inbordal.org.br/pt-br/bordado-file-ou-renda-file>.
104 Ver: http://www.traccedisardegna.it/page/riviera-del-corallo
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Figura 5. Alghero e seu território

Fonte: http://www.diee.unica.it/vss06/aboutalghero.htm
De acordo com Muricy (op. cit., p. 184):
Há cidades que apresentam maior resistência a esse processo de promoção e venda. Apesar
da criação de imagens e rótulos, não se deixam aprisionar por inteiro, ressignificam seus
conteúdos e projetam outras imagens, respaldadas em tramas e enredos do dia-adia de seus
personagens, que se misturam àquelas produzidas pelos profissionais do marketing.

O território de Alghero caracteriza-se por uma multiplicidade de localidades históricas e culturais,
artesanatos e "saber fazer", bem como belezas ambientais e patrimônio arqueológico (o "Nuraghe", arquitetura
antiga típica da Sardenha), que o torna único no mundo. Sua "paisagem cultural" é uma coisa só, com sua préexistência histórica material e imaterial, o seu patrimônio tangível e intangível, estando unido em um e único
"caráter cultural".
Uma característica comum da principal legislação europeia desde o início dos anos 1900 é a mistura
entre elemento cultural e elemento natural; a unidade da arte, história e paisagem é considerada essencial, um
conceito que é o fundamento do nascimento das primeiras leis que protegem o patrimônio cultural ambiental e
paisagístico.(PICA e SODANO, 2014, p. 4, tradução nossa). O território costeiro da região da Sardenha está
atualmente protegido pelo Piano Paesaggistico Regionale (Plano Regional de Paisagem) de 2006, o primeiro na
Itália, após o Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano (Código de Patrimônio Cultural e a paisagem
italiana) (DL n ° 42/2004 e DL n ° 63/2008) e a Convenzione Europea del Paesaggio105 (Convenção Europeia da
Paisagem) - do ano 2000, mas ratificado pela Itália conforme Lei nº 14/2006 - que define o conceito de "paisagem
cultural". O primeiro afirmando que "o patrimônio cultural é composto de bens culturais e bens da paisagem" e, o
último descreve a paisagem como "uma certa parte do território, tal como é percebida pelas populações cujo
caráter deriva da ação natural e/ou humanos e suas inter-relações".

A Convenzione Europea del Paesaggio segue as leis italianas: n° 364/1909 “Per le antichità e le belle arti” e n°688/1912 que tambem protege as «ville,
parchi e giardini che abbiano interesse storico e artistico», n° 778/1922 que protege a «bellezza panoramica o paesaggio», n°1497/1939 sobre a «Protezione
delle bellezze naturali» que introduz os Planos Regulatórios dos que introduz os Planos Regulatórios de Paisagem para as áreas sujeitas a restriçõespaíses
para as áreas sujeitas a restrições, n° 1150/1942 a lei fundamental que regulará o planejamento urbano com a introdução de Planos Regulatórios,
Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 para a proteção dos Benis culturais, n° 431/1985 “Galasso” que protege vastas partes do território italiano
«montagne, coste di mari e laghi, ghiacciai, parchi e foreste, vulcani», n°84/1990 que introduz o "Carta del Rischio" do patrimônio cultural italiano, D.L. n°
490/1999 “Testo unico in materia di beni culturali e ambientali” que inclui leis para bens culturais e leis para bens da paisagem.
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4. O CENTRO HISTÓRICO E OS BASTIÕES SOBRE O MAR, CAMINHADAS E “RAMBLAS”:
ATRAÇÕES HISTÓRICO-CULTURAIS E LUGARES DE ACOLHIDA
Alghero, tem uma história muito antiga - com pré-existência pré-nuragic (Necrópolis de Anghelu Ruju de
3200 aC), presente na Sardenha de 6000 a 3000 aC, foi habitado desde o século XV. aC da população de Nuraghi
(o Nuraghe de Palmavera remonta ao século XV-XIV aC) da Idade do Bronze (Sardenha de 1800 a 200 aC), tem
período romano permanente e na cidade tem evidência medieval de IX-X sec. D.C. - ela foi construída como uma
fortaleza pela família Doria de Génova em 1102 e dominada alternadamente em 1284 a partir de Gênova. Pisa e
Génova ainda foram ocupadas pelos aragoneses em 1353 (os catalães da área da Espanha de Zaragoza e
Barcelona) e colonizada demograficamente. Os catalães deixaram a língua, ainda hoje, o orgulho da população.
Em 1501 Alghero foi elevada a categoria de cidade. Em 1708, a Sardenha passou sob o domínio da Áustria (por
pouco tempo de volta aos catalães) e em 1720 foi cedida para a família real de Savoia, é esta data que encerra
definitivamente o período catalão (Vittorio Emanuele II da Itália será o último Rei da Sardenha, de 1849 a 1861,
até a proclamação do Reino da Itália de que ainda hoje é referido como "Pai da pátria").
O centro histórico da cidade conta sua longa história de guerras, ocupações, colonização, pragas, malária
e recuperação, destruição e reconstrução (lembre-se do bombardeio de 19 de maio de 1943 por Aliados
americanos durante a Segunda Guerra Mundial), suas ruas têm o nome duplo (catalão e italiano) e a sua
população preserva a tradição das produções locais (alimentos e artesanato) combinada com o uso da linguagem
catalã (Figura 6).
Sua forma histórica permite uma caminhada contínua em um litoral que varia de grandes e altas falésias
ao sul e ao norte, passando entre praias, pequenas falésias, casas históricas, muralhas, centro histórico, porto
antigo, “Ramblas” modernas, marina, porto pesqueiro, mercado de peixe e ainda praias de areia branca e dunas
de um cor como açúcar refinado. Também chamada a "Cidade do Vento", devido ao forte vento de Maestrale que
muitas vezes investe em sua costa. Alghero é uma cidade aberta à cultura de povos vizinhos, povos do
Mediterrâneo e do além mar.

Figura 6. Alghero: centro histórico
Fonte: https://deckp.me/ships/661
Para responder à emergência da acolhida e integração dos povos migrantes que desembarcaram na
Itália por alguns anos, fugindo da guerra e fome, Alghero ofereceu uma parte de sua costa. O Vel Marì, sede do
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"Segundo Centro de acolhimento" (onde as pessoas são livres para entrar e sair, mas com a obrigação de retorno
às 23 horas). São fornecidas oficinas e cursos para cerca de setenta convidados, na estrutura que está em frente
à praia de Calich, entre a cidade de Alghero e a cidade vizinha de Fertilia. Hoje está no centro do interesse nacional
italiano e, foi apresentado ao Senado da República Italiana como uma experiência virtuosa a partir da qual, deve
liderar os projetos futuros em outros locais italianos. Na verdade, esta experiência é apenas um início. É possível
visitar outras áreas da cidade de Alghero, onde são acomodadas várias famílias de diferentes etnias (geralmente
provenientes da África e da Síria), lugares "difusos" nos vários bairros, a fim de permitir a integração com os
residentes atuais, especialmente através do envolvimento de escolas da cidade e a Universidade.
O Departamento de Design Arquitetura e Urbanismo da UNISS, implementou há alguns anos projetos
de integração através de oficinas de criação artística e estudos, realizados com o envolvimento de crianças
italianas, adolescentes e jovens migrantes.

4.1 Praia de Maria Pia, local de valorização ambiental: dunas brancas e mar de cristal azul entre
duas cidades
Vel Marì, uma antiga "casa de férias" é uma colônia marinha de Fertilia, localizada perto de uma das
mais belas dunas de areia da Sardenha, cercada por um pinhal denso onde se pode gastar tempo para passear.
A presença de pequenos bares e restaurantes torna a estadia mais atraente. As dunas são de areia leve e fina,
sendo acompanhadas por uma vegetação de ginepro (junípero espessa), giglio marittimo (lírio-marinho) e
santolina que deixam o ambiente com cheiro naturalmente agradável (Figura 7).
O acesso às dunas e ao mar vem de uma estrada costeira que corre junto, mas, do outro lado há um
território caracterizado por áreas ocasionalmente construídas e adjacentes que provavelmente podem ser
construidas. Por esta razão, recentemente, parte da comunidade acadêmica tem se mobilizado junto aos comitês
dos residentes, para propor a preservação de todas as dunas e do litoral do pinhal através de um vínculo para o
"parque urbano" conectado ao limite da lagoa de Calich, com um projeto direcionado para a sua recuperação
paisagística-ambiental (a lagoa também é adequada para remo, observação de aves e trekking) para evitar a
futura construção de hotéis e outras instalações de alojamento turístico.

Figura 7. Alghero: ao fundo a praia de Maria Pia e a lagoa do Calich
Fonte: https://marinas.com/view/marina/mncrq7_Porto_di_Alghero_Alghero_Sardinia_Italy
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Os “Projetos-piloto”, como o acolhimento de migrantes, tem intenções de integração imediata em todas
as partes possíveis da cidade e a proteção de áreas de grande valor ambiental e da paisagem e, são
acompanhados da vontade de renunciar às demandas urgentes do turismo do “usar e jogar”, que desrespeitam a
história do território e as transformações sociais existentes. Aquele turismo que não quer ver ou compartilhar a
vida real da cidade, mas usa apenas belezas naturais de acordo com um “desenho” proposto por empresários de
turismo de massa "de um único dia", que propõem "pinturas" absolutamente fora do contexto real.
O risco que corre, pouco claro e, portanto, insidioso, é que a paisagem seja modelada sobre
as necessidades e a "aparência" do turista, conformando o território e os edifícios históricos
com o que ele espera e que acredita que pode ser vendido (como já é em muitas partes da
Europa) em vez da "verdade" das características arquitetônicas e sedimentadas de nossas
paisagens. (PICA e SODANO, op. cit., p. 09, tradução nossa).

5. CONCLUSÃO
Debater acerca da atividade turística em uma perspectiva crítica não é tarefa fácil, apesar que, em
estudos recentes realizados por diversos autores, parece ser uma tendência. Nosso intento neste artigo, não foi
o de desmitificar/desprezar a importância da atividade turística, muito menos criar um (des)encantamento nos
turistas para com os locais aqui analisados - aliás, jamais poderíamos ser pretenciosos para tal – mas, suscitar
ainda mais o debate sobre a relação entre o turismo e a produção do espaço. Conforme assinala Costa (op. cit.,
p. 153), “o turismo como importante segmento da economia, ao introduzir lugares nos moldes da competitividade
mundial engendra outras lógicas de produção do espaço, alterando-o em todas as suas dimensões (o concebido,
o percebido e o vivido)”.
Ao longo do presente artigo, procuramos demonstrar como a atuação de agentes produtores do espaço,
principalmente os ligados as atividades turísticas, podem imprimir, significativas mudanças na paisagem, as quais
em certos casos, tendem a corroborar ainda mais para os processos de segregação sócio espaciais.
Concordamos com Costa (2012), quando o mesmo destaca que:
A ação do Estado, por meio das políticas públicas de turismo, tem participado efetivamente
no processo de indução da lógica de consumo do espaço litorâneo. Seu papel de agente
produtor do espaço, nesse ínterim, associa-se à ação do mercado, contribuindo com
incorporadores e agentes imobiliários, por exemplo, seja na normatização do parcelamento
do espaço para venda, seja na arquitetura de um espaço dotado de condições “ótimas” para
o funcionamento da atividade turística, muitas vezes incluindo-se aí processos de
gentrificação. (Ibidem, p. 158).

Portanto, o que propusemos foi demonstrar como o olhar do urbanista sob o espaço turístico pode
desvelar outras imagens do lugar que vão muito além do marketing ou do deslumbramento. Ou seja, a atividade
turística pode ser agregadora de valor para o lugar, ao tempo em que, dependendo dos desideratos dos agentes
envolvidos em sua promoção, também pode ser um fator tanto de inclusão, como de segregação sócio espacial.

REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, A. A.; PEIXOTO, G. V.; ALBUQUERQUE, A. M. G. Uma demonstração do vigor da cidade: a
resistência dos pescadores do Jaraguá, MaceióAL. In: III Seminário Internacional UrbiCentros, 3., Salvador, 22 a
24 out. 2012. Anais do III Seminário Internacional UrbiCentros. Salvador: UFBA, 2012. n.p. Disponível em:
<http://www.ppgau.ufba.br/urbicentros/2012/>. Acesso em: 27 jul. 2017.
ALMEIDA, M. G. A produção do ser e do lugar turístico. In: SILVA J. B.; LIMA, L. C.; ELIAS, D.(Orgs.). Panorama
da geografia brasileira I. São Paulo: AnnaBlume/ANPEGE, 2006. p. 109-122.
ANDERECK, K. L. et al. Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, v.
32, n. 4, p. 1056–1076, 2005.

240

BARROS, C. R. A. Et al. Maceió nos jornais: transformações urbanas do riacho Maceió (1947-1949). URBANA,
Campinas: CIEC/UNICAMP, v. 6, n. 9, p. 173-193, ago-dez, 2014. Dossiê: Dimensões Simbólicas das
Intervenções Urbanas.
BESCULIDES, A.; LEE, M. E., McCORMICK P.J., Residents’ perceptions of the cultural benefits of tourism. Annals
of Tourism Research, v. 29, n. 2, p. 303–319, 2002.
BLECIC, I.; CECCHINI, A. Verso una pianificazione antifragile: Come pensare al futuro senza prevederlo.
Milano: Franco Angeli, 2016.
BRASIL. Turismo de sol e praia: orientações básicas. Ministério de Turismo,
Segmentação. Brasília: Ministério do Turismo, 2008.

Coordenação Geral de

BRASIL. Implementação de ações em áreas urbanas centrais e cidades históricas: manual de orientação.
Brasília-DF: IPHAN: Ministério das Cidades, 2011.
CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto (2009). A construção coletiva da imagem de Maceió: cartõespostais 1903/1934. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Urbano (Tese de doutorado).
CARLOS, A. F. A. O Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: Labur Edições, 2007a.
CARLOS, A. F. A. O Lugar no/do mundo. São Paulo: FFLCH, 2007b.
CARVALHO, I. M. M. de. Segregação, Efeito Território e Desigualdades em Salvador. Série especial – o direito à
cidade
em
tempos
de
crise.
Le
Monde
Diplomatique,
2016.
Disponível
em:
<http://diplomatique.org.br/segregacao-efeito-territorio-edesigualdades-em-salvador/>. Acesso em: 14 jul. 2017.
CORRÊA, R. L. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1989.
COSTA, C. Maceió. 2. ed. Maceió: SERGASA, 1981.
COSTA, C. R. R. Turismo, produção e consumo do espaço litorâneo. Geografia em Questão, Marechal Cândido
Rondon: Unioeste, v. 5, n. 1, p. 147-162, 2012.
CRUZ, R. C. A. O Nordeste que o turismo(ta) não vê. In: RODRIGUEZ, A. B. (org.). Turismo, modernidade,
glogalização. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2002. p. 210-218.
DECANDIA, L. Polifonie urbane. Oltre i confini della visione prospettica. Roma: Meltemi, 2008.
LEFEBVRE, H. O direito à cidade. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
MURICY, I. T. O Éden terrestre: o consumo da cidade como mito. Bahia Análise & Dados, Salvador: SEI, v.11
n.2, p.180-193, set. 2001.
PICA, V.; SODANO, C. I Paesaggi culturali nella normativa di tutela. ICOM, 2014.
PUNG, J. M. Turismo in Sardegna: etica, ambiente e migranti. Medíterraneaonlíne.eu, 2016. Disponível em:
<http://www.mediterraneaonline.eu/turismo-in-sardegna-eticaambiente-e-migranti>. Acesso em: 18 jan. 2017.
SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

241

TURISMO NO ALTO DA SÉ: OLINDA, PATRIMÔNIO E MUSEALIZAÇÃO
Camilla Gomes, PPGDU-UFPE106

Resumo
Este trabalho versa sobre as relações do Turismo Cultural com o Patrimônio, tanto na sociabilidade, entendida
nas construções da identidade e memória coletiva, como na transformação dos significados do lugar e formas de
apropriação do espaço, além das transformações físicas dos espaços histórico-turísticos, tendo como objeto de
estudo o Alto da Sé, Olinda-PE. A partir de uma abordagem teórica e historiográfica de como esta problemática é
entendida em diversos contextos no mundo, passando pelas metodologias mais diretas de análise do projeto de
requalificação da Sé de Olinda, busca-se uma visão crítica sobre o fenômeno do Turismo Cultural nos espaços
históricos e o entendimento deste complexo processo que engloba a patrimonialização e a musealização.
Palavras-chave: turismo cultural, patrimonialização, musealização, Olinda.

Tourism in Alto da Sé: Olinda, Cultural Heritage and Musealization
Abstract
This work talks about the impacts of the cultural tourism in its relation with cultural heritage, both on sociability,
understood in the construction of identity and coletive memory, and in the transformation of the meanings of the
place and ways of spatial appropriation, besides the fisical transformations of the historical-touristical spaces,
having as a subject Alto da Sé, in Olinda-PE. From a theoretical and historical development in how this issue is
understood in different contexts in the world, through the most direct methods of analysis of the redevelopment
project of Sé, this work searches a critical view of the cultural tourism phenomenon in historical spaces and the
understanding of this complex process that encompasses patrimonialization and musealization.
Keywords: cultural tourism, cultural heritage, musealization, Olinda.

1. INTRODUÇÃO
A título de apresentação do objeto de enfrentamento teórico-prático, a Sé de Olinda foi tomada como
recorte empírico para a discussão da questão do Turismo Cultural e suas implicações no espaço histórico.
Em se tratando de um tema que vem sendo discutido desde os anos 1970, num contexto geral, a Carta
Patrimonial do Turismo Cultural, de 1976, já aponta um ponto de partida para essa discussão, e no contexto local,
é da década de 1970 as intervenções do Programa das Cidades Históricas, assim como o Plano de
Desenvolvimento Local Integrado, o PDLI (1973), espécie de primeiro Plano Diretor, que traz a diretriz do Turismo
Cultural para o desenvolvimento da cidade:
A partir dos anos 70, inicia-se um novo processo de resgate ou redescobrimento do prestígio
da cidade, desta feita, como “Polo do Turismo e Lazer da região Metropolitana do Recife”.
Reconhecida sua vocação como Polo de Lazer e Turismo da EMR, identificada e justificada
no PDLI (Plano de Desenvolvimento Local Integrado do Município de Olinda – 1973),
enfatizada na atual administração, o fortalecimento dessa atividade passa a se constituir em
diretrizes para o seu desenvolvimento. (OLINDA, 1992, p. 2)

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (PPGDU) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na linha de
pesquisa Conservação Integrada. Bolsista de Mestrado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Tal ‘vocação’ do lugar a ser polo de Turismo, como dito no PDLI, faz parte da problemática que levantamos,
por se tratar de um lugar de valor patrimonial com uma complexidade de várias temporalidades históricas, que
implicações teria ao ser transformado em polo de turismo e lazer?

1.1 Patrimônio como objeto de consumo
É importante destacar a ciência das dimensões econômicas existentes em qualquer atividade ou
categoria na nossa sociedade capitalista. A problemática que se coloca é, mesmo sabendo da dimensão
econômica de um objeto cultural, qual o limiar entre a existência dessa dimensão e sua transfiguração em produto
de consumo?
Falar do patrimônio como mercadoria cultural significa ressaltar seu valor de troca, a partir da ampliação
do espectro econômico dos seus valores de uso. O problema central dessa perspectiva não é a existência de uma
dimensão econômica da cultura, mas a redução do valor cultural ao valor econômico, que poderia subsumir a
natureza propriamente cultural do patrimônio, [...] (LEITE, 2007, p. 65) Quanto o processo de transfiguração do
patrimônio cultural em objeto de consumo está interferindo em sua significância cultural, e quais são as novas
relações que se estabelecem nos espaços de sociabilidade entre o sujeito, que neste caso significa a ‘sociedade’
e o objeto, que constitui o ‘patrimônio’? Sabendo que o fato de o Estado, através de órgãos responsáveis pela
proteção e gestão do patrimônio cultural, legitimar um objeto enquanto patrimônio, nos mais diversos níveis de
significância cultural, não significa tornar aquilo patrimônio, porque este, em seu princípio, somente é de fato
legitimado quando ocorre a experiência social, o estabelecimento de relações de memória e identidade, e a real
apropriação do valor simbólico do patrimônio enquanto parte de uma identidade histórica e cultural.
Estaria a relação ‘sociedade-patrimônio’ condicionada pelas novas demandas econômicas da indústria
cultural? Quando observamos que até mesmo o Patrimônio cultural é transmutado em ‘valor de troca’, de que
forma as relações de identidade e memória estão sendo modificadas ou de alguma forma reduzidas a relações
de mercado?
Efervescentes centros de comércio ou indeléveis marcas espaciais de poder, os antigos
núcleos urbanos e os destroçados estilos de vida respetivos constituem hoje os célebres
“centros históricos” sobre que tanto se continua a escrever e a intervir. Lefebvre pressagia,
com algum cinismo conforme a sugestão de Nietzsche, a conversão inelutável destes lugares
em produto de consumo para turistas ou visitantes suburbanos e não deixa de interrogar o
que fazer com eles e com o espetáculo urbano que representam. (FORTUNA, 2012, p. 13)

A Carta Patrimonial de Turismo Cultural de 1976 expõe que “Esta forma de turismo justifica, de fato, os
esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade humana, devido aos benefícios socioculturais e
econômicos que comporta para toda a população implicada. ” (ICOMOS, 1976), o que defende a importância que
o Turismo Cultural tem para o desenvolvimento ‘sustentável’ do patrimônio e até mesmo como ferramenta de
intercâmbio cultural, além de ser fundamental para os esforços da conservação de uma área, agregando-lhe o
tão central valor da sociedade pósmoderna: o valor econômico.
A complexidade da problemática passa por questões de ordem simbólica, de possível expropriação dos
valores culturais, da genuinidade desse patrimônio, quando este passa a ser visto e planejado enquanto pacote
turístico ou mercadoria cultural.
O processo deformado e vicioso de projetos culturais que tem como finalidade única o turismo
máximo e, portanto, o lucro máximo dos empreendedores consiste na obsolescência tanto
mais rápida quanto mais traumatizante dos bens culturais (PESTANA, 2015, p. 16)

Dada a problemática, veremos, ao longo do artigo, como tem sido a relação de Olinda patrimônio com o
Turismo Cultural e tentar enxergar se existe esse tratamento e transfiguração dos valores patrimoniais em valores
de mercado.
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2. OLINDA, TURISMO CULTURAL E PATRIMÔNIO
A relação de Olinda com o turismo remete ao menos à década de 1970 com o Programa das Cidades
Históricas, que restaurou diversos bens na Sé de Olinda. Entre 20 e 22 de novembro de 2014, Olinda sediou o
primeiro Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, evento que contou com a
representação de pelo menos duzentas cidades brasileiras com algum tipo de tombamento federal, assim como
com a presença da presidenta do IPHAN. Os sites da prefeitura de Olinda << http://www.olinda.pe.gov.br >>, do
governo federal << http://www.brasil.gov.br/turismo >>, e da AMUPE << http://www.amupe.org >>, entre outros
blogs, divulgaram e reiteraram o evento, com um discurso de alinhar ações e estratégias das políticas de
desenvolvimento dessas cidades históricas com potencial turístico:
Entre os dias 20 e 22 de novembro, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) promoverá
o Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, em
Pernambuco. O evento que conta com o apoio da prefeitura de Olinda (PE) e parceria da
Amupe, busca debater o conhecimento de políticas públicas na área, identificar boas práticas
sobre as cidades históricas no Brasil e, ainda, construir uma agenda estratégica para a área
(AMUPE, 2014).

Como resultado deste encontro, foi elaborada a Carta de Olinda, um documento com resoluções acerca
do futuro das cidades históricas brasileiras no que diz respeito à estruturação de estratégias de desenvolvimento
e captação de recursos: “[...] temos obrigatoriamente que alavancar o Turismo no Brasil, o que passa pela
otimização na gestão pública voltada aos atrativos turísticos, onde insere-se fortemente o Patrimônio
Cultural Brasileiro” (CNM, 2014, p. 1). O presidente da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, no site da
própria organização, declara sua visão acerca das cidades históricas:
Os centros históricos desempenham papel de destaque na dinamização econômica, social,
cultural e turística de uma localidade e por essa razão são núcleos com grande potencial para
a geração de riquezas, trabalho e renda. O aproveitamento efetivo dessa potencialidade deve
ser realizado a partir do estabelecimento de redes de cooperação entre governo, comunidade
e iniciativa privada para a implantação de políticas públicas voltadas às ações de preservação,
promoção e de integração com a cidade e com um processo de desenvolvimento local
inclusivo e sustentável (ZIULKOSKI, 2016).

A nossa primeira percepção é a de como a cidade histórica é enxergada pela maquinaria turística: um
objeto de grande potencial econômico, um espaço que, se não pode ser explorado pelo capital imobiliário e
indústria da construção, deve ser explorado de outra maneira, através do Turismo Cultural, que, por sua vez,
ainda se disfarça de forma de ‘desenvolvimento sustentável’, pois estaria ajudando a conservar os centros
históricos através de manutenção e investimentos.
Para entender esse poder de atração que o objeto histórico tem para esse tipo de turismo, precisamos
perceber que: O património cultural também se entende como um “bem cultural” material ou imaterial, que tenta
representar a identidade de um grupo humano. A superação da ideia de “monumento”, enquanto elemento
patrimonial singularmente formoso e artístico, pela de “bem cultural”, converte o património cultural num símbolo
de dada cultura, com potencialidades para rentabilizar socioeconómicamente o seu poder de atração sobre um
turismo que poderíamos denominar cultural. Turismo esse que procura, consome ou sente curiosidade por
conhecer, disfrutar ou contactar com o património cultural no seu contexto de activação (PEREIRO PÉREZ, 2003,
p. 14)
O objeto histórico é então ‘símbolo de cultura’. A patrimonialidade deve ser lucrativa, afinal, já que tudo
tem valor econômico na sociedade pós-moderna, o espaço e a titulação são também vistos como mercadorias. E
esse é um dos motivos para tanta preocupação não só com os títulos, mas com a conservação dos espaços
históricos. Percebemos hoje, em Olinda e no mundo, um discurso que justifica a conservação do patrimônio pelo
potencial turístico que esse tem e pela valorização econômica que isso pode gerar: o patrimônio com valor capital.
De um modo geral, o interesse pela titulação [sobre os títulos de Patrimônio Mundial]
representa preocupação mais econômica do que de preservação. Os projetos culturais
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buscam incentivar o turismo, através do marketing. O interesse é atrair mais turistas, com uma
imensa produção de informativos, roteiros, vídeos, panfletos e sites relacionados às atividades
de promoção turísticas. Isto redunda em uma política de patrimônio que transforma o sítio
preservado em mero produto de consumo. (PESTANA, TIL, 2015, p. 12)

Para entendermos a essência dessa atividade que tem no patrimônio seu objeto de consumo, é
importante perceber o desenvolvimento, sobretudo na pós-modernidade, da sociedade do espetáculo, do
consumo e do lazer, pela qual “[...] o turismo cultural dito de massa, está na origem da expressão talvez mais
significativa, a do público dos monumentos históricos – aos grupos de iniciados, de especialistas e de eruditos
sucedeu um grupo em escala mundial, uma audiência que se conta aos milhões” (CHOAY, 2001, p. 210). Essa
multidão de turistas que invadem as cidades históricas, que, na realidade europeia, já constitui um problema de
gestão e controle urbano, na nossa realidade cria e transforma nossos espaços para receber esses visitantes. O
patrimônio foi transformado em produto de consumo, e é preciso discutir que riscos isso traz no âmbito da
identidade e memória nos espaços históricos turísticos.

2.1 Turismo Cultural e a transformação dos lugares históricos
O entendimento da maquinaria turística implica entender as relações do poder público que, através de
alguns programas de governo, aliado a interesses da indústria turística, fomenta transformações nos espaços
históricos.
A exemplo, o Prodetur, Programa de Desenvolvimento do Turismo, que atua sobretudo na região
Nordeste, é o programa que vai financiar obras de ‘reestruturação urbana do Alto da Sé de Olinda. Para nós é
importante lembrar que o Turismo Cultural, enquanto atividade fomentada pelas políticas nacionais, é recente, e,
num âmbito global, é no fim do século XX que vem se afirmar enquanto indústria (mass tourism). A partir disso,
podemos tentar entender a transformação dos espaços, no nosso caso o espaço histórico, para se adequar às
exigências e moldes dessa indústria. Sobre o Prodetur:
Interessante pontuar também que o objetivo geral do Programa passa a ser “melhorar a
qualidade de vida da população que reside nos polos turísticos situados nos Estados
participantes do Programa” ao invés de focalizar somente os investimentos relacionados à
expansão turística, o que de fato teria resultado em maior exclusão social. É o que aconteceu
no município de Porto Seguro, contemplando a primeira fase do programa, quando a atração
de investimentos para os distritos de Trancoso e Arraial d’Ajuda acabou por gerar intenso
movimento especulativo, resultando no deslocamento da população, que também aumentou
por conta de movimentos migratórios para os “bairros novos”, atraídos pelas oportunidades
de emprego geradas pelo turismo; (ARAÚJO, 2011, p. 106)

Sobre o caso de Porto Seguro, é importante perceber os efeitos que o turismo acarretou para a cidade
histórica, promovendo forte especulação imobiliária e um tipo de ‘migração’ da população original, gerando ainda
o surgimento de ‘bairros novos’.
Todo o sítio histórico encontra-se tombado, inclusive todas as áreas de expansão mais
recente, além de loteamentos turísticos que se encontram dentro dos 3 km de largura ao longo
da costa, nova poligonal decidida pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão
colegiado vinculado ao Instituto. Observa-se, assim, que as áreas de expansão mais recentes,
oriundas da especulação imobiliária causada pelo turismo, se inserem totalmente no
perímetro tombado. A Cidade Alta e o porto estavam, originalmente, afastados por uma
distância de 2 km. (IPHAN, 2014) (grifo nosso)

Esse fenômeno de transformação dos sítios históricos pode ocorrer de maneira advinda por um projeto
de requalificação, pela questão do mercado imobiliário ou ainda pela questão da substituição dos usos e
transformação do espaço histórico no âmbito de sua significância cultural. Todos esses são impactos nas relações
de sociabilidade e não só, mas de construção de memória e identidade com o patrimônio cultural.
A mass media trata a cultura como mercadoria e, da mesma forma que a gentrification, orienta
sua atuação para as demandas do mercado, cujos usuários são igualmente considerados

245

consumidores. Tanto na indústria cultural como nas políticas urbanas de gentrification, os
bens artísticos e o patrimônio cultural são tratados como mercadoria, sujeita à racionalidade
econômica das trocas (LEITE, 2007, p. 69)

“Este fenómeno arrasta consigo um paradoxo, pois o turismo cultural pode provocar o esquecimento dos
locais, da sua história, das suas vivências e dos seus problemas, logo não educaria nem explicaria nada, podendo
o visitante cair numa visão distanciada e estereotipada. ” (PEREIRO PÉREZ, 2003, p. 15). Os riscos que o Turismo
Cultural pode trazer para a vivência das cidades-patrimônio são estrondosos se formos pensar nessas relações.
A substituição de uma população originária por outra que tem maior poder aquisitivo para consumir aquele espaço
que foi ‘maquiado e embelezado’ para ela é uma forma cruel de segregação sócio espacial chamada
‘gentrificação’.
Lembramos, por exemplo, a intervenção no Pelourinho, em Salvador, sítio urbano tombado
pelo IPHAN e Patrimônio Mundial desde 1985. É um dos mais graves resultados de
intervenção no patrimônio cultural, com a realização de um projeto de segregação da
população, sobretudo de pobres e afrodescendentes, que foi direta ou indiretamente expulsa,
mudando completamente as características do lugar. (PESTANA, TIL, 2015, p. 12)

Seja qual for a forma de intervenção, por projeto ou especulação imobiliária, ou ainda pelas mudanças
de uso que o Turismo Cultural provoca, existe impactos na dinâmica da cidade e nas relações que as pessoas
têm com o lugar, mesmo que seja de forma sutil. O caso de Salvador é emblemático porque teve um impacto
muito negativo para a população que residia o centro histórico e também porque aconteceu de maneira abrupta,
sem cuidados mínimos que um projeto de tal complexidade precisa levar em conta.
Por exemplo, no CHS, essa investigação encontrou dados que mostram que a população
mais humilde foi marginalizada, e para o seu lugar vieram usufruir dos investimentos públicos,
os que estavam fora, os que não construíram o CHS como atrativo turístico. E, passados mais
de uma década dessa transformação de uso do espaço, a maior parte já deixou os casarões
sem nenhuma manutenção, e desses uma parcela significativa encerrou os seus negócios. A
população que foi alijada de viver ali, de participar e de usufruir ainda permanece a espera de
reflexos econômico e social dos volumosos investimentos despendidos na revitalização do
CHS.
(GIRARDI, 2007, p. 171)

É com a preocupação de se adequar às demandas dessa indústria do Turismo Cultural que muitas áreas
históricas sofrem processos de transformação, tanto físico quanto simbólico, para oferecer a infraestrutura
requerida por essa atividade. É claro que não é em si a atividade turística, mas todos os processos que ocorrem
em paralelo, desde uma legislação que fomenta usos como pousadas, restaurantes, museus etc. em detrimento
a usos do cotidiano, como padarias, farmácias, faculdades etc. até as políticas públicas de gestão do patrimônio
que estão entregues a esse discurso de que o Turismo Cultural é uma atividade ‘sustentável’ para o
desenvolvimento das cidades históricas, e não se discute o que tem por trás desse discurso que não nega ver o
patrimônio como essa mina a ser explorada.
É sobretudo sobre a esfera simbólica que acontece o maior impacto dessas transformações, não só no caso da
gentrificação propriamente dita, mas também no caso de uma área, como é o Alto da Sé, ‘turistificada’ (que tem
seus usos voltados para o turista), pois é na relação das pessoas com o lugar que se constitui a questão do
reconhecimento do patrimônio e sua valorização, até chegar na questão da significância cultural. Esta é a maior
questão de toda essa discussão dos impactos do Turismo Cultural, é no princípio da relação das pessoas com o
patrimônio. A descrição do cartum abaixo exemplifica bem a sutileza da problemática relação:
Trata-se de um cartum publicado há muito tempo numa revista francesa, provavelmente ParisMatch No interior de uma catedral gótica, ambiente hierático, imerso numa penumbra cheia
de dignidade e vida interior, encontra-se uma velhinha, ajoelhada diante do altar mor,
concentrada em oração. Atrás dela, um semicírculo de turistas, todos eles japoneses (a cena
se passa provavelmente em meados da década de 70, quando os japoneses invadem turística
e economicamente a Europa). Do magote destaca-se um guia francês, que coloca a mão no
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ombro da anciã e lhe diz: - "Minha senhora, a senhora está perturbando a visitação"
(MENEZES, 1997, p. 63).

Quando comparamos a relação que um turista estabelece com o lugar e a relação de quem constitui
aquele lugar todos os dias, percebemos que quem constitui o patrimônio é quem o constrói simbolicamente
enquanto memória, enquanto vivência, enquanto identidade. E por que a própria gestão patrimonial não tem essa
percepção sutil? Bem, talvez tenha, mas talvez seja também vítima do sistema que transforma tudo em objeto de
consumo e onde o valor mais importante é o valor econômico.
Tanto a indústria cultural quanto os projetos de requalificação dos espaços históricos estão relacionados
com as políticas de gestão do patrimônio e as estratégias de ‘venda da cidade’, tanto do setor imobiliário quanto
do setor turístico, de tal forma que vemos que os próprios gestores patrimoniais estão em comum acordo com a
iniciativa privada, fomentando esses projetos e cada vez mais transformando o patrimônio, material e imaterial,
nessa mercadoria cultural, seja pelo viés da espetacularização da cultura ou pelo consumo dos espaços.
As estratégias de desenvolvimento nos sítios urbanos preservados, especialmente, através
da exploração turística, de um modo geral, empurram os moradores para as áreas periféricas,
descaracterizando, inclusive a área de entorno. Em Ouro Preto, exemplo emblemático das
dificuldades de preservação no Brasil, as demandas turísticas fizeram com que muitos dos
moradores antigos do Centro vendessem ou alugassem seus imóveis para o uso turístico. As
consequências disso é a alteração do significado do patrimônio cultural para a população local
e o esvaziamento do valor simbólico da memória social. (PESTANA, TIL, 2015, p. 13)

Ouro Preto passou por um processo que não é por um projeto de requalificação, necessariamente, mas
pela própria exploração turística. As estratégias de gestão patrimonial se rendem às demandas turísticas e muitas
vezes utilizam esse mesmo discurso para catalisar investimentos e fomentar a divulgação da cidade patrimônio.
Isso causa impactos talvez não muito discutidos, porém que mexem na questão da significância cultural, por afetar
a questão da valorização do patrimônio e da memória social.

3. SÉ DE OLINDA DENTRO DO COMPLEXO TURÍSTICO CULTURAL
Vimos no item anterior a delicada relação entre desenvolvimento turístico e desenvolvimento local em
lugares de valor patrimonial.
Por outro lado, a Carta Patrimonial de Turismo Cultural de 1976 defende que “O turismo cultural é aquela
forma de turismo que tem por objetivo, entre outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios históricoartísticos. Exerce um efeito realmente positivo sobre estes tanto quanto contribui – para satisfazer seus próprios
fins – a sua manutenção e proteção. ” ICOMOS, 1976.
Seria, então, nossa hipótese de que o turismo tem impactos negativos sobre o patrimônio uma visão
pessimista? De que forma o Alto da Sé nos ajuda a entender esse processo?
Para tanto, neste item, analisaremos o projeto do Complexo Cultural Recife Olinda e o projeto de
Reestruturação urbana do Alto da Sé para entender em que medida acontecem transformações do espaço
histórico em favor da demanda turística.
Trataremos a priori do Complexo, um projeto desenvolvido numa parceria das prefeituras da Região
Metropolitana do Recife com a FIDEM, em diálogo com as estratégias de promoção do Turismo Cultural como
produto cultural.
Em seguida, temos a análise do projeto de reestruturação urbana do Alto da Sé, possibilitada pela
pesquisa em arquivo do IPHAN. Desenvolvido pela empresa GRAU – Grupo de Arquitetura e Urbanismo, sob
responsabilidade técnica dos arquitetos Ronaldo L’Amour e Felipe Campelo.
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3.1 Complexo Turístico Cultural Recife Olinda, 2003
O projeto do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda tem, nas palavras de seus promotores, uma
abordagem do “planejamento ‘integrado’”, entendido como aquele que possibilita a articulação entre as dimensões
territoriais, turístico-cultural e socioeconômica (ver figura 1).

Fig. 1 – Rede Cultural
Fonte: Complexo Turístico Cultural Recife Olinda, 2003, p. 24

É importante compreender como o desdobramento dessas estratégias de “desenvolvimento integrado”
advém de políticas públicas e de programas do Governo, como no caso da Metrópole Estratégica. Podemos citar
alguns exemplos dos programas: Monumenta, Prodetur, Prometrópole, Porto Digital e Habitar Brasil. Isso nos
aponta como a questão patrimonial é sensível no que diz respeito a decisões e tratamento das áreas históricas,
que estão sempre sujeitas a políticas e diretrizes, muitas vezes também aliadas à iniciativa privada, que querem
adequar, no pretexto de desenvolver, os espaços históricos, continentes de valores e significados subjetivos
relacionados a cultura e a memória de um povo.
Esse projeto foi financiado pelo Prodetur (Programa de Desenvolvimento do Turismo), que tem como
diretrizes “recuperar o patrimônio histórico-cultural-paisagístico e os espaços urbanos estratégicos” para aumentar
a permanência e consequente gasto dos turistas, e criar ambiente favorável aos ‘investimentos privados’, e, dessa
forma, melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas áreas beneficiadas, por mais que esse
discurso pareça contraditório.
“Prodetur – Programa de Desenvolvimento do Turismo, que visa a expansão e melhoria da atividade
turística e da qualidade de vida das populações residentes nas áreas beneficiadas. Tem como diretrizes: elevar o
gasto e o tempo de permanência dos turistas, promover a gestão ambiental sustentável, modernizar a estrutura
administrativa municipal e sua gestão, criar ambiente favorável aos investimentos privados, preservar o acervo
natural e recuperar o patrimônio histórico-culturalpaisagístico e os espaços urbanos estratégicos. É um programa
do Ministério do Turismo financiado com recursos do BID e contrapartida local, tendo o Banco do Nordeste como
órgão executor. No Recife e em Olinda, suas ações estão concentradas na área do Complexo. (Investimento: R$
17.650.000,00.) ” (Complexo Cultural Recife Olinda)
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Nesse contexto, o projeto do Complexo Turístico Cultural Recife Olinda se põe como mote da estratégia
de tornar esse patrimônio apto a ser explorado pela indústria do Turismo Cultural, identificando e desenvolvendo
circuitos, roteiros, incentivando usos ou até mesmo projetos de requalificação dos espaços históricos.
Dentro do território Olinda, identificam-se cinco núcleos, que, segundo a proposta de
‘Rede Cultural’ possuem equipamentos a partir dos quais se desenvolve um processo de ‘requalificação urbana
e valorização cultural’, estimulando o turismo, o comércio e serviços.

Fig. 2 – Território Olinda
Fonte: Complexo Turístico Cultural Recife Olinda, 2003

No Alto da Sé, vemos o discurso de implementação do projeto de Requalificação justificando o
aproveitamento do potencial turístico. Abaixo vemos os objetivos do projeto e os investimentos realizados em
cada ponto:
“Os investimentos para a Sé visam o aproveitamento do potencial turístico e cultural, com a criação de um conjunto
com mirante, mercado de artesanato e elevador panorâmico. Já foram realizadas a restauração do Observatório,
o estacionamento do Largo da Conceição e a Iluminação cênica da Igreja da Sé. O projeto é dividido em três
etapas e conta com recursos da ordem de R$ 4.000.000,00 do Prodetur NE-II/ Prefeitura Municipal de Olinda.
•

Construção do Mercado de Artesanato do Alto da Sé

Construção do mercado de artesanato descortinando o Horto del Rey, um dos primeiros jardins botânicos do País.
Reforma do calçamento da Praça e relocação das tapioqueiras (Ação prevista / Prodetur NE-II/Prefeitura Municipal
de
Olinda/Investimento: R$ 330.000,00)
•

Restauração do Edifício da Caixa d’água

Instalação de um elevador panorâmico no edifício e criação de mirante com vista da cidade em 360 graus (Ação
prevista / Prodetur NE-II/Prefeitura Municipal de Olinda/Investimento: R$ 900.000,00)
•

Tratamento Urbanístico do Alto da Sé

Tratamento urbanístico e paisagístico da área aberta em frente ao edifício da
Academia Santa Gertrudes/ Igreja da Misericórdia (Ação prevista / Prodetur NEII/Prefeitura Municipal de Olinda/Investimento: R$ 2.770.000,00) ”
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No projeto de reestruturação urbana do Alto da Sé, desenvolvido pela empresa GRAU, fala-se de como
o ‘incremento turístico’ foi condição sine qua non neste processo de dinamização e transformação dos usos e
atividades na colina da Sé, mostrando também como os usos começaram a se voltar para atender a demanda
específica do turismo, e a transformação no espaço ocorre não só no seu aspecto físico, mas funcional e
simbólico.
O principal discurso da análise desenvolvida pelo projeto é para justificar a intervenção urbanística devido
ao crescimento do comércio informal “em função do aumento da demanda turística para o Alto da Sé, um dos
principais pontos de visitação da Região Metropolitana do Recife. Este incremento do número de visitantes tem
gerado um evidente conflito entre as atividades de comércio desenvolvidas no espaço público e o desenho
existente no lugar." (GRAU, 2009, p. 13) O projeto aparece então como essa iniciativa de resolução do espaço
conflitante, em função da demanda turística.
A figura 3 mostra a proposta do projeto, tendo como principais destaques:

Fig. 3 – Mapa da Proposta no Projeto de Reestruturação Urbana do Alto da Sé, GRAU Fonte: Arquivo do IPHAN

De acordo com a legenda:
1-

A colocação do elevador panorâmico para transformar a caixa d’água em mirante;

2-

A realocação dos comerciantes locais para criar um belvedere para o Horto del Rey;

3-

A criação de um Mercado de Artesanato, para os comerciantes realocados; 4- Remodelação do desenho

urbano da praça, dando espaço para o que seria a praça de alimentação do Alto da Sé;
Ao analisarmos a proposta, podemos identificar essas quatro intenções no projeto. Interessante observar
como os usos e ocupação do solo neste recorte urbanístico se voltam para a demanda turística, mesmo antes do
projeto, que, digamos, foi uma adaptação às necessidades já apresentadas pelo processo de turistificação do Alto
da Sé.
Com isso, temos que o projeto de reestruturação urbana do Alto da Sé, financiado pela Prodetur, marcou
a história urbana de Olinda pela perspectiva da indústria turística, buscando adaptar o espaço a tais demandas
contemporâneas, reforçando uma situação já encontrada no momento de sua elaboração, a de uma a Sé como
‘centro turístico’, um dos principais pontos de visitação da RMR. A Sé poderia se enquadrar nas palavras de Silva:
“São os novos locais de culto, que se alimentam de mitos de bem-estar material, de ócio e de consumismo,
fabricados por uma civilização hiperreal que constrói cenários ilusórios porque tem necessidade do imaginário
histórico. ” (SILVA, 2000, p. 221)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num entendimento da problemática da transfiguração de valores patrimoniais em valores de mercado,
passando pela análise de como isso acontece em Olinda e tendo a referência de como isso aconteceu em outras
cidades brasileiras, podemos ter a conclusão que esse processo que vai além da nossa temática é característico
dessa Espetáculo, no nosso caso, em particular, do espetáculo urbano, do patrimônio urbano convertido em
produto turístico.
Como resultado prático, ou seja, efeito socioeconômico direto dessas práticas patrimoniais,
arbitrárias ou não, manifesta-se nos espaços patrimoniais das cidades históricas – tombados
e convertidos em centros turísticos – o surgimento de uma rede organizada, formal ou
informal, de cunho comercial, composta por empreendimentos como meios de hospedagem,
praças de alimentação, varejo, entretenimento, animação e lazer. Neste caso, convertendo o
patrimônio cultural em produto turístico de atrativo máster (FIGUEIRA, 2015, p. 269).

A inferência dessa transformação em função da demanda turística é um indicativo de que Olinda não
está ilesa a este grande processo que ocorre em toda e qualquer cidade histórica, como vimos, mas, em
contrapartida, também podemos afirmar que Olinda não passou pelo mesmo processo das outras cidades que
citamos no segundo ítem. Ainda! Esse é o ponto a que queremos chegar: deixar sob atenção essa problemática,
para que em projetos culturais ou de requalificação, sejam considerados esses pontos, enquanto impactos de um
turismo desmedidamente incentivado: “A cultura, o passado e o património não se vendem nem se compram e se
se venderem ou comprarem, todo o sentido último subjacente à expressão cultural dos povos será expropriado”
(SILVA, 2000, p. 221). Este é o sentindo principal desde trabalho: alertar para esse processo que tende a tratar o
patrimônio cultural enquanto mercadoria, e alertar para os riscos de esvaziamento de sentido, de perda de
identidade etc. Para que não se perca nem se exproprie o sentido primeiro de patrimônio cultural da humanidade,
de referência da cultura de um povo e de uma história que constitui identidade e memória dos olindenses.
É marcante que tenha acontecido em Florença o lançamento de um manifesto chamado “Por um outro
turismo de diálogo intercultural: um turismo baseado em valores e não somente no consumo de serviços” (Del
Bianco, 2007), ressaltando que:
Deve haver um planejamento focado nos limites e condições para um desenvolvimento
sustentável, porque as cidades não são capazes de suportar o crescimento contínuo do fluxo
turístico sem fazer com que seus cidadãos sofram. Em outras palavras, se o desenvolvimento
sustentável não for perseguido, os moradores correm o risco de ver os turistas como
elementos negativos para si e para a cidade, ao invés que elemento de riqueza. Ao perseguir
os interesses de cidadãos e visitantes, assim como aqueles do futuro das cidades históricas,
a missão de cada sistema urbano deve ser definida de modo a mostrar os limites do
desenvolvimento possível. Deste modo, as cidades não mais irão lentamente se tornar
museus para os visitantes, cidades que deixam de existir porque não pertencem mais aos
seus moradores (FOUNDAZIONE DEL BIANCO, 2009 apud MONTEIRO, 2012, p. 258)

Entendendo esse manifesto como sendo contrário à ‘musealização’ das cidades patrimônio, lancemos
este mesmo manifesto à realidade de Olinda, e também às outras cidades brasileiras histórico-turísticas: por um
Turismo Cultural sustentável. Retomando o cartum citado acima: por um turismo que não transforme a catedral
num museu e a velhinha num atrapalho, mas que se harmonize à dinâmica local sem causar impactos na
construção dos sentidos, das identidades e memória coletiva. Desafio possível? Não sabemos. Mas entendemos
que o arquiteto e urbanista deve ser agente importante nessa reflexão, primando pela inserção de questões outras
na dinâmica turística, como o diálogo com a identidade e memória do lugar.
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SESSÃO TEMÁTICA 4 – Turismo de Base Comunitária
PRODUÇÃO DO ESPAÇO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO: UMA DISCUSÃO ACERCA DA
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO BRASIL
João Paulo da Silva, UFPE107
Cristina Pereira de Araujo, UFPE108
Resumo
Esse texto pretendeu discutir a estruturação do Turismo de Base Comunitária no Brasil nos último anos a partir
da implementação das políticas públicas federais de turismo e de sua reprecução na produção do espaço. Para
tanto, utilizamos a pesquisa bibliográfica para demonstrar como o turismo se projetou como um dos principais
agentes da produção do espaço na sociedade capitalista e, num segundo momento, fizemos uso da pesquisa
documental com a intenção de analisar as principais políticas públicas federais de turismo, desde 2003, e como
a implementação dessas políticas contribuiu para a estruturação do Turismo de Base Comunitária no país.
Palavras-chave: políticas públicas, produção do espaço, turismo de base comunitária.

Space production and tourism public policies: a discussion about the structuring of community
tourism in Brazil
Abstract
This text aimed to discuss the structuring of community tourism in Brazil in the last years from the implementation
of federal public tourism policies and their representation in the production of space. we used bibliographical
research to demonstrate how tourism was projected as one of the main agents of space production in capitalist
society and, secondly, we make use of documentary research with the intention of analyzing the main federal
public policies of tourism, since 2003, and how the implementation of these policies contributed to the structuring
of community tourism in the country.
Keywords: public policies, space production, community tourism.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo principal do presente trabalho foi o de discutir como a implementação das políticas públicas
de turismo nos últimos anos tem interferido na produção do espaço nos principais destinos do Brasil, cujo recorte
da análise se volta para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária (TBC), especialmente a partir da
criação do Ministério do Turismo em 2003.
Como nos lembra Beni (2006a), para que haja o fortaleciomento da atividade turística é preciso entender
que uma política pública para este setor da economia deve representar um conjunto de fatores condicionantes e
de diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos para o turismo do país. Dessa maneira,
Bacharel em Turismo, Mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Doutorando do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
108 Professora da Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Coordenadora e professora do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Mestre e Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAUUSP).
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o desenvolvimento do TBC nos últimos anos se deve, sobretudo, à atuação do Estado no sentido de encarar a
atividade como um fenômeno capaz de contibuir para mitigar problemas sociais, através da geração de trabalho
e renda, do fortalecimento do território e das pessoas que ali vivem (BARTHOLO; SANSOLO; BURSZTYN, 2009).
A metodologia aqui adotada possui enfoque qualitativo, uma vez que foram utilizadas as pesquisas
bibliográfica e documental como técnicas de coleta de dados na tentativa de constextualizar as principais ações
e políticas públicas de turismo, empreendidas pelo Governo Federal, que possuem um rebatimento direto na
produção do espaço e na estruturação das iniciativas de TBC existentes em todo território nacional

2. PRODUÇÃO DO ESPAÇO E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Aqui, buscamos compreender o turismo como um importante segmento da economia e as principais
características assumidas por essa atividade na contemporaneidade. Admite-se, como ponto de partida, que o
turismo possui uma importância fundamental como meio de acumulação capitalista e, portanto, interfere
decisivamente na produção do espaço urbano. Aqui, compreendemos o espaço urbano como um “conjunto
indissociável de sistema de objetos e sistemas de ações”, conforme assinala Milton Santos (2014, p. 21), sendo
os objetos o conjunto de elementos fixos no espaço, resultados do sistema de ações, constituído pelas técnicas e
pelas relações humanas que produzem e reproduzem o espaço a todo o momento.
Assim, ao utilizarmos uma abordagem geográfica do turismo, devemos considerá-lo como um importante
agente que atua, ao mesmo tempo, na produção e no consumo do espaço urbano. Nesse sentido, o Estado e o
mercado são importantes agentes na produção do espaço, transformando-o em mercadoria na medida em que
exacerba o valor de troca em relação ao valor de uso (CRUZ, 2007).
Sobre essa discussão, Milton Santos traz os conceitos de “verticalidades” e “horizontalidades”
(SANTOS, 2014, p. 106):
As verticalidades podem ser definidas, num território, como um conjunto de pontos formando
um espaço de fluxos. (...) Esse espaço de fluxos seria, na realidade, um subsistema dentro
da totalidade espaço, já que para os efeitos dos respectivos atores o que conta é, sobretudo,
esse conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas hegemônicas, características das
atividades econômicas que comandam este período histórico.

No turismo, as verticalidades podem ser representadas pelos padrões globais de desenvolvimento da
atividade. Em qualquer que seja o espaço onde a atividade turística se manifesta, recomenda-se o uso de
técnicas que padronizam a prestação de serviços nos empreendimentos turísticos, a exemplo do que ocorre nos
resorts e hotéis de rede. Além disso, o processo de mundialização da sociedade, colocado por Carlos (2001),
pode ser observado nas tentativas de homogeneização dos espaços de fluxo turístico, através do uso de
elementos comuns em vários países ou continentes, como modelos de espaços públicos de lazer, museus,
centros de compras, etc.
Na contramão dessa lógica convencional e hegemônica de desenvolvimento do turismo, é possível notar
o surgimento de modelos alternativos, que valorizam as peculiaridades do território e acentuam a resistência da
sociedade aos elementos globalizantes. Esse cenário se aproxima do conceito de horizontalidades, quando
Milton Santos (2006, p.110) afirma:
As horizontalidades são zonas de contiguidade que formam extensões contínuas. (...) São
contra-racionalidades, isto é, formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio
território e que se mantêm neste território a despeito da vontade de unificação e
homogeneização típica das verticalidades. A presença dessas verticalidades produz
tendências à fragmentação, com a constituição de alvéolos representativos de formas
específicas de ser horizontal a partir das respectivas particularidades.
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Enquanto as verticalidades se caracterizam pela ação de atores hegemônicos, nas horizontalidades
todos os agentes locais são implicados. Para Santos (2002, p. 16) “as horizontalidades serão os domínios da
contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as verticalidades
seriam formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais”.
Nessa perspectiva, Murta e Albano (2002) entendem que o turismo precisa encontrar formas mais
respeitosas de se inserir no cotidiano das comunidades anfitriãs. Ainda segundo esses autores, “é fundamental
que os investimentos sejam adequados à vocação no lugar, possibilitando a população participar e usufruir de
seus resultados” (MURTA; ALBANO, 2002, p. 10).
Diante disso, destacamos o TBC como uma modalidade que privilegia o indivíduo e o seu lugar, embora
faça parte de uma lógica recente. Incentivado em áreas que possuem certo nível de vulnerabilidade
socioeconômica - como as periferias dos grandes centros urbanos -, esse tipo de turismo se aporta em princípios
endógenos de desenvolvimento ao considerar a participação popular nos processos de planejamento e gestão
da atividade.
No Brasil isso se dá a partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo, onde vários estados do
país foram estimulados, através de uma política de turismo voltada à inclusão social , ao fortalecimento de
territórios vulneráveis através da implementação de oportunidades de turismo baseadas na participação popular
e na potencialização das características locais (BARTHOLO; SANSOLO; BURSZTYN, 2009). Esse
acontecimento representou um marco importante na repercussão do turismo na produção do espaço, ou seja,
um importante “evento” na visão de Milton Santos (2014). Para o autor, os eventos mudam as coisas e
transformam os objetos, dandolhes novas características: “Os eventos históricos supõem a ação humana. De
fato, evento e ação são sinônimos” (SANTOS, 2014, p. 147).
A partir dessa nova conotação do turismo brasileiro, surge então o TBC com a missão de incentivar essa
perspectiva e, com isso, proporcionar ganhos significativos a esses territórios no âmbito da geração de emprego
e renda, no combate a pobreza e na valorização da cultura local. Essa atividade pode ser assim definida:
Modelo alternativo de desenvolvimento turístico baseado na autogestão, no associativismocooperativismo, na valorização da cultura local e, principalmente, no protagonismo das
comunidades locais, visando à apropriação, por parte destas, dos benefícios advindos do
desenvolvimento do setor (SILVA; RAMIRO; TEIXEIRA, 2009, p. 362).

Um dos princípios norteadores do TBC refere-se à integração do turismo na dinâmica produtiva local,
sem se sobrepor às atividades econômicas tradicionais. Dito isto, é importante entender, como colocam Bartholo,
Sansolo e Bursztyn (2009), que o TBC não pode ser encarado como a panaceia para os problemas de localidades
com alto índice de vulnerabilidade social e econômica. Mas sim, como uma estratégia de desenvolvimento local
integrado com as atividades do território.
Assim, compreendendo o TBC como uma atividade capaz de integrar-se às demais atividades
econômicas e sociais de uma localidade, podemos afirmar que esse modelo de desenvolvimento turístico acaba
por propiciar o fortalecimento de atividades tradicionais (LENZ, 2011).
Portanto, se de um modo geral, podemos considerar o turismo como uma verticalidade à medida que o
enxergamos através da introdução de sistemas de objetos estranhos ao lugar, como a hotelaria de rede, os
resorts, os parque aquáticos, etc., no TBC se sobressaem as contra-racionalidades, evidenciando-se assim, as
horizontalidades.
As horizontalidades, como vimos, representam os movimentos, as ações e as estratégias de resistência
dos territórios à lógica capitalista vigente. Onde o TBC é incentivado, essas horizontalidades tornam-se evidentes
porque esse modelo se distingue do turismo convencional, na medida em que a dimensão humana e a dimensão
cultural são valorizadas, os saberes e as formas de organização social do lugar, além das atividades produtivas
que são características daquele território (MALDONADO, 2009). Esse tipo de turismo representa uma contraracionalidade porque suas características são concebidas e criadas a partir do próprio território, privilegiando o
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envolvimento de diferentes atores sociais locais, de forças endógenas, indo na contramão das formas
convencionais de exploração turística dos territórios, pautadas na acumulação de capital e no atendimento a
lógicas econômicas e produtivas globais, características das verticalidades.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS DE TURISMO
Ao considerarmos que as políticas públicas são “ações do Estado orientadas pelo interesse geral da
sociedade” (BARRETO et al, 2003, p. 33), devemos compreendêlas como um conjunto de ações que devem
considerar as necessidades de toda a sociedade e não de grupos particulares.
Para Morin e Kern (1995, p. 143) “[...] a política deve tratar da multidimensionalidade dos problemas
humanos”. Nesse mesmo caminho, Bovo (2006, p.17) que é preciso, acima de tudo, garantir propostas de
políticas públicas, do contrário a política
[...] corre o risco de tão somente concentrar-se na distribuição de poder entre os agentes
políticos e sociais e deixar de resolver as necessidades apresentadas pela demanda da
sociedade e pela vontade coletiva [...].

Dessa forma, entendemos que as políticas públicas representam instrumentos necessários para garantir
o bem estar social e assegurar os direitos dos cidadãos. Dias (2003, p. 121) afirma que elas constituem um
“conjunto de ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender às necessidades de toda a
sociedade”.
O planejamento da atividade turística, por exemplo, depende da atuação de diferentes atores da
sociedade. O poder público é, sem dúvida, um dos segmentos de maior relevância e interfere decisivamente no
desenvolvimento do turismo em uma cidade ou região, pois a ele cabe o papel da estruturação das destinações
turísticas (CASTELLI,
2001).
Segundo Beni (2006b, p.101):
Deve-se entender por Política de Turismo o conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes
básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos globais para o turismo do país,
determinando as prioridades da ação executiva, supletiva ou assistencial do Estado.

A estruturação do turismo na esfera pública brasileira da forma como a conhecemos atualmente
representa uma conjuntura ainda recente. Para entendermos o momento atual do turismo como agente que atua
na produção do espaço urbano, é importante fazermos um percurso no tempo, nas estratégias que nortearam a
gestão da atividade turística ao longo dos anos no país e como essas ações resultaram no desenvolvimento do
TBC. Daremos ênfase ao período de 2003 a 2016, ano em que se registrou o último Plano Nacional de Turismo.
Como afirma Dias (2003), os anos 90 foram marcados pela centralização das ações de turismo,
sobretudo no âmbito da EMBRATUR e do então Ministério da Indústria e Comércio, havendo pouca participação
de outros setores ligados ao desenvolvimento do turismo no país. Em função disso, o governo federal procurou
modificar esse quadro com o lançamento do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), em
1994.
Esse período foi marcado pela criação de importantes programas e projetos voltados ao
desenvolvimento sustentável do turismo. Entre eles, destaca-se o Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste (PRODETUR-NE), ação na qual o governo intervém na região por meio de investimentos em
infraestrutura básica, instalação de equipamentos urbanos e oferta de serviços públicos. O programa contou com
o aporte financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o apoio dos governos estaduais
da região Nordeste do Brasil. Para Cruz (2007), o PRODETUR-NE “representa uma política de turismo que faz
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as vezes de uma política urbana, pois se restringe à criação de infraestrutura urbana em localidades
consideradas, pelos respectivos estados envolvidos, relevantes para o desenvolvimento do turismo regional”.
A implementação da primeira fase do PRODETUR-NE no litoral nordestino favoreceu a chegada de
grandes redes internacionais e o desenvolvimento de polos turísticos cercados de megacomplexos hoteleiros e
de lazer. Com isso, houve o crescimento acentuado de um modelo de turismo pautado no binômio sol e mar,
acompanhado da modernização de espaços que foram apropriados pela atividade (aeroportos, rodoviárias,
rodovias, etc).
Essa estruturação, segundo Bursztyn, Bartholo e Delamaro (2009, p. 81), “gerou uma nova divisão
territorial entre a faixa litorânea, ocupada pelos grandes empreendimentos, e as áreas reservadas às
comunidades locais tradicionais”. A relação entre essas comunidades locais e os grandes centros de fluxo
turístico vai depender do modelo de desenvolvimento do turismo adotado naquele território. No caso do Nordeste,
os projetos de hotelaria implementados na região frequentemente não possuíam vinculação com espaços e
comunidades circunvizinhas (CRUZ, 2007).
Tal fenômeno só começa a ganhar força na pauta governamental a partir do ano de 2003, com a
chegada do presidente Luis Inácio Lula da Silva ao governo federal, com a criação do Ministério do Turismo e do
lançamento da primeira edição da Política Nacional de Turismo, que compreendia o período entre 2003 e 2007.
Os resultados da implementação dessa política evidenciaram o potencial da atividade turística no fortalecimento
de aspectos socioeconômicos em localidades com alto índice de vulnerabilidade social (MTUR, 2003).
Essa edição da Política Nacional de Turismo destacava como principais estratégias a descentralização,
a gestão coordenada e o planejamento integrado e participativo. Dessa maneira, o Ministério do Turismo extingue
a premissa da municipalização, que norteava o governo anterior, adotando a perspectiva da regionalização do
turismo que, por sua vez, consiste em:
Transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política pública mobilizadora,
capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o processo de
desenvolvimento local e
regional, estadual e nacional de forma articulada e compartilhada (MTUR, 2004, p. 11).

Consideramos a regionalização do turismo uma importante estratégia de gestão da atividade no Brasil,
haja vista as dimensões territoriais do país. Além disso, essa perspectiva passa a dar oportunidade a regiões e
municípios de se inserirem no circuito turístico e, com isso, se beneficiar dos impactos positivos que a atividade
pode proporcionar, como a geração de trabalho e renda, o aumento de divisas e a melhoria em infraestrutura.
Partindo desse conceito, o Ministério do Turismo lançou em 2004 o Programa de Regionalização do
Turismo - Roteiros do Brasil (PRT). O programa é resultado de uma ampla articulação entre o governo federal, o
trade turístico, a academia e a sociedade civil organizada (MTUR, 2004). O Objetivo geral do PRT é “apoiar a
gestão, estruturação e promoção do turismo no País, de forma regionalizada e descentralizada (MTUR, 2013a,
p. 24)”. Como objetivos específicos, tem-se: 1) dar qualidade ao produto turístico; 2) diversificar a oferta turística;
3) estruturar os destinos turísticos; 4) ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 5) aumentar a inserção
competitiva do produto turístico no mercado internacional; 6) ampliar o consumo do produto turístico no mercado
nacional e; 7) aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista (MTUR, 2004).
De acordo com Petrocchi (2001), o planejamento do turismo precisa ter como base a comunidade local.
Porém, é preciso envolvê-la na escolha de caminhos e alternativas, na tomada de decisões e na gestão e
avaliação das ações de turismo. Como é possível perceber, um dos pressupostos do PRT é a inclusão social,
tendo as comunidades locais como principais beneficiárias do desenvolvimento do turismo. Essa lógica estimulou
o surgimento de novas alternativas de turismo capazes de inserir diversos atores, antes à margem do processo,
em áreas com alto índice de vulnerabilidade social e econômica, como vem ocorrendo com as localidades
brasileiras que têm estimulado o TBC.

257

O Plano Nacional de Turismo 2007-2010 – Uma Viagem de Inclusão fortaleceu a expansão do TBC em
todo o país, como aprofundaremos no tópico seguinte. Segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 13):
O Plano é fruto do consenso de todos os segmentos turísticos envolvidos no objetivo comum
de transformar a atividade em um importante mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do
turismo um importante indutor da inclusão social.

O PNT 2007-2010 se apoiou na necessidade de incluir novos segmentos sociais na atividade turística
que antes não eram privilegiados, como as pessoas da terceira idade, o movimento LGBT, as pessoas com
deficiência e moradores de áreas com alto índice de vulnerabilidade social, como as periferias das grandes
metrópoles ou remotas comunidades rurais existentes no interior do país.
Nesse período há uma mudança no enfoque das estratégias de crescimento do setor, quando o governo
federal passa a priorizar o fortalecimento do turismo interno como o principal caminho para a inclusão social por
meio do turismo. Essa mudança decorreu da constatação da importância do turismo interno para a economia
brasileira, que em 2006 registrou 46,3 milhões de desembarques domésticos, número quase 10 vezes superior
ao registrado no caso dos desembarques internacionais de turistas no mesmo ano (MTUR, 2007).
Assim, o Ministério do Turismo passa a apoiar a premissa da inclusão social concentrando suas ações
para o fortalecimento no mercado doméstico, como pode ser observado no trecho a seguir:
O sentido profundo do Plano Nacional do Turismo 2007/2010 é a inclusão social. Trata-se
de erguer pontes entre o povo brasileiro e as esferas de governo federal, estadual e
municipal, bem como da iniciativa privada e do terceiro setor, para construir um lazer que
seja também uma visão compartilhada da nossa terra, da nossa gente, da nossa imensa
vitalidade econômica, cultural e ambiental. Trata-se de um importante estímulo para o turismo
interno, que vai retribuir em empregos, desenvolvimento e inclusão social. Não se trata
apenas de incentivar um negócio, mas de transformar em cidadania o direito de conhecer o
nosso país e a nossa identidade (MTUR, 2007, p. 05).

Fica evidente que a inclusão social passa a adquirir prioridade no discurso da política nacional de
turismo, podendo ser atingida, segundo os princípios de atuação do PNT 2007-2010, pela via da produção e da
criação de novos postos de trabalho e renda e pela via do consumo, com incentivos capazes de revelar novos
turistas no mercado nacional.
É importante ressaltar que essas estratégias expressas no PNT 2007/2010 sinalizam uma mudança,
embora incipiente. As diretrizes da política recomendam o cidadão seja o principal beneficiado com o crescimento
do mercado turístico nacional, ou seja, “traduz uma expectativa de resultados que vá além do lucro e da
valorização do negócio simplesmente e priorize-se o bem-estar social (MTUR, 2007, p. 15)”.
Os megaeventos esportivos promovidos nos anos seguintes - Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as
Olímpiadas do Rio em 2016 - foram encarados como as principais estratégias para estimular o aumento do fluxo
internacional de turistas no Brasil. Em 2011, o crescimento desse fluxo foi de 5,3%, “sendo que 70,0% dos turistas
estrangeiros ingressaram por via aérea, 27,0% por via terrestre, 3,0% por via marítima e 1,0% por via fluvial
(MTUR, 2013b)”.
Verifica-se que o maior mercado emissor de turistas para o Brasil tem sido a América Latina, seguido
da Europa e da América do Norte.
Em um país com a dimensão e a complexidade que possui o Brasil, o turismo tem sido encarado nos
últimos anos como uma das principais atividades econômicas do país, embora seja notório que muito ainda
precisa ser feito, sobretudo no âmbito dos benefícios sociais que a atividade pode proporcionar. É nesse contexto
de crescimento do turismo que o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Turismo 2013-2016 que “deve ter
como perspectiva a efetivação do potencial da atividade para um desenvolvimento econômico sustentável,
ambientalmente equilibrado e socialmente inclusivo (MTUR, 2013b, p. 52)”.
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As diretrizes propostas por essa edição do plano continuam acompanhando a perspectiva dos seus
antecedentes, desde 2003, focando na: 1) Geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo; 2)
Participação e diálogo com a sociedade; 3) Incentivo à inovação e ao conhecimento e; 4) Regionalização. Como
visão de futuro o PNT 2013-2016 visa posicionar o Brasil como uma das três maiores economias turísticas do
mundo até o ano de 2022.
Porém, para alcançar essa meta é necessário fortalecer a política nacional de turismo e,
consequentemente, alavancar o potencial turístico do país. Dessa forma, considerando o diagnóstico que
apontou um crescimento significativo do turismo no mundo entre 2002 e 2011, especialmente no Brasil, o PNT
2013-2016 elenca quadro importantes objetivos a serem perseguidos (MTUR, 2013b): 1) preparar o turismo
brasileiro para os megaeventos; 2) incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros; 3)
incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; e 4) melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo
brasileiro.
Concatenadas com esses objetivos, as metas traçadas pelo Plano buscavam alcançar, até 2016, um
cenário de consolidação do país frente ao mercado turístico internacional. Entre outras metas, visava aumentar
para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros no país, apoiando-se na possível retomada, ainda que lenta,
do crescimento econômico nos países centrais, na continuidade de crescimento da economia dos países que
fazem fronteira com o Brasil e a realização dos megaeventos esportivos.
O marco temporal para execução das ações e alcance das metas do PNT 2013-2016 já foi superado.
Até o presente momento, o Governo Federal não realizou uma avaliação da política atual, como era feito com os
planos anteriores e, portanto, ainda não é possível mensurarmos se o último Plano conseguiu ser efetivo nas
suas ações. A proposta de desenvolver o turismo como um importante instrumento de crescimento para o país e
de melhorias sociais à sua população foi um marco dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma.
Porém, com a destituição da presidenta em meados de 2016, visualizamos um rompimento na continuidade das
principais políticas progressistas que vinham estruturando o país nos últimos anos e com relação à política
nacional de turismo o cenário não é distinto.

4. A ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO BRASIL
Em fevereiro de 2003 a Embaixada da França no Brasil, por meio de um programa de cooperação em
economia solidária, reuniu diferentes atores e instituições com o objetivo de potencializar a discussão sobre tipos
de turismo no país que pudessem ser estimulados como alternativa ao modelo convencional e hegemônico, que
tende a excluir e concentrar riquezas. Desse debate nasce a Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário
(TURISOL) com a visão de tornar o Brasil um país referência no Turismo Comunitário e a missão de construir,
fortalecer e disseminar modelos economicamente viáveis, ambientalmente responsáveis e socialmente justos por
meio do turismo junto a comunidades rurais, tradicionais e urbanas (HALLACK; BURGOS; CARNEIRO, 2011)
A Rede tem por objetivo fortalecer as iniciativas que já vêm operando dentro de uma perspectiva mais
humanista e despertar, com isso, o interesse de outras comunidades para a construção de um turismo diferente,
inclusivo e sustentável.
No âmbito do Ministério do Turismo, como afirmam Silva, Ramiro e Teixeira (2009), a discussão sobre
TBC está relacionada à segmentação da atividade turística e, em geral, foram os representantes das iniciativas
que provocaram o Governo Federal para que o mesmo se posicionasse no debate e estabelecesse, com isso,
um direcionamento da política nacional de turismo que pudesse fortalecer esse tipo de oferta no mercado turístico
do país.
Dessa forma, no 35º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens, realizado em 2007, foi realizada
uma reunião técnica para discutir o tema com a presença de técnicos do Ministério do Turismo, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, como também representantes de algumas iniciativas de
TBC pioneiras no Brasil: Acolhida na Colônia (SC), Projeto Bagagem (SP) e Fundação Casa Grande (CE).
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Esse movimento resultou numa ação do Ministério do Turismo para estimular o surgimento de novas
alternativas ao modelo convencional de turismo no país, que foi o lançamento, em 2008, de um edital de chamada
pública para a seleção de projetos de fomento e apoio financeiro a iniciativas de TBC. O edital em questão foi
elaborado pelo Ministério do Turismo com o apoio das organizações envolvidas diretamente com o segmento em
questão, porém, com submissões, consulta pública, tanto no II Seminário Internacional de Turismo Sustentável
de 2008, em Fortaleza, como ao Ministério do Meio Ambiente, em todos os casos para discussão, reformulação
e adequação do material (BRANDÃO, 2014).
O objetivo do Ministério do Turismo era o de fomentar as iniciativas existentes organizadas e/ou
identificadas como de TBC, além de apoiar o fortalecimento de roteiros segmentados, com foco no território,
buscando a qualificação, certificação, apoio à produção associada ao turismo e o desenvolvimento local/inclusão
social (MTUR, 2008).
Além disso, no documento destacava o formato das iniciativas que deveriam ser apoiadas:
(...) Busca a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento turístico, baseado na
autogestão, no associativismo/cooperativismo, na valorização da cultura local e,
principalmente, no protagonismo das comunidades locais, visando à apropriação por parte
destas dos benefícios advindos do desenvolvimento da atividade turística (MTUR, 2008, p.
01).

A justificativa, portanto, concentrou-se de no fortalecimento de iniciativas que optam por uma atividade
constituída por redes solidárias e justas, com foco no desenvolvimento local. Essa premissa se apoiou na
realidade de alguns países latinoamericanos que já vêm estimulando o TBC como alternativa ao turismo
convencional:
As experiências de vários países, como o Equador, o Peru e, principalmente, a rede
TUSOCO da Bolívia, apontam a possibilidade de desenvolver-se a atividade turística em um
modelo em que as comunidades locais participam ativamente do planejamento, da execução
e do monitoramento das atividades turísticas e conseguem gerar renda complementar e
desenvolvimento socioeconômico. A atuação de operadores turísticos especializados, com
destaque aos europeus, também demonstra o potencial deste nicho turístico (MTUR, 2008,
p. 02).

Houve uma propensão maior para apoiar as iniciativas que já existiam e que visavam o fortalecimento
de grupos organizados que já produziam bens e serviços voltados a atender a demanda turística. Estavam
habilitadas a participar do edital ONGs, fundações, associações, OSCIPs e consórcios, além de órgãos e
entidades da administração pública direta ou indireta dos Estados, Municípios e o Distrito Federal.
Todas as entidades deveriam demonstrar expertise relativa ao turismo, ao desenvolvimento local e à
inclusão social.
Para a apreciação das propostas, cada entidade proponente deveria contemplar, pelo menos, uma linha
temática e prever uma solicitação de apoio financeiro entre 100 e 150 mil reais, cujo prazo não deveria ultrapassar
18 meses.
Caberia ao Ministério do Turismo a fiscalização dos projetos apoiados através de visitas técnicas nas
localidades onde eles estavam sendo executados e de relatórios analíticos com base nas metas definidas em
cada plano de trabalho. Assim, foram selecionados 50 projetos de Turismo de Base Comunitária.
Como ressaltam Silva, Ramiro e Teixeira (2009), a previsão inicial era o recebimento de cerca de 100
projetos, com a seleção de 10 a 15 para apoio financeiro. Porém, foram recebidos mais de 500 projetos,
superando as expectativas do Ministério do Turismo. As regiões Sudeste, Sul e Nordeste foram as que mais
enviaram propostas, como mostra o gráfico abaixo:
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Houve uma grande variedade de instituições que apresentaram propostas. Participaram do edital o
poder público municipal e estadual, além de organizações sem fins lucrativos como ONGs, fundações,
instituições de ensino superior, associações, cooperativas e outras entidades comunitárias. Todas as Unidades
da Federação e o Distrito Federal enviaram propostas, mas os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia estão entre os que apresentaram o maior número de propostas.
Segundo o Hallack, Burgos e Carneiro (2011) a decisão do Ministério do Turismo em apoiar o TBC
considerou que a expansão da gestão da atividade turística deveria estar sob a responsabilidade das
comunidades locais, aliado a indicadores que apontavam o sucesso de outras experiências que tinham sido
apoiadas melo órgão antes do lançamento do edital. Além disso, os autores colocam que:
(...) do ponto de vista da demanda, pesquisas nacionais e internacionais demonstram o
interesse crescente dos turistas pela vivência de experiências com culturas diferentes e
ambientes preservados, revelando a potencialidade das iniciativas de turismo comunitário no
Brasil (HALLACK; BURGOS; CARNEIRO, 2011, p.
22).

Percebe-se que o principal resultado esperado com o desenvolvimento do TBC no país foi o de
proporcionar ganhos substanciais ao território e às pessoas que ali vivem, seja no âmbito da geração de emprego
e renda, como na valorização da cultura local, dos recursos naturais e na melhoria de infraestrutura básica
estimulada pelo do fluxo de visitantes nos destinos de TBC. Silva, Ramiro e Teixeira (2009, p. 363) afirma que “a
interação entre a comunidade fortalecida em todos os aspectos da sustentabilidade e os visitantes externos é
que pode gerar ganhos de bem-estar para a população local, assim como na experiência do visitante”.
O apoio do Ministério do Turismo ao desenvolvimento do TBC no Brasil ocorreu no âmbito do
Departamento de Qualificação, de Certificação e de Produção Associada ao Turismo (DCPAT) e da Secretaria
Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo (SNPDTUR). É importante ressaltar que esse eixo de
atuação está alicerçado, como enfatizamos ao longo do trabalho, às diretrizes do Plano Nacional de Turismo
2007-2010 – Uma viagem de inclusão, baseado numa estratégia que alia o crescimento do turismo à distribuição
justa de renda e ao desenvolvimento do território e das pessoas, perspectiva que também se observou no Plano
seguinte.
É importante dizer que, após ter apoiado as 50 experiências de TBC selecionadas em 2008, o Governo
Federal, com a participação de alguns estados e municípios continuaram a estimular a ampliação dessa oferta,
inclusive com a participação de outros agentes de indução do TBC, como as instituições de ensino e as fundações
de apoio ao desenvolvimento local. Porém, por estarmos vivenciando um hiato na política nacional de turismo,
ainda não é possível mensurar os rumos que o TBC poderá ter nos próximos anos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, a política nacional de turismo, desde 2003, tem promovido o turismo como um fator
importante de inclusão social, característica que ficou mais evidente com o lançamento do PNT 2003/2010 – Uma
viagem de inclusão, que elevou o patamar da atividade turística no Brasil para além das questões meramente
mercadológicas e o situou como uma ferramenta capaz de dinamizar os locais e as regiões mais vulneráveis do
país.
Atualmente, percebe-se que as ações executadas dentro do Plano Nacional de Turismo, lançado em
2003, e nos planos subsequentes, foram responsáveis por estimular um movimento que redimensionou o
potencial do país para aproveitar as oportunidades do
Turismo de Base Comunitária, fazendo surgir outros tipos de agentes de indução, que instigam, motivam
e participam ativamente da gestão da atividade no território.
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Dessa maneira, novos modelos alternativos ao turismo convencional vêm ganhando fôlego e espaço no
mercado turístico nacional e isso se deve, por um lado, à mudança no perfil da demanda turística internacional
e, do outro, pelo estímulo do Estado com a criação de políticas de turismo com foco na inclusão social e no
fortalecimento de territórios e populações menos privilegiadas, mas capazes de aproveitar os benefícios da
atividade turística e potencializar seus valores econômicos, sociais e culturais.
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TURISMO EM FAVELAS: PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO MORRO DA BABILÔNIA
FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego109
Resumo
O artigo é parte de pesquisa sobre turismo de base comunitária, mobilidade urbana e ambiente em favelas da
zona sul do Rio de Janeiro, apresentando estudo de caso sobre a favela do Morro da Babilônia. O turismo em
favelas teve maior destaque a partir de novas políticas públicas relacionadas aos grandes eventos esportivos
ocorridos no Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em
meio a grandes investimentos em infraestrutura urbana e de uma política de segurança representada pela
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora a partir de 2008, as favelas passaram a ser parte de uma
politica de transformação da imagem do Rio de Janeiro, tendo o turismo como um dos elementos utilizados. O
caso estudado mostra a relação entre ambiente, favela e turismo comunitário nessa favela, através da participação
de cooperativa de moradores, a CoopBabilônia.
Palavras-chave: turismo em favelas, turismo de base comunitária, Rio de Janeiro, CoopBabilônia, ambiente.

Slum Tourism: Communitarian participation in the Babilônia Hill
Abstract
This paper is part of a wider work of research on community-based tourism, urban mobility and the environment
in slums located in Rio de Janeiro's South Side, and presents a case study on the slum found in Babilônia Hill.
Tourism in slums has been gaining more prominence as a result of public policies aimed at the big sports events
that took place in Rio de Janeiro such as the 2014 World Football Cup and the 2016 Olympic and Paralympic
Games. Amidst significant investments made in the urban infrastructure and a security policy that saw the
implementation of the Police Peace Corps from 2008, the slums were included in the policies aimed at transforming
the image of Rio de Janeiro, tourism being one of the elements in such an effort. The case at hand in our study
shows the relation between the environment, the slum and communitarian tourism in this slum, focusing on the
participation of a dwellers' cooperative named CoopBabilônia.
Keywords: Slum Tourism, Community-based tourism, Rio de Janeiro, CoopBabilônia, environment

1. INTRODUÇÃO
Esse artigo é parte de pesquisa em andamento sobre turismo de base comunitária, mobilidade urbana e
ambiente em favelas do Rio de Janeiro, desenvolvido no Laboratório de Urbanismo e Meio Ambiente LAURBAM
do Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro PROURB FAU UFRJ. O estudo vem sendo realizado em cinco favelas da zona sul
carioca: Babilônia e Chapéu Mangueira, Cantagalo Pavão Pavãozinho, Santa Marta, Vidigal e Rocinha. São
comunidades com grande movimentação turística, seja em visitação ou em hospedagem, situadas em morros
próximos a praias, com exceção de Santa Marta, e que tem a paisagem e a relação com os tradicionais bairros
turísticos como um dos maiores motivos para o interesse reforçado em sua visitação. A pesquisa mapeou lugares
de hospedagem, os albergues em geral chamados de hostels, praças, parques e trilhas ecológicas, e bares e
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restaurantes destinados aos turistas, além de buscar identificar as organizações não governamentais locais que
trabalham com turismo, e também levantar quem são os guias locais.
O trabalho se desenvolve a partir de autores que lidam com turismo e cidade, como Urry [1990] e Judd
e Fainstein (1999), que trazem estudos sobre a relação entre mobilidade urbana, turismo e cidade como
referenciais para se pensar essa relação que o turismo vem desenvolvendo com questões urbanas da
contemporaneidade. O estudo do turismo em favelas, mesmo relativamente recente, vem suscitado o interesse
de pesquisadores tanto no Brasil, como Freire-Medeiros (2013, 2009, 2007, 2006), Moraes (2016, 2014, 2013,
2010), Menezes (2012) e Fagerlande (2017a, 2017b, 2017c, 2016, 2015). Mesmo fora do país o tema é presente,
também pela expansão do chamado turismo de pobreza em áreas do chamado Global South. Autores como
Steinbrink, Frenzel e Koens (2012) e Steinbrink (2013) trazem um amplo panorama de como o tema está presente
em diversos países do mundo, e passaram a interessar pesquisadores por conta dessa presença global, de sua
importância e possibilidades do turismo em relação à geração de renda, empoderamento e necessidade de ser
tratado com ética, em especial em locais como as favelas. Beeton (2006) fala da importância do desenvolvimento
comunitário através de ações como o turismo, mas sempre com possibilidades de ganhos efetivos para os
moradores.
O turismo de base comunitário tem no livro de Bartholo, Sansolo e Burstyn (2009) importante referência
e estudos de caso em comunidades como Santa Marta tem sido objeto de trabalhos de Carvalho (2016, 2013a,
2013b) e de Rodrigues (2014) que fala do Projeto Rio Top Tour. O desenvolvimento do turismo e a criação do
Museu de Favela no Cantagalo Pavão Pavãozinho, registrado por Pinto, Silva e Loureiro (2012) mostram a relação
da comunidade com os processos do turismo.
Organizações como o SEBRAE tem tido também importante papel no apoio ao desenvolvimento de
atividades geradoras de renda, com ajuda não somente na estruturação de empreendedorismo como na
divulgação, como ocorre com trabalhos como o Guia de Favelas (SEBRAE, 2015).
O trabalho da pesquisa tem sido realizado com pesquisa tanto na bibliografia tradicional, em guias
relacionados ao turismo em favelas e em sites de hospedagem, para o mapeamento dos albergues nas favelas,
como booking.com, tripadvisor, facebook, brazilian.hostelworld.com e reservehotelonline.com.br, além de
visitação ás comunidades, com uma relação direta com os moradores e empreendedores, e também contatos
com as organizações locais que trabalham com o turismo. No caso do Morro da Babilônia foi fundamental o
contato direto com a CoopBabilônia, responsável tanto pelas atividades de reflorestamento e criação de trilhas
ecológicas como pela organização e treinamento dos guias locais.

2. TURISMO EM FAVELAS
O turismo em favelas aparece de maneira organizada no Rio de Janeiro a partir de 1992, com a visitação
da Rocinha promovida durante a Eco 92 (Rio Conference on Environment and Sustainable Development)
(FREIRE-MEDEIROS, 2009). Trata-se de atividade relacionada ao turismo de pobreza, cujas origens remontam
ao século XIX, em que áreas pobres de Londres passaram a ser visitadas pela elite, em atividades de filantropia,
mas com interesse em conhecer o diferente (SEATON, 2012). Logo essas atividades de visitação foram levadas
para Nova York, com a visitação dos bairros de imigrantes, como chineses, italianos e outros, que desenvolveram
esse processo para geração de renda (SEATON, 2012).
A partir dos anos 1970 a África do Sul passou a ter essas atividades ligadas às áreas habitadas pelos
negros, durante o regime do apartheid (STEINBRINK; FRENZEL; KOENS, 2012). Na atualidade Freire-Medeiros
traz a ideia de que a favela é mais um dos lugares de interesse para os viajantes relacionadas a sua imagem, que
é transformada em mercadoria e incorporada ao que se tem para ver nas cidades como o Rio de Janeiro (FREIREMEDEIROS, 2009). O turismo em locais de pobreza tem como sua principal justificativa a ideia de geração de
renda para seus habitantes, em locais sem outras possibilidades. Como o turismo é em geral uma atividade
potencialmente invasiva, é necessário um controle adequado (STEINBRINK, FRENZEL E KOENS, 2012). O
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turismo em favelas, ou lugares semelhantes, mas com outras denominações, se espalha por países como Brasil,
África do Sul, Índia, Egito, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Quênia, Namíbia, México, Argentina e outros
(STEINBRINK; FRENZEL; KOENS, 2012). No Brasil o Rio de Janeiro é onde ele tem maior desenvolvimento, com
interesse especial pelas favelas da Zona Sul carioca.
O aumento da visitação das favelas cariocas teve uma forte relação com as mudanças que a politica de
pacificação das UPP trouxe, ainda que provisoriamente, para essas comunidades. A ideia de uma nova imagem
da cidade “pacificada” (DE TOMMASI; VELAZCO, 2013) possibilitou o desenvolvimento do turismo em favelas
(CARVALHO; SILVA, 2012), com investimentos de empreendedores locais e externos, como no caso dos
albergues (FAGERLANDE, 2017b). O aumento do “empreendedorismo” nessas favelas tem sido considerável, no
que De Tommasi e Velazco chamam de “difusão do capitalismo nas periferias” (DE TOMMASI; VELAZCO, 2013).
Dessa maneira uma política pública teve efeito em atividades privadas de turismo, e também no estímulo à
formação de guias de turismo, criação de trilhas ecológicas, além de bares e restaurantes. Se por um lado o
turismo tem reforçado a ideia da participação e do empreendedorismo nas favelas, elas passam a ser
consideradas mercadorias, como vem ocorrendo nas cidades em geral (RIBEIRO; OLINGER, 2012). A
possibilidade de que o turismo reforce um processo de “expulsão branca” ou gentrificação, que pode ser
ocasionado pelas obras públicas nas favelas estudadas é trazido ao debate por Pearlman (2016).
A visitação nas favelas, com a criação de locais de hospedagem e a criação de festivais, concursos e
eventos tem sido estimulada por essa situação de interesse gerado pelas novas possibilidades de acesso que a
chamada “segurança” trouxe às favelas pode explicar eventos como os Jardins Suspensos da Babilônia, ocorrido
no Morro da Babilônia em 2016.

Figura 1: Jardins Suspensos da Babilônia
Fonte: Foto do autor, 2016

A presença de albergues teve grande crescimento entre 2008 e 2016 (FAGERLANDE, 2017c). Trabalhos
de mapeamento mostram que favelas como Babilônia Chapéu Mangueira apresentam 17 unidades em 2016,
enquanto outras favelas pesquisadas como o Vidigal tinham 35 albergues, o Cantagalo Pavão Pavãozinho 21, a
Rocinha 10 e Santa Marta 3. Essas foram as favelas consideradas mais turísticas da cidade, para terem estudadas
através da presença de albergues, de acordo com Fagerlande (2017c).
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3. O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIO EM FAVELAS
Se a Rocinha, pioneira no turismo em favelas (FREIRE-MEDEIROS, 2009) ainda tem a visitação como
uma de suas maiores atrações, seja pelo pouco desejado jeep-tour ou por agências locais e de fora da
comunidade, o número de albergues ali existente é menos significativo do que em outras favelas pesquisadas. A
participação de agentes locais foi muito debatida em um 1º Congresso de Turismo de Base Comunitária de 2015,
realizado na Biblioteca parque ali existente, e que mostrava o grande interesse nesse tema e como o poder público
a nível municipal e estadual incentivava a iniciativa, dentro de um projeto ocupação das favelas iniciada pelo
projeto das UPP’s (riomaissocial.org, 2015).
O Turismo de Base Comunitário (TBC) surgiu no Brasil dentro de um programa do
Ministério do Turismo, lançado em 2006, relacionado ao desenvolvimento de atividades de geração de renda e
desenvolvimento econômico e social em regiões pobres, rurais e em unidades de conservação (RODRIGUES,
2014).
Mielke e Pegas (2013) falam que turismo de base comunitária (TBC) não é um segmento, e sim uma
metodologia, que busca trazer melhorias de condições de vida a comunidades que optam por utilizar essa
estratégia. Ele tem sido utilizado desde os anos 1980 como uma ferramenta para redução de pobreza (MIELKE;
PEGAS, 2013), e utilizado em áreas relacionadas à proteção ambiental, ou em lugares com comunidades rurais,
quilombolas ou indígenas, por exemplo. Mielke e Pegas (2013) mostram que entre 2008 e 2011 o Ministério do
Turismo do Brasil aportaram recursos para esse programa sem, no entanto, obter necessariamente resultados.
Muitas vezes as atividades se relacionam a oferta de produtos, agrícolas no caso de comunidades rurais, ou
artesanato, em comunidades quilombolas ou indígena.
Rodrigues (2014) fala que no Rio de Janeiro foram contempladas até 2013 três ações em favelas, a do
projeto Morrinho, na favela do Pereirão, em 2008, a Tecendo Redes de Turismo Solidário no Cantagalo e, 2009
e em 2010 o projeto Rio Top Tour, na Favela Santa Marta. Rodrigues define assim o que é TBC
Por TBC entende-se todo projeto ou ação que reverta para o coletivo da comunidade, não
incluídas ações empreendedoras isoladas, ainda que sejam desenvolvidas em áreas carentes
e que sejam voltadas apenas para um grupo, ou indivíduo e sua famílias como é comum em
favelas, hoje (RODRIGUES, 2014, p.32).

Dessa maneira a intenção do programa foi que as comunidades fossem beneficiadas diretamente pelas
atividades propostas, no caso que o turismo nesses lugares pudesse reverter em geração de renda direta às
populações ali residentes, seguindo o que falam Steinbrink Frenzel e Koens (2012) sobre como deveria ser o
turismo em áreas de pobreza e favelas.
Se em 2004 não interessava ao governo divulgar a imagem das favelas cariocas, como mostra o exemplo
da vinda de Michael Jackson à favela Santa Marta, em que o governo repudiava a filmagem (MORAES, 2016),
em 2010 os mesmos governantes lançavam o programa Rio Top Tour, em que o turismo local era estimulado
(MORAES, 2016; RODRIGUES, 2014). A atual postura da prefeitura em 2017, em que as favelas desapareceram
do novo mapa de turismo da cidade distribuído pela Riotur mostra as variações das políticas públicas com relação
não somente ao turismo em favelas, mas em relação à presença das mesmas na cidade (ZARUR, 2017)
A implantação do programa Rio Top Tour ocorreu dentro do projeto de ocupação das favelas, não
somente pelas forças policias da UPP, que ali havia tido sua primeira unidade instalado em 2008 (RODRIGUES,
2014), mas como uma iniciativa que buscava trazer alternativas econômicas para essas comunidades, sempre
esquecidas. Dessa maneira o momento, mesmo que com interesse de melhorar a imagem da cidade para os
grandes eventos esportivos que viriam mais tarde, o apoio ao turismo comunitário surge como um forte elemento
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de propaganda, o que a presença do governador e do presidente da República na inauguração o programa
demonstra.
O projeto piloto do Rio Top Tour foi idealizado como uma transposição para as favelas do conceito de
turismo de base comunitário, como alternativa dea geração de renda para a população local (RODRIGUES, 2014).
Buscou-se envolver os moradores em atividades ligadas ao mercado do turismo, em atividades como qualificação
de guias locais, incentivo a novos empreendimentos geradores de renda, em um envolvimento de cerca de 200
moradores nesse processo (RODRIGUES, 2014). Para isso trouxe ideias e sugestões como a colocação de
placas que indicassem a proibição de fotografias de moradores, uma das primeiras solicitações dos moradores,
e que é um dos principais elementos invasivos do turismo em pequenas comunidades.
Esse interesse governamental se refletiu na presença do SEBRAE em iniciativas de empreendedorismo
em favelas (MORAES, 2016) que se refletiram na criação de uma rede de guias e empreendedores locais
relacionadas ao turismo em favelas, o Con Tur – Conexão Turismo, e que entre 2014 e 2015 teve atuação em
atividades como publicações relacionadas a atividades do turismo em comunidade, como Guia das Comunidades
(SEBRAE, 2015).

Figura 2: Circuito de Visitação / MUF
Fonte: Foto do autor, 2014

Um dos maiores exemplos de implantação do turismo de base comunitária em favelas cariocas ocorreu
no Cantagalo Pavão Pavãozinho, com o Museu de Favela (MUF), ONG criada em 2010 com o apoio da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) (MORAES, 2010). A partir de uma demanda de moradores locais, foi estruturado projeto que incluiu o
turismo como uma das atividades para a criação do MUF, tendo como objetivo a geração de renda para a
comunidade, e buscando elaborar roteiros e planejamentos que incluíssem a comunidade local em um processo
que já existia por ali, mas de forma mais organizada (MORAES, 2010). Um dos roteiros mais bem estabelecidos
é o Circuito das Casas telas, que apresentam murais de grafites sobre as casas dos moradores, representando a
história e a identidade local (PINTO; SILVA; LOUREIRO, 2012). Ainda há o roteiro ecológico, com a visitação da
mata no alto do morro, com visão panorâmica da Lagoa, do mar e das montanhas da zona sul carioca
(FAGERLANDE, 2016).
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4. O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIO NA BABILÔNIA CHAPÉU MANGUEIRA
No caso do Morro da Babilônia a organização local responsável pela implantação de projetos de
participação comunitária é a CoopBabilônia (http://coopbabilonia.blogspot.com.br/, 2017), o que mostra a
importância de o turismo ter relação com seus moradores, reforçando o conceito de turismo de base comunitária.
A participação de moradores da favela sempre teve uma forte organização de luta, inicialmente pela própria
existência, por estar em um morro limítrofe de área militar. Os moradores contam que muitas vezes foram
ameaçados de expulsão, e a união em torno dessa luta por certo fortaleceu o espírito de busca de organização
por melhores condições, o que se reflete em uma observação da presença de diversos projetos urbanísticos ali
realizados.

Figura 3: Mirante na Babilônia
Fonte: Foto do autor, 2016

Alguns dos espaços criados pelos projetos urbanos na favela tem se tornado parte do roteiro turístico
criado pelos guias locais, como é o caso do mirante, de onde se vê boa parte do bairro de Copacabana e a praia.
Nessa parte da favela, em mata próxima também tem ocorrido evento chamado Jardins Suspensos da Babilônia,
o ultimo em novembro de 2016, em que artistas são convidados para criação obras nesse local. Ali ocorrem
debates e um fim de semana de eventos que trazem grande número de pessoas para o local, sendo organizado
por um casal de moradores locais, ele de família da favela e ela francesa.
Nos anos 1980 a presença constante de riscos ambientais, como deslizamentos e principalmente
incêndios levou a população local a solicitar à prefeitura do Rio de Janeiro que iniciasse um processo de
reflorestamento das áreas de cume do morro, então devastadas, mas que foi iniciado e não teve continuidade
(CARVALHO, T. L. G., 2016). A falta de atitude do poder público fez com que a comunidade se reunisse para
arrecadação de verbas e apoio para continuar o projeto iniciado anteriormente. E em 1989 os moradores da
Babilônia e Chapéu Mangueira se uniram a moradores de
Botafogo através da ALMA – Associação de Moradores da Lauro Muller e do Shopping Rio Sul, também afetados
pelos incêndios, para a chamada Luta pelo Reflorestamento, que resultou na frente Pró-Cidadania Ambiental
(MORAES, 2013).
A prefeitura passou a se empenhar mais em questões ambientais, criando em 1994 a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, iniciando uma maior participação e conhecimento dos problemas do local, Dentro
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desse processo o poder público propôs a criação de Área de Proteção Ambiental, que em 1996 seria
regulamentada como Unidade de Conservação da APA do Morro da Babilônia por Decreto Municipal 14.874
(MORAES, 2014; CARVALHO, T. L. G., 2016). A participação local foi reforçada com a criação, em 1997, da
Cooperativa de Trabalhadores em Reflorestamento e Prestação de Serviços da Babilônia Ltda (CoopBabilônia).
Dessa maneira a atuação passou a ter maior apoio oficial, e em 2001 a parceria com o poder público e com o Rio
Sul resultou no apoio financeiro deste ao pagamento das iniciativas da CoopBabilônia no reflorestamento. Esse
apoio foi resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) resultante de uma construção irregular de
garagem do Rio Sul, com a multa sendo paga nessa ação comunitária por 4 anos. O resultado positivo para todos
e para a cidade, inclusive em termos de propaganda positiva para o shopping resultou na continuidade do
patrocínio, mesmo após o fim do prazo de pagamento previsto no TAC (CARVALHO, T. L. G., 2016).
O turismo no local passou a ocorrer a partir da criação da APA (FREIRE-MEDEIROS, 2006), com
sinalização sendo feita a partir dos anos seguinte, trazendo um conceito de sustentabilidade ambiental e social,
pela relação direta com a comunidade nesse trabalho. O apoio oficial pela Secretaria Especial de Turismo estadual
e pelo Ministério do Turismo em 2008 trouxe a possibilidade de capacitação de guias locais para os guiamentos
pelas trilhas da APA, que em 2009 se tornaria APARU, Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana
Cotunduba São João, passando a se estender desde a citada ilha ao cemitério São João Batista (MORAES, 2013)
O reconhecimento dos trabalhos continua, e em 2014 o prefeito Eduardo Paes transformou a área em
Parque Municipal da Paisagem Carioca, valorizando a preservação e seus atributos para a visitação. O turismo
comunitário é um dos fatores importantes para a preservação da trilha, com projetos liderados pela CoopBabilônia
nesse sentido. Além de equipes de moradores locais trabalharem no plantio e manutenção das matas, há
acompanhamento técnico de um engenheiro florestal que destaca a importância do trabalho permanente. O
presidente da Cooperativa cita outros projetos como o “Andando na Trilha”, para oficializar os circuitos do
ecoturismo, utilizando as trilhas usadas para o reflorestamento (CARVALHO, T. L. G., 2016).

Figura 4 :Morro da Babilônia antes de 1995
Fonte: http://liverio.wordpress.com, 2017

Figura 5: Morro da Babilônia em 2016
Fonte: http://www.sbecotur.org.br, 2016

A organização da cooperativa é centralizada na Escola Tia Percília, antiga líder comunitária local e mãe
do atual líder da CoopBabilônia. Ali, ao lado da organização do projeto de reflorestamento, se organizam as visitas
guiadas, e é demonstrada a importância da visitação, não somente à trilha, mas à favela e os resultados dessa
interação com os moradores, através de atividades de ensino ás criação, tanto tradicional como ambiental
(CARVALHO, T. L. G., 2016). O conjunto de trilhas, além da presença da flora e fauna, apresenta pontos de
atração, como vistas panorâmicas da cidade e a presença de antigas ruinas de fortificações de defesa da entrada
da baia de Guanabara, com casamatas, ruinas de antigos paióis que mostram a antiga ocupação do local para o
uso militar (www.coopbabilonia.com, 2017).
O mapa abaixo (Figura 6) mostra a relação entre o morro, o Rio Sul e as favelas, e os pontos de visitação
histórica das ruinas da ocupação militar. Além de trazer rendimentos para a comunidade com relação ao turismo
ecológico, o processo de reflorestamento trouxe ganhos ambientais evidentes, pois de acordo com relatos de
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moradores a preservação da mata local, junto com as obras de urbanização que ali foram feitas trouxe segurança
para todos, com o fim de deslizamentos e problemas em momentos de chuvas da cidade. A barreira vegetal da
mata preservada também tem forte participação na limitação do crescimento da favela nessa direção, apesar de
o mesmo não poder ser sentido no local onde se realiza o evento dos Jardins Suspensos da Babilônia, que por
ser mais escondido tem assistido um crescimento da construção e ampliação de residências.
Todo esse processo ocorrido no morro traz uma forte relação com a preservação ambiental, e Fortunato
e Castro (2010) falam da importância da educação ambiental nas favelas, para a diminuição de conflitos
socioambientais e do turismo nesse processo, para a ressignificação de identidades e a construção de uma
sociedade sustentável, como ocorre no Morro da Babilônia. A estrutura ali existente, em que a CoopBabilônia,
juntamente com o poder público representado pela prefeitura e pelo Ministério Público, e também com a
participação da iniciativa provada através do Shopping Rio Sul mostra como essa relação pode ser sustentável.

Figura 6: Mapa da trilha ecológica Babilônia Chapéu Mangueira
Fonte: LAURBAM sobre Google Maps, 2016

Legenda : 1 Acesso Morro da Babilônia; 2 Mirante de Copacabana; 3 Acesso Vila Militar; 4 Acesso Rio Sul; 5
Antigos Paióis de Explosivos; 6 Casamatas; 7 Mirante Rio Sul; 8 Mirante do Telégrafo; 9 Pedra do Urubu; 10
Mirante da Praia Vermelha
Moraes (2013) fala que a principal atração dessa favela é exatamente a união de favela com meio
ambiente e ecologia, no que ela chama então de favela ecológica. A participação da comunidade relacionada ao
tema é presente ainda em projetos como o Favela Orgânica, visando evitar o desperdício de alimentos, e em
todos eles se percebe a importância da participação e da organização da comunidade, no caso através da
CoopBabilônia.
A presença de albergues dentro da favela se relaciona com essas atividades, reforçando o turismo ligado
aos moradores. Mesmo que parte desses empreendimentos seja de pessoas vindas de fora, a possibilidade de
ganhos para o pequeno comércio local cresce como mostra a presença de bares, como o Bar do Davi e o Bar do
Alto110, ambos de empreendedores locais.

110

O Bar do Alto em junho de 2017 estava fechado, por motivos pessoais do proprietário.
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O mapeamento dos albergues foi realizado no período entre 2008 e inicio de 2017, mas nota-se que o
movimento de funcionamento é irregular, com fechamento e aberturas constantes, e que a insegurança após o
término dos Jogos Olímpicos e a deterioração da situação econômica e falências das UPP tem trazido grave
insegurança para o turismo em favelas, refletido em uma situação de fechamento de albergues (FAGERLANDE,
2017c).

Figura 7: Mapa do conjunto de favelas Babilônia Chapéu Mangueira, com localização dos albergues
Fonte: Desenho do autor sobre Google Maps, janeiro de 2017

Legenda:
1 - Le House; 2 - Toninho House; 3 - Lisetonga Hostel; 4 - Aquarela do Leme Hostel; 5 - Casa Babilônia; 6 - Chill
Hostel Rio; 7 - Babilônia Rio Hostel; 8 - Mar da Babilônia; 9 - Hostel Carioquinha; 10 - Jardim da Babilônia; 11 Vera Rufino/ Rufino Hospedagem; 12 - Hostel Brasil Afro in Favela; 13 - Pousada Estrelas da Babilônia; 14 - Green
Culture Eco Hostel; 15 - Abraço Carioca Favela Hostel; 16 - Chapéu do Leme Guesthouse; 17 - Favela Inn
Hostel111

5. CONSIDERAÇÕES
O turismo em favelas tem se colocado como uma nova fronteira para o desenvolvimento dessas
atividades, cada vez mais presentes na vida urbana, em todo o mundo. O Rio de Janeiro tem a primazia das
atividades de maneira estruturada desde 1992, com seu inicio na Rocinha. Se por um lado as atividades eram em
geral organizadas por agências externas às comunidades, tanto na Rocinha, como nas outras favelas onde o
turismo foi se desenvolvendo, o aumento do interesse público a partir do projeto do Turismo de Base Comunitária
de 2006, originalmente um projeto federal para comunidades rurais ou em áreas de conservação pelo país se
adequou às necessidades do turismo em favelas.
O interesse no turismo de favelas, impulsionado pelos projetos relacionados aos eventos esportivos
como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e
Paralimpicos de 2016, com as obras de mobilidade urbana inclusive em favelas e o projeto de segurança
pública com as UPP’s, fez com o que o poder público incluísse o turismo nas favelas em sua agenda, como mostra
a participação governamental no projeto Rio Top Tour, desenvolvido na Favela Santa Marta a partir de 2010, na
primeira comunidade a receber uma UPP, em 2008.
111

Alguns dos albergues mapeados estavam fechados em maio de 2017, após o final do mapeamento utilizado no artigo.
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Mesmo com a participação da comunidade nessas atividades o poder público não deu continuidade ao
projeto ou o estendeu a outras favelas, como previsto inicialmente. Mesmo assim o alcance da possibilidade de
que a comunidade fosse a responsável pelo processo do turismo local trouxe para outras favelas o interesse em
buscar o turismo comunitário como uma possibilidade de geração de renda e participação dos moradores de
maneira mais acentuada, com um empoderamento para uma nova relação com o poder público. O caso do Museu
de Favela, no Cantagalo Pavão Pavãozinho mostra isso, em, que o turismo e a visitação relacionada com a
identidade dos moradores buscando reforçar os laços locais, para que os processos de possível expulsão branca
ou gentrificação trazidos pela valorização com as obras públicas sejam minimizados.
No caso do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira é importante entender como um processo em que
a participação da comunidade em lutas de manutenção da própria comunidade e da defesa das matas próximas,
inicialmente por motivos de risco de incêndios e deslizamentos, conseguiu seus objetivos através da possibilidade
de juntar agentes comunitários, públicos e privados em torno de um interesse comum, como foi o caso da parceria
entre a Prefeitura, o Rio Sul e a ALMA e a CoopBabilônia, que fez surgir o projeto comunitário de reflorestamento
e posterior criação do Parque Municipal da Paisagem Carioca em 2104.
Esse projeto de reflorestamento com o apoio dos moradores trouxe forte estimulo ao turismo local, e a
organização da cooperativa pode ser utilizada para se ter um turismo com guias da comunidade, trazendo não
somente um sentimento cada vez maior de pertencimento como ganhos evidentes de geração de renda para seus
habitantes, e reforçando através da visitação a visibilidade da favela e de seus moradores.
Outros projetos ligados às possibilidades da favela, como o dos Jardins Suspensos da Babilônia,
realizado por moradores da favela em conjunto com grupos externos, e a própria presença de albergues na favela
mostra um grande potencial do turismo ali, e o interesse e a real participação dos moradores nesse processo com
ganhos para todos. A atual posição do poder público retirando de mapas turísticas as áreas de favelas, relacionado
à falência do projeto de segurança da UPP’s indica um futuro pouco promissor para as atividades do turismo de
favelas, mas as possibilidades levantadas pela participação comunitária traz ainda a esperança de que os
habitantes locais sempre buscarão possibilidades de mudança para o lugar em que moram.
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SESSÃO TEMÁTICA 5 – Interseção entre Turismo e Outras atividades
O CONSUMO TURÍSTICO EM ESPAÇOS DE COMÉRCIO TRADICIONAIS: OS CASOS DOS
MERCADOS PÚBLICOS DA ENCRUZILHADA E DE SÃO JOSÉ – RECIFE / PE
Juliana Drahomiro Gomes, UFPE 112

Resumo
Os mercados públicos, como lugares de consumo e de troca, hoje reconhecidos como símbolos da cultura e
história locais, vêm resistindo no tempo e no espaço ao longo dos anos. Esta permanência está atrelada a distintas
transformações pela qual estes equipamentos vêm passando, de seus usos aos novos perfis de frequentadores.
Como novas funções incorporadas, observamos a atividade turística e o lazer. Neste artigo, analisaremos a relação
entre o turismo e os espaços tradicionais de comércio, tendo como objeto empírico dois mercados públicos do
Recife. A investigação foi embasada por uma abordagem multimetodológica que propõe uma articulação do
referencial teórico com o material empírico.
Palavras-chave: mercados públicos, turismo, planejamento urbano, consumo.

Tourism consumption in traditional trade spaces: The cases of Encruzilhada and São José public
markets- Recife/PE
Abstract
The publics markets, as a place of consumption and exchange, today recognized as local symbols of culture and
history, have being resisting in time and place during the years. This permanence is tied to different transformations
by which these equipments have been passing, of their uses to the new profiles of regulars. As new built –in
function, we observe touristic activities and leisure. In this article. We will analyze the relationship between tourism
and traditional commerce trade spaces, having as empirical object two public markets of Recife. The investigation
was supported by a multiple methodological approach that proposes an articulation between theoretical reference
and empiric material.
Keywords: publics markets, tourism, urban planning, consumption.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo pretende analisar a relação entre o turismo e os centros de comercio tradicionais, tendo como
objeto de estudo os Mercados públicos de São José e da Encruzilhada, localizados no centro e na zona norte do
Recife respectivamente. Percebemos que nos últimos anos estes equipamentos vêm passando por
transformações no que diz respeito ao seu uso e ao perfil dos frequentadores que os percorrem. Este fenômeno
é recorrente em mercados do Brasil e do mundo. Para além de sua função primordial, a de abastecimento de
determinada localidade, onde a simples troca se realiza, estes equipamentos vêm incorporando novos usos, entre
eles o lazer. Desta forma, vemos na atualidade uma miscelânea de antigos fregueses e novos usuários
frequentando os mercados públicos, entre eles o turista.
O interesse deste tipo de frequentador é recorrente em outros mercados públicos ao redor do mundo.
Estes viajantes argumentam a busca de uma nova experiência na relação com estes lugares, de mais proximidade

112

Mestranda no programa de Desenvolvimento Urbano, Departamento de Arquitetura, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

277

com a cultura local. No entanto, percebemos que nos mercados estudados existe uma convivência destes turistas
com os moradores da cidade, sendo estes antigos e novos frequentadores do centro comercial.
Acreditamos que as transformações sentidas pelos mercados públicos são causadas por distintos
condicionantes. Destacamos dois como os mais importantes. O primeiro está relacionado à dinâmica do entorno
no qual o equipamento está inserido, ou seja, sua localização. O segundo são as políticas públicas adotadas
nestes equipamentos. No caso do Mercado da Encruzilhada, por estar localizado em bairro de recente
especulação imobiliária e verticalização, tem sido o equipamento de maior atenção da Prefeitura nos últimos anos.
Assim, identificamos reformas buscando sua revalorização e incentivando a ida de novos consumidores, entre eles
moradores locais e turistas. Já o Mercado de São José, – situado no centro do Recife, local já consolidado – apesar
de ser o mais tradicional equipamento da cidade, na qual a ida de turistas é recorrente há alguns anos, está em
situação de descaso e sem incentivos públicos voltados ao turismo por parte da municipalidade.
O artigo está dividido em três partes, além desta introdução e da conclusão. A segunda parte foca, de maneira
geral, no consumo turístico em mercados públicos mundo afora. Da relação entre turismo e mercados públicos,
acreditamos que o segmento do turismo cultural seja o mais próximo, desta forma investigaremos o que é o turismo
cultural, quem o consome e quais suas motivações na perspectiva de nosso objeto de estudo. Nas segunda e
terceira partes destacamos nossos objetos empíricos e como estes vêm sendo descobertos e frequentados pelos
turistas e qual a relação da Prefeitura com a exploração do turismo nestes locais.

1.1 Os novos atores dos antigos centros comerciais: o turismo cultural entra em cena.
Desde os primórdios de nossa história, os mercados públicos, sejam eles cobertos ou não, são
reconhecidos como espaços de abastecimento, onde a troca se realiza e o consumo não apenas de produtos, mas
também do lugar se firma de maneira característica e peculiar. A ida ao mercado não envolve apenas a compra
como também a experiência de vivenciar o ambiente, seus aromas, cores, sabores e a troca de informações e
conversas. Estas características, que envolvem os nossos sentidos sempre foram experimentadas nestes espaços
tradicionais de comércio.
Como rugosidades consolidadas em nossos centros urbanos, os mercados públicos resistiram no tempo
e no espaço. Segundo Milton Santos (1996, p. 113) “chamemos de rugosidade ao que fica do passado como
forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação superposição, com que
as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares”. Assim, muitos mercados se adaptaram às exigências
do corpo social que a cada momento da reprodução da vida reivindicaram novas demandas.
Como decorrência à resistência dos mercados na contemporaneidade, estes são marcados por
transformações. Desta forma, ao longo das últimas décadas identificamos ao que era existente nestes
equipamentos a integração de novas funções e usos como também a ida de distintos perfis de consumidores que
vão para além do antigo freguês, aquele que o utiliza como um equipamento urbano de abastecimento. Moradores
bem como turistas vem descobrindo estes centros de comércio como lugares autênticos e singulares, onde se
pode experimentar novas vivências, distante do que formas modernas – como os shopping centers – podem
oferecer. Assim, o lazer, o turismo, a gastronomia são apenas algumas das novas características encontradas
nestes equipamentos. Finalmente, o que evidenciamos é o mercado público se cristalizando como um lugar que
apela para a história, a tradição, a cultura e a identidade de determinada localidade.
Neste momento, focaremos na relação entre turismo e mercados públicos. A partir das nossas análises,
consideramos o turismo cultural como segmento do turismo que se encaixaria nos estudos de caso analisados.
Barreto (2003, p. 52) revela que a Organização Mundial de Turismo define o turismo cultural como “aquele cujo
atrativos são os estudos, cultura, artes, festivais, monumentos, sítios históricos ou arqueológicos, manifestações
folclóricas ou peregrinações”. Ainda a autora, identifica – por meio da literatura focada nesta matéria – a crescente
demanda e interesse de indivíduos por este segmento do turismo nos últimos anos.
Para Smith (2003, p. 29), é difícil estabelecer uma definição válida do que seria turismo cultural por ser
um campo muito amplo na qual são encontrados distintos perfis de viajantes com interesses diversos. Entretanto
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a autora sugere tipologias – tabela 1 e 2 – na qual são descritas as distintas formas de interesse do turista cultural
bem como os tipos existentes deste perfil de viajante. Nestas tabelas podemos identificar aspectos que
acreditamos se encaixar no caso dos mercados públicos.
Tabela 1: Tipologias de interesse do turista cultural
Tipologias de interesse do turista cultural:
Patrimônio histórico/cultural

Artesanato

Espaços de apresentação artística

Aprendizado de línguas

Artes visuais

Gastronomia

Festivais e eventos

Industria e comércio

Espaços religiosos

Cultura popular contemporânea

Ambientes rurais

Atividades de interesse especial

Comunidades nativas e tradicionais
Fonte: Smith, 2003

Tabela 2: Tipos de turista cultural
Tipos de turista cultural:
Turista patrimonialista

Turista rural

Turista artístico

Turista “nativo”

Turista criativo

Turista “cultura de massa”

Turista urbano
Fonte: Smith, 2003.

Em relação às tipologias de interesse do turista cultural selecionadas, acreditamos que o patrimônio
histórico/cultural tenha certa relevância. Segundo Barreto (2003, p. 52) “o patrimônio arquitetônico de determinada
localidade é um dos componentes do patrimônio cultural da mesma”. A cultura é essencial para construirmos e
mantermos nossa identidade e sabermos nossas raízes, ela nos guia e ajuda a identificar quem somos, de onde
viemos e quais passos temos que seguir (BARRETO, 2003). Assim, acreditamos que o artesanato e a gastronomia
– também elencados nesta lista – são componentes essenciais da formação de determinada cultura de certa
localidade, sendo estes encontrados nos mercados públicos. Estes espaços, que anteriormente tinham como
função primordial o abastecimento, hoje são reconhecidos como patrimônio histórico e cultural pelo seu valor
arquitetônico e pela fusão de símbolos culturais integrantes da identidade de determinada cidade.
O perfil do turista identificado por motivações cuja a cultura esteja em primeiro plano no momento de sua
viagem envolve distintas tipologias. Entretanto, especificamente aqueles indivíduos interessados em conhecer os
mercados públicos de determinada localidade, consideramos que se encaixe em três perfis. O turista
patrimonialista, ou seja, aquele viajante interessado na história e em antigas cidades e monumentos como sítios
arqueológicos, museus e igrejas. O turista urbano, aquele indivíduo motivado a experimentar a dinâmica da cidade
visitada e seu cotidiano, envolve antigas e novas cidades. O turista “nativo”, motivado a explorar desde
comunidades tradicionais locais, como as indígenas, por exemplo, à centros culturais, seus artesanatos e
performances artísticas.
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O cenário percebido nos mercados públicos de distintas cidades, suas atuais funções e novos
consumidores, possui estreita relação com os novos processos econômicos, – falamos da globalização – surgidos
nas últimas décadas. Sendo os países marcados por intensos processos de transformação político, social,
econômico e cultural. A integração e o aprofundamento das relações entre as localidades, acentua as relações
entre as mesmas causando uma intensificação da homogeneização entre elas. Este fenômeno, por sua
intensidade e grande poder de influência, rebate em distintos aspectos de nosso cotidiano, e as cidades – incluindo
todos os seus elementos naturais e edificados – como palco das dinâmicas e interações sociais é uma das
principais assimiladoras do processo econômico em curso. Como produto dos novos processos econômicos, o
que percebemos nos últimos anos são cidades que concorrem entre si a fim de se inserirem no rol de cidades
mundiais e obterem lucro. A forma atual de gerir as cidades influencia diretamente no planejamento urbano.
Na atualidade, o planejamento estratégico é um dos modelos que concorrem para assumir o lugar do
antigo planejamento urbano. Vainer (2000), afirma que para os defensores deste novo modelo, os governos locais
devem adotá-lo pelo fato das cidades na atualidade estarem sujeitas às mesmas condições das empresas que
concorrem entre si tencionando receber investimentos. “A nova questão urbana teria, agora, como nexo central a
problemática da competitividade urbana” (VAINER, 2000, p. 76). Ao mesmo tempo que os aglomerados urbanos
assumem o papel de cidade empresa, também se sujeitam a uma posição de cidade mercadoria, no intuito de
venderem atributos específicos de sua localidade. Uma das práticas reconhecidas por estes aglomerados no intuito
de obterem rendimentos é a renovação de antigos centros histórico como as áreas portuárias. Estes “velhos”
segmentos de cidade, então “revitalizados” e reconhecidos como símbolos da tradição e da cultura locais, são um
dos grandes atrativos para as empresas voltadas ao turismo.
Os centros comerciais aqui investigados, que em grande parte da história foram implementados em
antigos centros históricos, na atualidade, tornam-se atrativos para empresas ansiosas em obterem lucro. Desta
forma, conferimos nos últimos anos
“requalificações” dos mercados públicos em distintas cidades do mundo, incluindo as brasileiras, bem como a
construção de novos projetos – muitas vezes arrojados – desenhados por renomados escritórios de arquitetura
que entram para a rede da arquitetura monumental.
Temos como exemplo o novo Mercado de Roterdã, o Market Hall de Ghent, na Bélgica, o Metropol
Parasol, em Sevilha e o Mercado de Barceloneta, em Barcelona. A incidência de projetos inovadores de mercados
públicos no Brasil é pouco encontrada. Entretanto constatamos o fenômeno da turistificação destes equipamentos
em diversas cidades do país. Atualmente, o Mercado Municipal de São Paulo, tem como função principal a
visitação turística e não a de abastecimento, por exemplo (VIEIRA, 2014). A tendência da turistificação também é
encontrada no Mercado de Florianópolis, no Mercado de São José no Recife, no Mercado Ver o Peso em BelémPA, entre outros.
Algumas coalizões fazem uso de um discurso de autenticidade e singularidade para obter lucro. Para o
geógrafo David Harvey (2005), a coalizão entre o Estado e grupos privados formam um tipo de governança urbana
e este grupo é o maior interessado em obter rendimentos monopólicos através deste discurso aplicado a
determinadas localidades que fazem parte da memória coletiva de certo grupo de indivíduos. A maneira mais óbvia
de extrair estes rendimentos é através do turismo contemporâneo.
Os mercados como símbolos culturais e muitas vezes arquitetônicos, detentores do que é tradicional e
legitimo, têm se integrado cada vez mais ao amontoamento de capital simbólico coletivo de uma cidade. Mundo
afora os mercados têm se transformado, abarcando novas características, com o objetivo principal de atrair
turistas. O resultado se revela em uma contradição. O fetiche por estes símbolos culturais, ao possibilitar extrair
lucratividade, evidencia “seu encanto irresistível [que] atrai cada vez mais, em sua esteira, a mercantilização
multinacional homogeneizante” (HARVEY, 2005). Os mercados que eram símbolos da cultura local acabam por
incorporar tendências mercadológicas contemporâneas, perdendo em sua essência o que na realidade é autêntico.
Frente as considerações apontadas, não duvidamos da grande influência do turismo especificamente o
cultural, sob as novas dinâmicas conferidas nestes equipamentos comerciais que cada vez mais vêm se
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destacando como peça atrativa para viajantes motivados em conhecer o que consideram “diferente”. Assim como
acreditamos que este fenômeno traz grande impacto para os mercados públicos, podendo eles se transformarem
a tal ponto que mudem completamente suas características iniciais. Estas mudanças podem impactar não apenas
os mercados em si – sua forma, estrutura e função – como também seus atores – comerciantes, fregueses,
moradores – e a própria cidade, principalmente a localidade onde o mesmo está inserido (VALLBONA e PÉREZ,
2016).
O fenômeno conferido nestes centros comerciais, apesar de controverso, pois geralmente coloca o
mercado público em um status de mercadoria a ser consumida, homogeneizando-o e alterando radicalmente a
sua dinâmica, pode apresentar efeitos positivos a depender de como a municipalidade, geralmente os
responsáveis pelos equipamentos, o administram e das políticas públicas que devem ser adotadas. Acreditamos
que a inserção do turismo em seu cotidiano deva ser realizada de maneira equilibrada A presença do incomum
deve ser bem-vinda de forma que não se sobreponha ao que existe de tradicional nestes espaços. Os novos usos
podem conviver com os mais antigos de maneira proporcional, restaurantes e lojas de especiarias podem coexistir
harmonicamente com antigas peixarias e boxes de temperos tradicionais.
A introdução do turismo pode existir como peça fundamental para a melhoria de renda dos próprios
permissionários – pois aumentaria o número de consumidores – além de ser uma porta de entrada para reformas
e aperfeiçoamento do próprio mercado muitas vezes necessitados. Também possibilita a abertura do equipamento
em novos horários, à noite ou nos domingos bem como induz vivacidade no entorno onde o mesmo está inserido
e proporciona novas rotas de caminho alternativas (VALLBONA e PÉREZ, 2016).

1.2 O caso do Mercado de São José
Podemos afirmar que o mercado de São José, inserido em bairro de mesmo nome, é na atualidade, o
mais tradicional equipamento de abastecimento desta tipologia na cidade do Recife. Foi inaugurado em 1875
substituindo uma importante feira livre que abastecia o bairro bem como a cidade – em crescimento – de maneira
geral. Como em todas as localidades na qual adotaram o sistema de mercados como forma de abastecimento, no
Recife estes equipamentos foram instalados com o intuito de fiscalizar, padronizar e ordenar o comércio já
existente nas ruas. Estas práticas adotadas pela municipalidade foram típicas do discurso das elites brasileiras
desta época que se espelharam em modelos de cidades europeias as quais tinham como paradigma a
modernização, o embelezamento e a civilidade.
O Mercado de São José foi encomendado pela Câmara Municipal à França, assim, em relação à sua
tipologia, possui similaridade com as edificações implantadas deste país113. É constituído por dois pavilhões unidos
por uma cobertura em estrutura de ferro. Este edifício foi o mais antigo mercado em pré-fabricado montado no
Brasil e provavelmente o pioneiro (SILVA, 1986, p. 138). Em seus primeiros anos de funcionamento, oferecia uma
gama de produtos variados, de peixe fresco à grãos, frutas e verduras.
Nos dias de hoje, evidenciamos transformações no Mercado de São José, sobretudo no que se refere
aos seus usos bem como os perfis de usuários que o frequentam. Os moradores da cidade, residentes de distintos
bairros, os trabalhadores do entorno do equipamento, bem como os turistas de diversas localidades o frequentam
com diferentes finalidades. O mercado oferece de utensílios domésticos à alimentos como também tem uma
grande variedade de artesanatos, além de na área externa ofertar boxes de refeições. Integrado ao mercado, em
uma de suas laterais existe uma feira livre com variedades de frutas, verduras e ervas.
A administração dos mercados e feiras do Recife é de responsabilidade da CSURB (Companhia de
Serviços Urbanos do Recife), criada em 1995114. Em entrevista realizada com o gerente de mercados e feiras do
órgão competente115 foi esclarecido que para além da efetiva administração e manutenção do equipamento,
algumas medidas foram tomadas no intuito de inserir outras atividades nestes espaços. Entre as ações criadas
O Mercado de São José foi inspirado no Mercado de Grenelle, localizado em Paris (SILVA, 1986, p. 138).
Para a efetiva manutenção e ordenamento dos mercados públicos, foi realizado uma subdivisão dos mesmos de acordo com a RPA (Região Político
Administrativa) na qual estão localizados
115 Entrevista realizada em 03/07/2017
113
114
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conferimos circuitos gastronômicos e apresentações culturais ao longo dos anos. Muitas vezes, estes projetos
foram firmados em parcerias com outras entidades. Destacamos o projeto Viva o Mercado116 em parceria entre a
prefeitura e o SEBRAE6.
O projeto surgiu em 2014, meses antes da Copa do Mundo no Brasil e tinha como propósito valorizar os
espaços de comércio tradicionais bem como seus permissionários e incentivar a ida de novos consumidores, entre
eles os turistas. Seu objetivo principal era qualificar os permissionários dos estabelecimentos, oferecendo
consultorias e capacitações visando a melhoria da qualidade do atendimento e do lugar. Destacamos também pelo
projeto, a criação de uma identidade visual específica dos mercados. Através da produção de símbolos
iconográficos, estes equipamentos teriam pela primeira vez a criação de uma identidade própria. Apesar de
considerarmos a boa qualidade da proposta, esta não foi implementada nos moldes preestabelecidos inicialmente.
O que vemos hoje é um projeto menos ousado na qual se destacam algumas apresentações de pequenos cantores
locais nos fins de semana. Desta forma, os mercados no Recife, continuaram sem contar com um projeto que os
unifique e os valorize enquanto símbolos culturais da cidade.
No caso do Mercado do São José, não verificamos atualmente nenhuma ação da prefeitura frente as
medidas tomadas tencionando a inserção de outras atividades, entre elas, aquelas voltadas para o turismo.
Entretanto, observamos que apesar desta circunstância, este equipamento é o mais procurado e visitado por
viajantes. Além de ser o que mais se destaca, entre todos os mercados do Recife, nos guias de turismo.
Realizamos uma breve entrevista com quatro permissionários que trabalham entre 30 e 50 anos no
mercado, também analisamos os comentários de turistas em um site especializado em viagem no intuito se
aprofundarmos e enriquecermos nossa pesquisa.
No que diz respeito à frequência dos turistas ao equipamento, todos os locatários afirmaram que esta é
maior em períodos de férias, de dezembro até fevereiro e de junho até julho. Majoritariamente, o que os levam ao
Mercado de São José são a variedade dos artesanatos e especiarias como roupas, souvenires, bebidas típicas
etc. Quando questionados sobre o interesse das agências de turismo em levarem seus clientes ao equipamento,
três dos entrevistados declararam a falta de empenho por parte das empresas em inserir o mercado em suas rotas,
o que nos induz a pensar no perfil do viajante motivado em conhecer a edificação, sendo ele o indivíduo que não
viaja por excursão. Por fim, todos os permissionários falaram que a atual gestão municipal não incentiva e não
possui políticas públicas voltadas ao incentivo turístico.
No tocante ao tipo de turista consumidor dos mercados, fizemos uma análise, através do acesso à
internet, em um site especializado em viagens denominado “Tripadvisor117”. Dos comentários identificados,
prevaleceram os de indivíduos moradores de outros estados, de distintas regiões do Brasil. O site expõe uma
escala de avaliação do mercado entre o excelente e o horrível. Segundo esta avaliação, 56% consideram o lugar
excelente ou muito bom e 12% acham o equipamento ruim ou horrível. De maneira geral, entre as impressões
positivas destacam-se a variedade de artesanatos e o preço justo, das negativas acentuam-se a desorganização
e a sujeira nos ambientes interno e externo e a insegurança percebida nas ruas do entorno
Frente aos dados coletados, consideramos o Mercado de São José um equipamento em potencial para o
usufruto de viajantes, especificamente aqueles que se encaixam no turismo cultural, pois ele representa e integra
aspectos da cultura e história recifense, entretanto diante de algumas problemáticas como a falta de interesse da
municipalidade bem como de empresas do ramo turístico em valorizar e atrair pessoas ao lugar, o mercado, na
atualidade, está condicionado ao esquecimento e abandono principalmente por parte da prefeitura. Ainda temos o
agravante de o equipamento estar localizado em um dos bairros mais antigos do Recife, local já consolidado com
vários problemas de infraestrutura. Neste quesito, destacamos a fala de um dos locatários que admite a pouca
frequência de turistas ao local devido a problemas como: falta de estacionamento no entorno no mercado, pouca

http://www.vivaomercado.com.br/projeto.html Acessado em: 19/11/2017. 6 Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas.
117 https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g304560-d5567087-Reviews-Mercado_Sao_JoseRecife_State_of_Pernambuco.html Acessado em:
19/11/2017
116
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acessibilidade das ruas e calçadas (sendo os passeios estreitos, esburacados e tomados pelo comércio
ambulante) e ausência de policiamento nos arredores do lugar.

1.3. O caso do Mercado da Encruzilhada
O Mercado da Encruzilhada, situado em bairro de mesmo nome, foi inaugurado – nos moldes estabelecidos
na atualidade – em 1950. O prédio, em estilo modernista foi considerado para as autoridades da época e
moradores da cidade, emblemática pelo seu “bom exemplo de engenharia”. Concomitantemente à abertura do
centro comercial, outros equipamentos se estabeleceram em seu entorno, como maternidade, escola e galerias
com tipologia mista, configurando a identidade do bairro que perdura até hoje (HALLEY, 2013).
Atualmente, evidenciamos que o Mercado da Encruzilhada continua sendo um equipamento importante para
a vizinhança bem como outros estabelecimentos implementados ao longo das décadas que integram o setor
terciário da localidade. Devido à grande oferta de comércio e serviços no núcleo central da Encruzilhada, a
prefeitura o considera um dos subcentros do Recife. Segundo Villaça (2001) os subcentros são aglomerações de
comércio e serviços variados e equilibrados situados em determinada localidade de uma cidade que não o centro
principal.
Nos últimos anos, observamos que a Encruzilhada bem como bairros vizinhos sentiram um processo de
verticalização e especulação imobiliária, na qual novos moradores, com um perfil de rendimento médio, aportaram
no bairro.
Para o geógrafo Milton Santos (1996), existem forças – centrípetas e centrífugas – que conduzem os lugares,
em suas diversas escalas (da cidade, da região, do país, etc.), a um processo de horizontalidade e verticalidade
respectivamente. Para o autor, a horizontalidade se encontra nos lugares caracterizados como socialmente
construídos a serviço do interesse coletivo. Já os lugares caracterizados pela racionalidade e pelo discurso dos
setores hegemônicos, são os que encontramos o processo de verticalização. Ainda o autor, na atualidade, a
tendência é a de que ocorra uma união vertical dos espaços. Entretanto, o processo de horizontalidade de uma
área pode ser refortalecido através de ações localmente construídas.
Consideramos este fato relevante para a nossa investigação. Acreditamos que a valorização do bairro rebateu
diretamente no mercado público, sendo o equipamento desta tipologia que vem recebendo mais investimentos da
prefeitura nos anos recentes. Uma grande reforma está sendo realizada, na qual envolve de intervenções externas,
como implementação de ciclofaixa e ampliação do estacionamento do mercado, como melhorias em sua parte
interna, como a instalação de novas lojas – pastelaria, choperia, pizzaria e uma loja de reforma e reciclagem de
bicicletas – reforma dos banheiros, setorização dos antigos boxes, etc. Além das intervenções físicas, constatamos
a realização do Projeto Viva o Mercado, já citado em nosso trabalho, com shows durante os finais de semana.
Também verificamos a efetivação de uma feira alternativa, em parceria com uma entidade civil, denominada “Feira
livre do poço” onde podemos encontrar artesanatos, livros e comidas variadas.
Frente as últimas intervenções realizadas no Mercado da Encruzilhada, observamos que existe uma vontade
por parte de seus gestores em transformá-lo, introduzindo novos usos que atraiam públicos distintos, entre eles
moradores da própria cidade e turistas, verificamos este fato através de recentes matérias de jornais118. Desta
forma, observamos que o centro comercial, apesar de ainda não constar nos guias de turismo da cidade, após seu
remodelamento, demonstra mais sintonia que o Mercado de São José com as transformações percebidas em
alguns mercados em diferentes localidades do mundo.

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/10/20/interna_vidaurbana,727536/projeto-quertransformar-centros-comerciais-ematracoes-turisticas.shtml Acessado em: 20/11/2017
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2016/12/29/reforma-diversifica-oferta-de-servicos-nomercado-da-encruzilhada-265066.php
Acessado em: 20/11/2017
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1.4. Considerações finais
Os mercados públicos vêm atraindo uma parcela de consumidores motivados em se aproximar das tradições,
história e cultura de determinada localidade. Entre os novos usuários, constatamos um perfil de turista, interessado
no patrimônio histórico/cultural, nas manifestações populares, na gastronomia e artesanato únicos de determinada
localidade. O segmento do turismo cultural vem aderindo novos adeptos a cada ano (BARRETO, 2003).
Observamos também a iniciativa por parte das prefeituras locais em enquadrarem estes equipamentos na rota de
turismo de suas cidades. Este fenômeno vem ocorrendo em diversas cidades, do Brasil e do mundo.
Percebemos no caso dos mercados públicos investigados neste artigo – se comparados com outros
equipamentos de cidades brasileiras – certo descaso por parte da Prefeitura do Recife no que se refere à
implementação de políticas públicas voltadas para o turismo e lazer, tencionando a valorização e reconhecimento
destes espaços como símbolos da cultura local diante dos visitantes. As ações constatadas são embrionárias e
incipientes. Como exemplo de projeto que transformaria os mercados do Recife, porém que não foi implementado
em sua ideia original, temos o Viva o Mercado em parceria com o SEBRAE.
Apesar do pequeno interesse por parte da municipalidade em reconhecer os mercados do Recife como
lugares turísticos, capazes de atrair distintas variedades de consumidores, observamos de forma primária,
algumas ações que acreditamos serem capazes de transformar estes equipamentos e atrair outros públicos, entre
eles viajantes de outras cidades. As políticas públicas investigadas envolvem primeiramente o Mercado da
Encruzilhada, situado em bairro de recente especulação imobiliária. Este mercado é o que mais vem recebendo
atenção da prefeitura. Em oposição, temos o Mercado de São José, situado no centro da cidade, local bastante
consolidado que não possui dedicação pela administração pública, apesar de ser um dos mais antigos e o mais
tradicional equipamento da cidade.
A comparação entre os dois equipamentos escolhidos para serem investigados serve como símbolo da
distinção entre as localidades de uma mesma cidade no que se refere a destinação de investimentos públicos. Isto
conota que os esforços empreendidos pela prefeitura do Recife na gestão de seus mercados públicos na
atualidade, aparentam convergir com os interesses do mercado imobiliário ao concentrar seu interesse e
investimentos em localidades de alto poder aquisitivo, relegando às outras dezenas de mercados públicos o
descaso administrativo.
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OFERTA TURÍSTICA LOCAL E MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DO IMPACTO DE
INDÚSTRIAS TURÍSTICAS
Eduardo Reis Araújo119
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Paulo Henrique Assis Feitosa121
Resumo
Nos últimos anos, diversos estudos foram realizados para analisar o impacto do turismo na economia, para
subsidiar a elaboração e avaliação de políticas de desenvolvimento desse setor. Parte desse esforço tem se
concentrado no dimensionamento de seu mercado de trabalho através da estimação de coeficientes de demanda.
Entretanto, dificuldades impostas aos métodos e fontes de informação disponíveis limitam as análises no nível
municipal. Para somar esforços nesta direção, este artigo investiga se o nível de desenvolvimento da oferta
turística local está associado ao impacto econômico do mercado de trabalho em indústrias turísticas. Para tanto,
são analisados dados de oito indústrias turísticas na Região Metropolitana da Grande Vitória no Estado do
Espírito Santo. Os resultados da aplicação de coeficientes de demanda revelam uma correlação positiva entre o
grau de desenvolvimento da oferta turística e o efeito no mercado de trabalho, medido em termos de emprego e
massa salarial.
Palavras-chave: Região Metropolitana, Oferta Turística, Indústrias Turísticas, Mercado de Trabalho, Coeficiente
de demanda.

Local tourist supply and labour market: an analysis of tourist industry impact
Abstract
In the last years, several studies have been devoted to analysing the impact of the tourism activity in the economy,
in order to support the development and evaluation of sectoral policies. An important part of this effort has focused
on measuring labour market in tourism industries by estimation of coefficients demand. However, difficulties
imposed on methods and sources of information available limit the analysis at the municipal level. In order to join
efforts in this direction, this paper investigates whether the level of local tourism development is associated with
the economic impact of the labour market in tourism industries. Therefore, the article analyses tourist industries
data in the Metropolitan Region of Vitória, in the State of Espírito Santo. The results of application demand
coefficients show a positive correlation between the degree of development of local tourism and the effect in the
labour market, measured in terms of employment and wages.
Keywords: Metropolitan Region, Tourist Offer, Tourism Industries, Labor Market, Demand Coefficient.

1. INTRODUÇÃO
O turismo têm se destacado como um dos setores mais significativos da economia, tanto por contribuir
para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), como por sua capacidade de produzir bem-estar na sociedade
através de benefícios econômicos, sociais e ambientais. Entre os benefícios dessa atividade estão a geração de
empregos, o aumento dos níveis de renda e a melhoria nos padrões de qualidade de vida da população.
Diante da escassez de informações estatísticas e as limitações de metodologias para avaliar o
desempenho das indústrias turísticas, o mercado de trabalho é reconhecido pela literatura como um importante
Servidor da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo
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indicador dos impactos gerados pelo turismo. As evidências sugerem que dentre os insumos utilizados na
produção do serviço turísticos, o trabalho humano possui maior peso se comparado com outras atividades
econômicas (TAKASAGO et al., 2011).
Apesar dos avanços recentes em áreas especializadas de estatística e macroeconomia do turismo, suas
atividades e seu valor econômico no âmbito municipal, permanecem insuficientemente estudadas (ILO, 2014). A
dificuldade dos pesquisadores é incorporar informações da demanda no cálculo destas estatísticas, o que requer
o desenvolvimento de pesquisas. Assim, existe um interesse crescente de especialistas e instituições de pesquisa
em adotar indicadores do mercado de trabalho como parâmetros para medir o desempenho do turismo (OMT,
2010). No Brasil, instituições de pesquisa e o Ministério do Turismo têm se empenhado nessa tarefa, através da
criação de um sistema de informação sobre o mercado de trabalho no setor de turismo, mesclando pesquisas
originais e estatísticas oficiais do mercado de trabalho (IPEA, 2006; COELHO, 2011; SAKOWSKI, 2013).
As dificuldades em analisar a economia do turismo através do dimensionamento do seu mercado de
trabalho no nível local é resultado de dois problemas. O primeiro advém da contabilização dos postos de trabalho
deste setor como “empregos das indústrias turísticas” e não dos “empregos gerados pelas indústrias turísticas”,
o que resulta em problemas de superestimação decorrente da não exclusão da parcela do consumo destinada
aos não visitantes. O segundo decorre do fato de o turismo ser fortemente dependente do território e a carência
por dados para o nível local. Essa deficiência se deve ao alto custo e complexidade da operacionalização da
coleta de dados, seja por meio da aplicação de questionários ou levantamento de dados sobre faturamento e
registros administrativos dos estabelecimentos.
Assim, é notório as dificuldades metodológicas em estimar o impacto econômico da atividade turística a
nível local (SAKOWSKI, 2012; MACFEELY, 2012). Já os esforços de aplicação dos coeficientes macrorregionais
para dimensionar o mercado de trabalho em nível municipal, tende a gerar distorções e imprecisões por não
capturar as heterogeneidades existentes. Em suma, a literatura empírica é carente de uma maior compreensão
das relações entre características locais, como as estruturas de oferta, e o dimensionamento do mercado de
trabalho no setor.
Diante disso, o presente artigo visa investigar se diferentes níveis de desenvolvimento da oferta turística
local estão associados ao impacto econômico do mercado de trabalho em indústrias turísticas. Para tanto, este
trabalho estudará essa associação por meio da classificação das localidades estudadas, conforme a sua oferta
turística e a aplicação de coeficientes de demanda turística, através de estatísticas do mercado de trabalho.
Este artigo está estruturado em cinco seções, incluindo essa introdução. Na segunda encontra-se a discussão
sobre o marco teórico e conceitual. Na terceira, a metodologia utilizada para estimar os coeficientes, para realizar
a pesquisa de campo e para classificar as localidades. A quarta descreve e analisa os resultados alcançados.
Enquanto a última, apresenta as conclusões.

2. MARCO TEÓRICO
A Economia do Turismo visa estudar e compreender as características da atividade, sobre as diferentes
óticas, inclusive sobre a possibilidade de avaliar eventuais impactos provenientes de seu desempenho. A
ascensão dessa área de pesquisa, de certa maneira, está associada à evidência empírica que demonstra a
contribuição do turismo para a geração de renda (KIM et al., 2006; LEE, 2008; BALAGUER; CANTAVELLAJORDA, 2008; TAKASAGO et al., 2011) e até na estabilização de crises econômicas (TOULOUSE, 2012).
As atividades da economia do turismo estão associadas ao movimento de pessoas a destinos
localizados fora do “entorno habitual”, que inclui os casos de viagens que integram o seu cotidiano, e que é
responsável por gerar implicações de caráter social, cultural e econômico na sociedade. Ainda que não se
estabeleça um limite geográfico de distância, espera-se que exclua os deslocamentos que fazem parte da rotina
(OMT, 2008).
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Em geral, define-se o “turismo” como sendo uma categoria de “viagem”, enquanto “visitante”, relacionase à subcategoria de “viajante”, ou seja, que realiza viagens turísticas. O termo “visitante” refere-se não apenas
aos turistas que são visitantes que pernoitam, mas também aos excursionistas que são visitantes do dia. Portanto,
incluem-se viajantes que realizam viagens por um período inferior a um ano, e por qualquer finalidade (lazer,
negócios, educação, visita familiar, entre outros) desde que não seja a de ser empregado de algum
estabelecimento situado no destino.
A soma de valores pagos pelos visitantes para adquirir bens e serviços de consumo é percebida como
um “gasto turístico receptivo” e inclui o transporte, o alojamento, alimentos, bebidas, entre outros. Ou seja, todos
os tipos de serviços para o uso do próprio visitante ou para presentear terceiros, adquiridos durante o tempo de
permanência no município destino, estando inclusas as somas pagas ou reembolsadas por terceiros, como é o
caso de viagens de negócios, quando as despesas são pagas pelas empresas.
Os produtos que possuem maior representatividade no orçamento dos gastos turísticos dos visitantes
são entendidos como os “Produtos Característicos do Turismo”, e por outro lado, também apresentam um
consumo significativamente reduzido em caso de ausência de visitantes (OMT, 2010).
Por isso, para restringir o objeto de estudo a apenas aos casos de gastos turísticos com bens de
consumo finais, ou seja, aqueles que os visitantes fazem nos estabelecimentos, adota-se o termo “consumo
turístico”. Como consequência, excluem-se os gastos feitos com bens de investimentos, serviços de publicidade,
consultoria, entre outros. Esses gastos são investigados em metodologias que utilizam as Contas Satélites do
Turismo, que possuem um escopo mais amplo na demanda turística e incluem o consumo coletivo do turismo e
a formação de capital fixo.
Do outro lado do gasto, está a “oferta turística” que consiste em um conjunto de equipamentos, bens e
serviços diversos, capazes de atrair e assentar um público visitante, numa determinada região, durante um
determinado período. Essa oferta é definida em um conjunto de Atividades Características do Turismo (ACT),
responsáveis por ofertar os produtos característicos do turismo, aqui também denominadas “indústrias turísticas”.
Assim, nessa categoria de estabelecimentos, estão apenas aqueles que possuem alta dependência do consumo
feito por visitantes e que deixariam de existir em casos de ausência desses viajantes.
Determinar a “oferta turística” é um aspecto-chave para os estudos das indústrias turísticas, em especial
no contexto brasileiro, já que não há um consenso sobre as atividades que formam a atividade turística. Neste
caso, a Organização Mundial do Turismo propõe doze categorias de indústrias turísticas, sendo:
1) Alojamento para visitantes: Hotéis, apart-hotéis, albergues, camping, pensões e outros tipos de
alojamento;
2) Atividades de provisão de alimentos e bebidas: Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Serviços
ambulantes de alimentação e Cantinas;
3) Transporte ferroviário: Serviços de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual, trens
turísticos, teleféricos e similares;
4) Transporte rodoviário: transporte rodoviário coletivo de passageiros, serviços de taxi, serviço de
transporte de passageiros, organização de excursões e outros transportes rodoviários;
5) Transporte aquaviário: transporte por navegação, transporte marítimo e transporte aquaviário para
passeios turísticos;
6) Transporte aéreo: transporte aéreo de passageiros, serviço de taxi aéreo e outros serviços de
transporte aéreo;
7) Aluguel de equipamentos de transporte: locação de automóveis sem condutor;
8) Atividades de agências viagens e outros tipos reservas: agências de viagens, operadores turísticos,
serviços de reservas e outros serviços de turismo;
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9) Atividades culturais: produção teatral, musical e espetáculos, sonorização e iluminação, artes
cênicas, artistas plásticos, restauração de obras de arte, gestão de espaços, museus, jardins
botânicos, zoológicos, parques, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;
10) Atividades esportivas e recreativas: Aluguel de equipamentos, exploração de jogos e apostas,
gestão de instalações, eventos esportivos parques de diversão e temáticos, e outras atividades de
recreação;
11) Comércio varejista de bens característicos do turismo: suvenires, bijuteria, artesanato e objetos de
arte;
12) Outras atividades características do turismo, específicas de cada país.
Os itens 11 (Bens característicos do turismo) e 12 (Serviços característicos do turismo) referem-se às
possibilidades de produtos ou indústrias que podem ser definidas segundo as especificidades do turismo de cada
país.
As indústrias turísticas são classificadas por códigos de subclasse econômica, segundo a versão 2.1 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Apresenta-se a seguir, a delimitação da oferta turística
proposta nesse trabalho, conforme as particularidades das localidades investigadas, bem como uma tipologia
baseada no estágio de desenvolvimento da oferta turística local.

3. METODOLOGIA
Há duas formas para mensurar o mercado de trabalho em indústrias turísticas. A primeira consiste na
soma dos postos de trabalho da atividade turística, ou seja, o total de “Empregos das indústrias turísticas”. Já a
segunda, consideram-se os “Empregos gerados pelas indústrias turísticas”. O principal problema na adoção da
primeira forma é a superestimação decorrente da não exclusão da parcela do consumo destinada aos não
visitantes (OIT, 2004). Assim, nota-se que a diferença entre os conceitos, consiste que, no primeiro há uma
contagem da quantidade de postos de trabalho das Indústrias turísticas, e que não considera os vínculos gerados
exclusivamente pelo turismo. Já o segundo retrata o quantitativo de postos criados, em razão do consumo dos
visitantes.
Para solucionar os problemas de superestimação do impacto do turismo no mercado de trabalho, o IPEA
(2006) propõe estimar um coeficiente de atendimento turístico ou coeficiente de demanda, para identificar o
percentual da produção do estabelecimento que decorre do consumo dos visitantes. O problema de segregar ou
de identificar a contribuição da demanda turística no total da oferta dos estabelecimentos da indústria turística
está na metodologia das Contas Satélites do Turismo. Os conceitos de Valor Adicionado Bruto das Indústrias
Turísticas (VABIT) e Valor Adicionado Bruto Direto Turístico (VABDT) (OCDE, 2008), por exemplo, diferenciamse pelo fato de que, no primeiro a produção está orientada ou não para visitantes, enquanto no segundo,
restringe-se apenas aos visitantes.
Na literatura internacional também é possível identificar conceitos semelhantes como “ratio del turismo”
ou “tourism ratios”, que faz referência à razão ou parcela turística da produção total da indústria (OIT, 2004). O
documento OCDE (2000) orienta o cálculo das estatísticas de emprega com uso do “Tourism Ratio” a partir da
Tabela de Recursos e Usos (TRU) das Contas Nacionais, que é ajustada para segregar a parcela dos produtos
característicos do turismo que são consumidos pela demanda turística. A demanda turística é definida de forma
ampla, pelo somatório do consumo das famílias (ou seja, a aquisição de produtos característico do turismo por
visitantes) com o consumo intermediário (aquisição produtos característico do turismo por empresas). A diferença
metodológica do coeficiente de atendimento turístico estimado pelo IPEA (2006) e pelo Tourism Ratio proposto
pela OCDE, dá-se essencialmente por dois aspectos-chaves, a fonte de dados e as variáveis utilizadas.
A metodologia do IPEA (2006) baseia-se em informações do perfil de clientes das indústrias turísticas,
onde há segregação de visitantes e não visitantes. Portanto, a fonte utilizada para avaliar o percentual de turistas,
é a percepção do representante do estabelecimento e, assim, da parcela dos empregos que são gerados pelo
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turismo. Já a OCDE recorre a pesquisas censitárias para saber sobre o tipo de produtos que foram adquiridos
pelas pessoas e por empresas no período de um ano (OIT, 2004). De forma simplificada, a parcela de postos de
trabalhos gerados pelo turismo é uma proporção direta das vendas que os estabelecimentos realizam para
visitantes e as demais indústrias turísticas.
Outro grupo defende a tese de que a melhor maneira de analisar o impacto econômico do turismo é pelo
uso de matrizes de insumo-produto (WIEN, 1989), onde é possível identificar a geração de valor adicionado, de
receitas, de impostos e criação de empregos. Sua proposta consiste numa avaliação de efeitos, indiretos e
induzidos que o turismo exerce no mercado de trabalho. Dos trabalhos que usam as matrizes de insumo-produto
para avaliar o impacto da demanda turística na geração de emprego e renda pode-se destacar Cassimiro Filho
(2002); Arbache et al. (2008); Takasago et al. (2011) e Takasago e Mollo (2011). Em Takasago et al. (2011) é
utilizada a última versão da matriz de insumo-produto brasileira para obter um recorte mais preciso das Atividades
Características do Turismo. Além disso, também se utilizam dos coeficientes de atendimento turístico estimados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para separar a parcela da demanda que atende aos não
visitantes, daquela que atende aos visitantes (turistas e excursionistas).
Em resumo, são quatro alternativas metodológicas para analisar o impacto do turismo na geração de
empregos: 1º) métodos de avaliação do total de empregos das indústrias turísticas, sem o uso de coeficiente ou
outros ajustes na oferta; 2º) técnicas de estimação dos coeficientes de atendimento turístico, conforme utilizado
pelo IPEA; 3º) uso do Tourism ratios ou Ratio del Turism, seguindo a linha proposta pela OCDE; 4º) métodos que
adotam matrizes insumo-produto para avaliar os impactos diretos, indiretos e induzidos do turismo na criação de
empregos.
Como indicado, a aplicação da primeira alternativa não é preterida neste trabalho por conta da superestimação
dos efeitos do turismo. As terceira e quarta alternativas, apesar de seu potencial, ainda não podem ser aplicadas
ao caso de estudos municipais, por conta da ausência de matriz de insumo-produto no nível das localidades.
Portanto, a segunda alternativa é a que se revela mais adequada para investigar o impacto do turismo nestas
localidades.

4. ESTIMAÇÃO DE COEFICIENTES DE DEMANDA
A estimação do coeficiente de demanda turística,
realizadas por visitantes

e o total do faturamento

Onde:

, pode ser obtida pela razão entre as compras

da indústria turística no tempo .

expressa o faturamento da indústria turística

demandado

exclusivamente por visitantes em ; é o faturamento total de demandado por
visitantes e não visitantes em ; é uma variável qualitativa atribuída às indústrias
turísticas, definida no intervalo ; é uma variável qualitativa referente aos meses do
ano.

Uma opção adequada para estimar

é a informação sobre o faturamento declarado pelas empresas

às Fazendas Municipais ou Estaduais. Para a estimativa do
a informação apropriada seria o registro
administrativo ou outros controles que possibilitassem identificar a parcela de vendas destinadas exclusivamente
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aos visitantes (turistas e não turistas). Entretanto, a obtenção dessas informações é custosa e de difícil
operacionalização.
Assim, a opção viável para contornar estas carências é o uso de variáveis alternativas, como as
pesquisas de opinião nos estabelecimentos para avaliar a percepção dos empresários sobre o percentual das
vendas que é destinado aos visitantes, o que possibilitaria avaliar o comportamento da demanda turística. A partir
dessa alternativa, define-se a variável aleatória

que será uma estimativa do verdadeiro valor de , calculada
=
com base no somatório do produto de por , estando sujeita ao erro . O termo de erro
está
relacionado à chance de se obter valores distintos de
, dado que a pesquisa fornece apenas uma
aproximação da verdadeira participação de visitantes no faturamento das empresas. Por isso, os dados coletados
estão sujeitos a um tipo de erro desconhecido. Neste trabalho supõe-se que os informantes da pesquisa detêm
informações corretas, implicando no pressuposto de que

.

Onde:

é uma variável aleatória definida no intervalo é uma variável aleatória
contida em e que indica a opinião dos proprietários sobre a
parcela das vendas destinadas aos visitantes para
o estabelecimentos , integrante da indústria turística , no tempo ; é um fator de ponderação
que varia no intervalo , obtido pela razão entre a quantidade de empregos do
estabelecimento e o total de empregos do subsetor ; é uma variável qualitativa discreta
que assume valores no intervalo
uma variável qualitativa que define a indústria
turística definida no intervalo
termo de erro que por hipótese supõe-se.

É importante destacar que o coeficiente

, conforme o mês de referência; é
.

e um

é apenas uma dentre outras estimativas para o coeficiente

de demanda turística conforme valores
e de
. Assim, o mais adequado
para se fazer referência aos coeficientes de todas as indústrias turísticas da região, ao longo de um ano, é utilizar
a matriz de coeficientes turísticos
, sendo
linhas e
colunas:
Se considerar verdadeira a relação de proporcionalidade direta entre o percentual de vendas destinado
aos visitantes e o total de postos de trabalhos gerados pela atividade turística, pode-se inferir sobre o impacto do
turismo na geração de empregos a partir da matriz . Ou seja, considerando a matriz:
como sendo a que fornece a quantidade de vínculos empregatícios, distribuídos por linhas e
, então o produto
será o resultado do estoque de empregos gerados pelo turismo em determinado município
no período de 12 meses.

Observe que o resultado da multiplicação das matrizes implica num vetor cujas linhas representam o
total de empregos gerados em cada mês de referência. Por exemplo, sendo
, o resultado da primeira linha
expressa o total de empregos gerados em “janeiro”, a segunda linha “fevereiro” e assim por diante.
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Será admitido como pressuposto aqui que a matriz
expressa uma característica estrutural da
atividade turística no município e, por consequência, os coeficientes serão constantes a cada triênio. Assim, uma
vez estimados os coeficientes da matriz
, os dados de
podem ser obtidos gratuitamente em fontes
secundárias, como a Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho (RAIS/MTb).

4.1 Pesquisa de campo
A mensurar o impacto da atividade turística na geração de emprego, utiliza-se o produto das matrizes
. Nesta seção serão discutidos os procedimentos para coletar os dados de fontes primárias e
secundárias, para estimar o produto de matrizes e atender aos propósitos deste artigo, que é avaliar e
dimensionar o mercado de trabalho em indústrias turísticas em âmbito subnacional.
Os dados primários, obtidos pelo levantamento de campo, forneceram as observações das variáveis
,

, o que permitiu consolidar os resultados da matriz

. Lembre-se que

refere-se à opinião das

empresas sobre a parcela de vendas destinadas aos visitantes, enquanto
trata-se do peso dessas
observações no computo final do coeficiente de demanda turística. Os estabelecimentos de maior porte (com
maior quantidade de empregados) são aqueles de mais elevados, que resulta em maior influência das
respectivas observações no cômputo final do coeficiente de atendimento turístico da Indústria.
Além disso, na tentativa de compatibilizar a metodologia desta pesquisa com a do IPEA (2006), optouse por interrogar o entrevistado acerca do percentual de visitantes que frequentaram o estabelecimento. Ou seja,
ao invés de questionar sobre o percentual de vendas destinadas aos turistas, optou-se por indagar sobre o
percentual de atendimento. Com essa opção metodológica de investigar o tipo de atendimento, subentende-se
que está implícita a hipótese de equivalência do ticket médio das vendas entre visitantes e não visitantes. Em
suma, por não se ter evidências e/ou estudos que comprovassem o contrário, este trabalho partiu do pressuposto
de que turistas e não turistas locais tivessem o mesmo padrão de consumo.
A seleção do respondente é também um dos critérios que contribuem para minimização do erro e que
possibilita assumir
. Nesse sentido, é importante esclarecer que as entrevistas foram direcionadas aos
representantes do estabelecimento que tivesse conhecimento sobre atividade comercial e o tipo de clientes que
são atendidos (ou seja, se são turistas ou não turistas).
O processo de amostragem também é de fundamental importância para o resultado das inferências.
Neste caso, adotou-se uma amostragem estratificada equiproporcional, sendo utilizado o tipo de atividade
econômica e a localização do estabelecimento como fatores de estratificação. O sorteio aleatório das firmas
possibilitou que a amostra selecionada conservasse as características da população. A identificação e a
contagem da população só foram possíveis por conta de informações cadastrais levantadas, provenientes de três
tipos de bancos de dados, além das próprias observações de campo sobre a existência dos estabelecimentos.
Após os ajustes, chegou-se a uma população de 3.139 estabelecimentos integrantes da indústria
turística nas localidades estudadas, conforme dados do Ministério do Trabalho. Porém, destaca-se que tal
universo variou conforme a fonte de dados, como é visto na Tabela 1. A partir deste universo, utilizou-se como
critério para realização desta pesquisa, uma margem de erro de 5% em todas as indústrias turísticas, como forma
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de garantir certo nível de confiabilidade em todas as suas amostras. Deste modo, a amostra total foi estimada
em 1.345 estabelecimentos, distribuída nas oito indústrias turísticas, como revela a Tabela 2. Diante de restrições
metodológicas e particularidades das atividades turísticas locais, não foram consideradas “Transporte de
passageiros ferroviário”, “Transporte de passageiros aquaviário”, “Transporte aéreo de passageiros” e “Outras
atividades características do turismo, específicas de cada país”.

Tabela 1: Quantidade de estabelecimentos por fonte de dados e localidades
Localidades
Indústrias Turísticas
Total
Embrionária
Consolidação Madura
Fazenda Nacional
2.413
3.498
6.205
2.019
Fazenda Estadual
675
1.213
2.264
4.152
Ministério do Trabalho
500
880
1.759
3.139
Fonte: elaboração própria

Tabela 2: Distribuição da a
Indústrias Turísticas
Alojamento
Alimentos e bebidas
Transporte Rodoviário
Equipamentos de transporte
Agências de viagens
Atividades culturais
Esporte e recreação
Comércio varejista
Total de estabelecimentos

mostra da pesquisa de campo
por localidades e indústria
Localidades
Total
Embrionária
Consolidação Madura
6
34
76
116
84
244
450
778
45
30
30
105
20
11
12
43
11
6
28
45
33
9
7
49
42
14
20
76
34
23
76
133
275
371
699
1.345

Fonte: elaboração própria

Por fim, para elaboração da matriz de empregos
foram utilizados os Microdados da RAIS de 2012.
Os dados desse banco de dados foram ajustados com a finalidade de incluir os proprietários dos
estabelecimentos que trabalham nessas empresas sem carteira assinada, em jornada superior a 6 horas/dia.

4.2 Agrupamento e classificação das localidades
As localidades estudadas correspondem a seis municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória
(RMGV). Essa região turística denominada “Metropolitana” (ver Figura 1) concentra o maior número de habitantes
do Estado. A região também apresenta um conjunto diversificado de atrativos, com praias e montanhas, parques
botânicos, manguezais, lagoas, cachoeiras, artesanatos, grupos folclóricos, espaços de arte e cultura,
gastronomia, patrimônio histórico e espaços para eventos.
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Figura 1 – Regiões Turísticas do Espírito Santo
Fonte: Espírito Santo, 2007

As pesquisas de fluxo turístico revelam que a região possui um importante potencial para atender a
demanda turística da região sudeste do Brasil, onde estão inseridos os principais emissores domésticos de
turistas e de maior renda média (ESPÍRITO SANTO, 2012). Entretanto, a oferta turística é bastante heterogênea
e encontra-se em diferentes estágios de desenvolvimento entre as localidades. Para uma avaliação comparativa
dessas disparidades e agrupamento das regiões, tomam-se como critérios as dimensões da oferta proposta pela
Embratur (1984): (i) Atrativo turístico: Existência de lugares, objetos, equipamentos ou acontecimento de
interesse turístico que motivam o deslocamento de grupos humanos; (ii) Serviços e equipamentos turísticos:
Disponibilidade de edificações, instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística.
(iii) Infraestrutura de apoio turístico: Oferta de conjunto de obras e instalações da estrutura física da base, que
cria as condições para o desenvolvimento de uma unidade turística.
As localidades foram agrupadas em três grupos, conforme o nível de desenvolvimento da oferta turística,
sendo a terminologia adotada, tendo como inspiração a avaliação dos estágios de desenvolvimento proposta por
Bianchi et al., (1997). O primeiro grupo é constituído pelos municípios de Guarapari e Vila Velha, que possuem
uma oferta classificada como “madura”, pois possuem atrativos turísticos consolidados, relativa oferta de serviços
e equipamentos requeridos pela atividade e importante infraestrutura de apoio. O segundo é formado por Serra
e Fundão, com oferta qualificada como “em desenvolvimento”, já que possuem atrativos turísticos potencias e
pouco explorados e a oferta de serviço, equipamentos e infraestrutura em expansão. Por fim, o terceiro é formado
por Cariacica e Viana, com oferta considerada “embrionária” dada a menor quantidade de atrativos, oferta de
serviços e equipamentos incipiente e deficiências na infraestrutura de apoio turístico. Cabe destacar que este
estudo não tratou do município de Vitória, por compreender que ele já se caracteriza como um atrativo natural,
por ser capital do Estado e, por isso, atrair pessoas para atividades como turismo de negócios. Ou seja, o foco
do presente estudo foi nos municípios que, embora estivessem em uma Região Metropolitana, não tivessem o
mesmo nível de influência de uma capital de Estado.
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A partir desse agrupamento e classificação, no próximo capítulo tem-se a aplicação dos coeficientes de
demanda estimados para mensurar os impactos dos diferentes estágios de desenvolvimento da oferta, conforme
as localidades em questão.

5. RESULTADOS
O coeficiente de demanda turística , é um indicador da parcela do consumo dos estabelecimentos destinada
aos visitantes, já que o conjunto de firmas que integram a indústria turística não ofertam produtos e serviços
exclusivamente aos visitantes (turistas e excursionistas).
Para obter esse coeficiente, a pesquisa extraiu informações sobre o percentual de atendimento aos visitantes
nos estabelecimentos cuja atividade principal estivesse na relação de subclasses da CNAE 2.1. Assim, o
coeficiente de demanda representa a média de opiniões dos representantes dos estabelecimentos, ponderado
pela quantidade de empregados de cada empresa. Esses também foram comparados com a estatística de
tendência central mediana, para corrigir problemas com valores atípicos (outliers), e não demonstrou mudanças
significativas em relação ao critério de média ponderada empregado.
Os resultados desta estimativa são apresentados na Tabela 3, onde se tem os valores encontrados na pesquisa
e os valores estimados para toda a região sudeste do Brasil, ou seja, além do Espírito Santo, inclui Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais. Esta análise comparativa revela em que medida os coeficientes das indústrias
turísticas desviam das estimativas da macrorregião Sudeste, como é o caso de agências de viagem e atividade
culturais. Esses resultados também são uma evidência da limitação do uso de coeficientes da macrorregião como
um bom indicador para dimensionar a atividade turística local.
Tabela 3: Coeficiente de demanda turística por localidades e indústria [
Localidades
Indústrias Turísticas
Embrionária Consolidação Madura
Alojamento
66
74
64
Alimentação
17
28
35
Transporte rodoviário
24
36
36
Aluguel de transporte
29
21
44
Agências de viagens
20
19
38
Atividades culturais
35
9
60
Esporte e recreação
6
6
29
Comércio varejista
20
18
37

]
Sudeste
(IPEA)
72
24
40
25
77
20
20
-

Fonte: elaboração própria para o nível das localidades e IPEA (2010) para o sudeste.

Sobre os efeitos de diferentes estágios de desenvolvimento da oferta turística local no dimensionamento
do mercado de trabalho, é possível fazer inferências sobre o impacto ou montante de ocupações geradas pela
atividade turística das localidades, desde que se aceite a hipótese de que existe uma relação de
proporcionalidade direta entre os coeficientes de demanda turística e o total de empregos formais gerados pelo
turismo. Sob essas condições, a Tabela 4 apresenta os vínculos empregatícios formais por indústrias localidades
estudadas.
Se não considerar os coeficientes de demanda, a Tabela 4 demonstra que as oito indústrias turísticas
impactam a economia da região com a geração de 14.865 empregos formais, sendo nas localidades “em
consolidação” e “madura”, os maiores empregadores. Como já discutido esses dados são considerados
superestimados por não deduzir o percentual do consumo devido aos não visitantes. Um exemplo desse viés é
o recente crescimento do emprego no setor de alimentação que coincide com o aumento do consumo alimentar
fora do domicílio, o que nada tem a ver com o consumo turístico.
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Tabela 4: Quantidade bruta [ ] de vínculos empregatícios formais por localidades e indústria
Localidades
Indústrias Turísticas
Total
Embrionária Consolidação
Madura
Alojamento
46
300
908
1.254
Alimentos e bebidas
1.403
2.797
5.224
9.424
Transporte Rodoviário
1.362
730
434
2.526
Equipamentos de transporte
86
186
60 332
Agências de viagens
8
36
106 150
Atividades culturais
5
21
45 71
Esporte e recreação
18
105
621 744
(I) Total das indústrias turísticas
(II) Total de empregos formais na localidade
Comércio varejista
% (I) em (II)

2.984

4.269

7.612
335.649

69.716

132.973

56

94

4,28%

3,21%

132.960
214
5,73%

4,43%

Fonte: elaboração própria. Nota: Corresponde à quantidade de vínculos empregatícios formais em cada indústria turística em
31/12/2012, conforme os dados do Ministério do Trabalho.

Para responder esse problema, o produto
sintetiza o impacto do turismo na geração de empregos
formais diretos em cada localidade, como se nota na Tabela 5. Por este cálculo, constata-se que o movimento
dos visitantes contribui com 4.382 ocupações formais. Também percebe-se que o estágio de desenvolvimento
da oferta turística da localidade é positivamente relacionado à quantidade de empregos e ao percentual de
empregos das indústrias turísticas em relação total de empregos na localidade.
Tabela 5: Quantidade estimada [

] de vínculos empregatícios formais por localidades e indústria
Localidades
Indústrias Turísticas
Total
Madura
Embrionária Consolidação
Alojamento
31
222 583
836
Alimentos e bebidas
242
783 1378
2403
Transporte Rodoviário
323
263 128
714
Equipamentos de transporte
25
39 15
79
Agências de viagens
2
7 33
42
Atividades culturais
2
2 21
25
Esporte e recreação
1
6 188
195
Comércio varejista
11
17 61
89
(I) Total das indústrias turísticas
636
1.339
2.407
4.382
(II) Total de empregos formais na localidade
69.716
132.973
132.960 335.649
% (I) em (II)
0,91%
1,01%
1,81%
1,31%
Fonte: elaboração própria. Nota: Corresponde à quantidade de vínculos empregatícios formais em cada indústria turística em
31/12/2012, conforme os dados do Ministério do Trabalho.

Conforme Tabela 5, tem-se que o movimento dos visitantes contribui com a geração de 1,31% de todos
os empregos formais gerados nestas localidades. Além disso, a aplicação dos coeficientes de demanda na
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quantidade de empregos reforça os resultados relacionados ao quantitativo de vínculos empregatícios, de acordo
com o estágio de desenvolvimento da oferta turística da localidade.

6. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo avaliar se o nível de desenvolvimento da oferta turística está associado
com a dimensão do impacto econômico do mercado de trabalho em indústrias turísticas. Para tanto, as
localidades estudas foram classificadas conforme a sua oferta turística e o impacto do mercado de trabalho foi
estimado através da aplicação de coeficientes de demanda. Para estimar o coeficiente, foram entrevistados 1.345
estabelecimentos, distribuídos em oito indústrias turísticas.
As estimativas revelam que a demanda turística é responsável por gerar 4.382 empregos formais diretos,
o que representa 1,31% do total dos vínculos existentes em todas as localidades. Esses resultados reforçam
evidências anteriores da importância da estimação de coeficientes de demanda na distinção entre o que é
proporcionado pelo atendimento ao turista, do que é habitualmente consumido por visitantes em geral (Araujo et
al., 2015). Essa análise melhora a compreensão da situação das atividades relacionadas ao turismo nos
municípios e qualifica o desenvolvimento e avaliação de políticas públicas para o setor.
Como resultado principal do artigo, a Tabela 5 mostra que o estágio de desenvolvimento da oferta
turística da localidade é positivamente relacionado ao número absoluto e percentual de empregos nas indústrias
turísticas. Em suma, o nível de desenvolvimento da oferta turística local é um indicador importante do impacto da
economia do turismo medido pelo mercado de trabalho em indústrias turísticas. Esses resultados são evidentes
quando se avalia o número de emprego gerado conforme o estágio de desenvolvimento do turismo nas diferentes
localidades.
Como demonstrado, o nível de desenvolvimento da oferta turística tem importantes repercussões na
mensuração do impacto econômico do turismo, e se deve a presença de certa heterogeneidade entre as
localidades, ainda que compartilhem a mesma divisão regional turística, geográfica e política. As características
da oferta local constituem variáveis que precisam ser mais bem compreendidas e futuras pesquisas devem
aprimorar os indicadores que estimam o seu nível de desenvolvimento.
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USOS LITORÂNEOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA: IMPACTOS E CONFLITOS
DIÓGENES, Beatriz H. N., UFC122
PAIVA, Ricardo A, UFC123
Resumo
O objetivo do artigo é investigar como diversas dinâmicas socioespaciais concorrem para a metropolização de
Fortaleza, analisando os vários impactos e conflitos resultantes. Neste passo, pretende-se identificar os processos
que regem a urbanização na faixa litorânea da RMF - sobretudo no litoral oeste -, considerados determinantes
para a compreensão da estruturação metropolitana atual na área em estudo, avaliando as alterações ocorridas e
as causas e efeitos dos investimentos advindos das atividades econômicas e de infraestrutura propostos para
essa região, sobretudo aquelas relacionadas às práticas do turismo, da indústria e do mercado imobiliário. A
análise dos impactos e conflitos inclui os avanços da urbanização em relação aos ambientes naturais e as
unidades de conservação ambiental, bem como a relação entre espaços públicos e privados e entre os urbanos
e rurais.
Palavras-chave: Fortaleza, metropolização, espaço litorâneo, turismo, industrialização.

Coastal Uses in the Metropolitan Region of Fortaleza: Impacts and Conflicts
Abstract
The objective of this article is to investigate how diverse socio-spatial dynamics contribute to the metropolization
of Fortaleza, analyzing the various impacts and conflicts arising. In this step, the article intends to identify the
processes that govern urbanization in the coastal strip of the Metropolitan Region of Fortaleza - especially in the
western coast -, considered determinants for the understanding of the current metropolitan structure in the study
area, evaluating the alterations occurred and the causes and effects of the investments arising from economic and
infrastructure activities proposed for this region, especially those related to tourism, industry and real estate market
practices. The analysis of impacts and conflicts includes advances in urbanization in relation to nature and
environmental conservation units, as well as the relationship between public and private spaces and between
urban and rural areas.
Keywords: g Fortaleza, metropolization, coastal space, tourism, industrialization.

1. INTRODUÇÃO
A metrópole cearense tem passado por um processo de urbanização intensa desde as ultimas três
décadas, em função de múltiplas práticas sociais (econômicas, políticas e cultural-ideológicas), com importantes
repercussões espaciais, nas escalas urbana e metropolitana. Essa expansão, que apresenta padrões de
crescimento diferenciados, é evidenciada de modo particular no espaço litorâneo da Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF)– sobretudo aquele na direção oeste da capital -, revelando intensas transformações ocorridas
principalmente desde o início deste século. São mudanças advindas da globalização, da reestruturação do
sistema produtivo e do incremento das atividades terciárias (com ênfase no turismo); das políticas públicas,
intervenções do Estado em infraestrutura e ações do mercado; além da ressignificação da imagem do Ceará por
meio da promoção da sua imagem.
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Dinâmicas diversas incidem nesse processo. No eixo oeste de expansão metropolitana, ligado ao espaço
litorâneo, são várias as atividades que coexistem, tais como:
Tudo isso vem modificando sobremaneira os usos e a ocupação do espaço litorâneo da RMF, gerando
impactos sem precedentes nos usos litorâneos pretéritos, como a atividade dos pescadores e suas vilas e antigas
tipologias de segunda residência, potencializados mais recentemente pela interseção do turismo com outras
dinâmicas socioespaciais.
O objetivo do artigo, portanto, é investigar como essas diversas dinâmicas concorrem para a
metropolização de Fortaleza, analisando os vários impactos e conflitos resultantes das atividades supracitadas.
Neste passo, pretende-se identificar os processos socioespaciais que regem a urbanização da faixa litorânea da
RMF - sobretudo o litoral oeste -, considerados determinantes para a compreensão da estruturação metropolitana
atual na área em estudo, avaliando as alterações ocorridas e as causas e efeitos dos investimentos advindos das
atividades econômicas e de infraestrutura propostos para essa região, sobretudo aquelas relacionadas às práticas
do turismo, da indústria e do mercado imobiliário. A análise dos impactos e conflitos inclui os avanços da
urbanização em relação aos ambientes naturais e as unidades de conservação ambiental, bem como a relação
entre espaços públicos e privados e entre os urbanos e rurais. Dessa forma, espera-se contribuir com dados e
análises de modo a se discutir essa nova realidade e as novas situações que se apresentam, bem como servir de
instrumento para subsidiar futuras propostas de planejamento e intervenções mais consistentes para este espaço
da Região Metropolitana de Fortaleza.

2. DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
As ações e políticas públicas governamentais no Ceará, desde a reestruturação produtiva decorrente do
processo de globalização se direcionam para o incremento de três atividades econômicas estratégicas: o
agronegócio, a indústria e o turismo. Embora exista uma tentativa de descentralização, verifica-se uma forte
concentração de intervenções e investimentos na Região Metropolitana de Fortaleza. Some-se a isto uma forte
atuação do mercado mercado imobiliário e do setor terciário em geral.
As dinâmicas socioespaciais na Região Metropolitana qualifica Fortaleza como uma metrópole híbrida,
seja pelas heranças da gênese da metropolização na década de 1970, relacionada à implementação das políticas
industriais da SUDENE no contexto de unificação do mercado nacional, seja pela realidade contemporânea,
marcada: pelas políticas industriais contemporâneas, relacionada à “guerra fiscal”; o incremento do setor terciário
(comércio e serviços), sobretudo os impactos das políticas e ações direcionadas para a fluidez da atividade
turística, com desdobramentos no setor imobiliário e; finalmente, o papel de controle de Fortaleza em relação à
sua área de influência em variadas escalas, a saber: a região metropolitana, o Ceará e outros estados dos
Nordeste (PAIVA, 2011).
A expansão da área metropolitana de Fortaleza ocorre predominantemente a partir dos chamados
vetores de crescimento urbano, que correspondem aos principais eixos viários que partem da Capital. São quatro
os vetores identificados (Figura 1) (SMITH, 2001). Os três primeiros relacionam-se com as zonas sul e oeste da
metrópole, historicamente ligadas às áreas industriais e de habitação popular; o vetor 1 corresponde ao eixo onde
se localizam o Distrito Industrial de Maracanaú e conjuntos habitacionais surgidos nas vizinhanças. O vetor 2
configura-se ao longo da BR 116, concentrando as indústrias situadas nos municípios de Eusébio, Horizonte e
Pacajus. O vetor 3 se desenvolve em direção ao município de Caucaia e ao longo da faixa litorânea oeste,
abrangendo o complexo Industrial Portuário do Pecém. E o vetor 4 situa-se no quadrante sudeste da metrópole,
em direção aos municípios de Eusébio e Aquiraz. Constitui o eixo imobiliário mais valorizado e abrange também
equipamentos de lazer e turismo.
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Fig. 1 –Região Metropolitana de Fortaleza – vetores de crescimento urbano e metropolitano
Fonte: elaborado pelos autores
Cada um desses vetores possui características próprias, as quais conferem ao espaço metropolitano e
urbano configurações específicas e determinam formas de ocupação e crescimento diferenciados, com
temporalidades também distintas.

3. O EIXO OESTE DE EXPANSÃO METROPOLITANA
Neste artigo, será analisado o vetor 3, que corresponde ao setor oeste da metrópole e que desde o início
deste século vem manifestando mudanças significativas, sobretudo na área relacionada ao espaço litorâneo.
O vetor 3, estabelece a ligação com o município de Caucaia, abrangendo a faixa litorânea e o Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, situado no limite entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O
vetor é composto por um sistema de vias (avenidas e rodovias), tais como:
- a Av. Bezerra de Menezes, que tem início ainda na zona central de Fortaleza, e dá acesso à zona norte do
Estado. Continua pela Av. Mr. Hull até o ponto em que, já denominada BR 020, tem inicio a BR 222. Estas vias
possuem escala regional e interregional, dirigem-se para Brasília, e e para os estados do Piauí e Maranhão,
respectivamente (Figura 2).

Fig. 2 – Vetor 3 com indicação das principais vias/eixos viários.
Fonte: elaborado pelos autores
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- o eixo formado pela av. Leste-Oeste, junto à orla marítima, que se prolonga pela ponte sobre o Rio Ceará até o
Icaraí e praias adjacentes, no município de Caucaia, aí já transformado na rodovia CE 090.
- a CE-085, que tem início em Caucaia e segue na direção oeste, com várias entradas (vias secundárias
transversais) que levam aos diferentes núcleos litorâneos, além de conduzir também a alguns sítios situados nas
imediações. Permite ainda o acesso ao Complexo Industrial Portuário do Pecém, passando por dentro do Distrito
do mesmo nome, desempenhando assim papel importante com relação ao incremento da atividade turística e
industrial.
O vetor 3, como um todo, apresenta características bastante específicas. Vem se desenvolvendo em
etapas, tendo iniciado com a construção de conjuntos habitacionais em área situada às margens da BR 020, entre
os Municípios de Fortaleza e Caucaia. A oferta habitacional gerada nessa região tinha como objetivo reduzir o
déficit de moradias de Fortaleza e deslocar populações de baixa renda de áreas de valorização imobiliária em
potencial.
A etapa seguinte da urbanização deste vetor é a ocupação da faixa litorânea de Caucaia, que se iniciou
na praia do Icaraí, na década de 1970, com finalidade de segunda residência, de veraneio e lazer, e que vem se
transformando progressivamente em local de moradia principal, determinando uma expansão urbana mais
concentrada na zona litorânea compreendida entre as praias do Icaraí e do Cumbuco. A atividade turística,
incrementada desde a década de 1990 - - também provoca mudanças substantivas nessa área - desde então
chamada Costa do Sol Poente, sobretudo na praia do Cumbuco.
A etapa mais recente de ocupação desse vetor é a que se refere à implantação do
Complexo Industrial Portuário do Porto do Pecém – CIPP - instalado na divisa de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante.
Desde a última década, entretanto, a Via Estruturante do Turismo (CE 085), conforme destacado
anteriormente, tem se tornado o principal vetor de deslocamento rodoviário na área, e tem-se observado aí,
conforme anunciado por Smith (2001),
um adensamento populacional dentro de vários matizes qualitativos de ocupação, até a faixa
destinada ao Complexo Industrial Portuário do Pecém - CIPP, com maiores concentrações
urbanas na faixa litorânea a partir do Cumbuco e na área interna de Matões e outros sítios
adjacentes (SMITH, 2001, p. 8).

A Via Estruturante CE-085 (Figura 3) constitui uma das principais intervenções no território metropolitano
que impulsionaram o crescimento do Vetor Oeste. A via foi construída com recursos do PRODETUR NE I na
direção da Costa do Sol Poente a fim de facilitar o acesso às praias localizadas no litoral oeste do Ceará. A
construção da rodovia teve por finalidade dinamizar não somente a atividade turística, mas também viabilizar os
fluxos relacionados à implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, atestando a coexistência de
dinâmicas distintas no mesmo eixo de crescimento metropolitano.
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Fig. 3 – CE – 085 (Via Estruturante)
Fonte: PRODETUR

O vetor 3 possui, portanto, três ramificações distintas: a primeira prossegue pela BR 222, a segunda
corresponde à via que passa junto ao litoral (CE 090). e a terceira acompanha a Via Estruturante (ou CE 085),
desde Caucaia até o Porto do Pecém, Esta matriz viária do vetor oeste tem sofrido recentemente algumas
alterações e intervenções com o incremento dos usos litorâneos, tais como: a expansão da duplicação da CE85, coincidindo com a própria expansão territorial da RMF, com a inclusão de quatro municípios (Paracuru,
Paraipaba, Trairi e São Luis do Curu). Esta melhoria de infraestrtura se relaciona também com o fortalecimento
do importante pólo turístico do Ceará que é Jericoacoara, facilitando os acessos e o fluxo de pessoas e
mercadorias e a ampliação da CE-090 em Caucaia, para acessar grandes empreeendimento turísticosimobiliários.
A urbanização em curso na faixa litorânea oeste da RMF se relaciona, pois, com a instalação do CIPP,
mas também com um processo articulado com outras dinâmicas: o veraneio marítimo (loteamentos, novas e
antigas tipologias de residências secundárias); o turismo propriamente dito (hotéis, pousadas, restaurantes,
complexos de lazer e resorts); e a expansão imobiliária (condomínios horizontais e oferta de loteamentos
diversos).
4. USOS LITORÂNEOS NO EIXO OESTE
Malgrado a importância do turismo na expansão urbana e metropolitana de Fortaleza, o desenvolvimento
do Eixo Oeste é um exemplo típico que comprova que a organização desse território não é exclusivamente
relacionada ao turismo, uma vez que a produção e o consumo do suposto “espaço turístico” se insere na processo
de reprodução da acumulação capitalista.
Neste sentido, a produção e o consumo do espaço - destinado ao turismo ou não - não se
excluem enquanto uso e apropriação. A incidência espacial do turismo coincide com outras
práticas sociais contemporâneas, com outros usos e apropriações espaciais, além das
preexistências espaciais de herança histórica (PAIVA, 2011, p. 40).

Assim, coexistem no vetor objeto de estudo diversas atividades e usos relacionados ao espaço litorâneo,
gerando, por isso mesmo, impactos e conflitos, conforme será analisado na sequência.

4.1 Usos Turísticos
As transformações suscitadas pelo turismo na estrutura metropolitana em geral se manifestam no papel
destacado desempenhado pelo aeroporto em conjunto com o sistema viário de Fortaleza e as rodovias litorâneas,
responsáveis por impulsionar novas dinâmicas socioespaciais em Fortaleza e na RMF, incrementadas a partir da
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década de 1990, com uma variedade de intervenções na faixa litorânea (equipamentos e infraestruturas) resultado
das ações do PRODETUR/CE I e II. Na chamada “Costa do Sol Poente”, destaque para as obras viárias, como a
Ponte sobre o Rio Ceará, que articulou a rede de caminhos mais próxima à orla e a Via Estruturante CE-085, bem
como os usos litorâneos na Praia do Cumbuco ligados à implementação de uma diversidade de meios de
hospedagem (pousadas, hotéis, empreendimentos turísticosimobiliários e resorts).
Os usos turísticos no Eixo Oeste se entrelaçam com os usos de lazer da população metropolitana e inclui
novas e antigas práticas de veraneio marítimo, que em conjunto foram responsáveis por um processo de
conurbação urbana entre Fortaleza e Caucaia, precisamente nos núcleos litorâneos do Pacheco, Iparana e Icaraí,
onde se verifica mais intensamente um processo de transformação de segunda residência em primeira. Nestes
locais, a urbanização e as intervenções antrópicas na faixa litorânea devido à construção do Porto do Mucuripe
em Fortaleza, comprometeram sobremaneira o uso e apropriação destas praias metropolitanas, prejudicadas em
função do assoreamento cumulativo e consequente degradação ambiental do litoral oeste.
Na Tabuba e, sobretudo, no Cumbuco, núcleos litorâneos localizados também em Caucaia, os usos
turísticos são mais evidentes, por meio de práticas de lazer e entretenimento, face uma maior apropriação dos
espaços naturais, como o mar, as lagoas e lagunas, bem como as dunas, recursos naturais francamente mais
preservados e institucionalizados como Unidades de Conservação, que passou a ser condição essencial para a
preservação dos atrativos turísticos.
Os conflitos e impactos no Cumbuco condicionados pelo turismo se manifestam tanto no núcleo préexistente de pescadores, onde se verifica uma significativa oferta de serviços voltados para turistas (lojas,
pousadas, mercadinhos, passeios de buggy, etc), alterando a fisionomia do ambiente construído e a sua interface
com o meio ambiente e a própria dinâmica habitacional, como nos grandes vazios litorâneos, insumos e condição
importante para implementação de grandes empreendimentos turísticosimobiliários, como o Cumbuco Golf Ville,
com alguns hotéis já consolidados e com uma grande infraestrutura instalada (Figura 4).
No município de São Gonçalo do Amarante, a Praia do Pecém, devido à presença do CIPP, não sofre os
impactos da atividade turística como na Praia da Taíba, onde coexistem as habitações da população nativa, as
antigas tipologias de segunda residência e os novos empreendimentos turísticos.
Nos municípios recém incorporados à RMF, destaque para Trairí, que abriga a Praia de Flexeiras e tem
atraído um fluxo significativo de turistas e veranistas, com acesso facilitado pela expansão da duplicação da CE085. Nota-se que as motivações para viagem no eixo tem se intensificado com as práticas de turismo e lazer
náutico, como o “kitesurf”, abrigando importantes competições nacionais e internacionais.

Fig. 4 – Vila Galé resort, localizado no Cumbuco
Fonte: Vila Galé
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Enfim, a “urbanização turística” é uma realidade que se consolidou na área e caracteriza-se pelo seu
caráter linear ao longo da costa, modificando os espaços existentes e se apropriando das localizações mais
privilegiadas, exacerbando, assim, os processos históricos de fragmentação e segregação socioespacial.

4.2 Usos Industriais: a instalação do CIPP e a intensificação da urbanização no oeste
metropolitano
O Complexo Industrial Portuário do Pecém “Governador Mário Covas” (Figura 5) foi inaugurado em março
de 2002. Está situado ao noroeste da RMF, entre os Municípios de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, a cerca
de 60 km da Capital.

Fig. 5 – Porto do Pecém - CIPP
Fonte: Google Earth

A instalação do CIPP constitui um dos investimentos de maior impacto no território metropolitano,
concebido pelo Governo Estadual como uma estratégia para incrementar, além do setor industrial, diversos
setores da economia do Ceará. O planejamento do porto de forma integrada foi concebido para propiciar
operações eficientes, com acessos rodoviários e ferroviários independentes dos problemas de conurbações
urbanas e criar um novo polo industrial na Região Metropolitana de Fortaleza.
Foi idealizado para possibilitar o escoamento da produção, sobretudo aquela proveniente do
agronegócio, além da possibilidade de ampliar os mercados e diversificar a pauta de exportações, contribuindo
assim para aumentar a participação do Estado no PIB brasileiro. Os desdobramentos positivos da instalação do
CIPP na economia local estão relacionados com a geração de emprego e renda, bem como o aumento do
comércio e infraestrutura necessária para atrair outros investimentos. Há, portanto, a previsão de maior
concentração de pessoas em busca de trabalho, intensificando a expansão urbana nessa área e ampliando o
espaço metropolitano.
Embora as ações industriais do complexo ainda não estejam inteiramente consolidadas, algumas já se
encontram em pleno funcionamento, assim como grande parte da infraestrutura de apoio, o que tem transformado
o CIPP num dos principais polos de desenvolvimento contemporâneo da RMF. Atualmente, quase duas décadas
depois de sua instalação, conta com oito empresas em operação e oito em fase de instalação.
Em 2013 foi inaugurada no CIPP a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Brasil em
operação. A ZPE está instalada inicialmente em uma área 576 hectares, com área total prevista de 4.271,41
hectares, no município de São Gonçalo do Amarante, e fica a 20 quilômetros do cais do porto.
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Outros grandes investimentos em infraestrutura vêm sendo realizados pelos Governos federal e estadual
como apoio ao CIPP, como a Ferrovia Transnordestina, a implantação do Terminal de Múltiplo Uso, a previsão de
um aeroporto de cargas do Pecém e outras obras relacionadas à logística, energia e desenvolvimento urbano.
Como se pôde constatar, conforme observação empírica, a instalação recente do CIPP e do Porto do
Pecém tem implicado, sobretudo nos últimos anos, numa transformação substancial na área, com grande afluxo
de trabalhadores, inclusive de estrangeiros, como coreanos, conforme atestam os diversos estabelecimentos
instalados nas imediações, como restaurantes, pousadas e lojas voltados para essa população, além da oferta de
inúmeros loteamentos para os futuros habitantes.
No que se refere ao terminal portuário do Pecém, que faz parte do CIPP (Figura 6) e é administrado pela
Ceará Portos, empresa do Governo do Estado, ele foi concebido para propiciar operações portuárias mais
eficientes e competitivas, com facilidade de acessos rodoviários e ferroviários e também para dar suporte à
movimentação do Complexo Industrial do Pecém.

Fig. 6 – Porto do Pecém - CIPP
Fonte: Google Earth

As principais cargas embarcadas são frutas, calçados, pescados, couros e produtos têxteis e são
importados insumos siderúrgicos, granéis líquidos e gás natural. O porto é um terminal off shore, não carece de
dragagem e possui custos operacionais baixos, constituindo um diferencial entre os portos do Nordeste, além da
vantagem de localização em relação aos portos da Europa e dos Estados Unidos.
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Quadro 1 – Movimentação do Porto do Pecém (2012-2017)
Fonte: Ceará Portos
Os dados da tabela acima demonstram o incremento significativo dos totais movimentados no Porto do
Pecém nos últimos cinco anos, revelando em 2017 um acréscimo de aproximadamente 70% com relação ao ano
anterior, confirmando, portanto a importância das operações aí realizadas.
Desde a sua criação, o CIPP tem como objetivo criar um “retroporto” de amplo espectro (siderúrgica,
refinaria, termelétricas e indústrias petroquímicas, etc.) de modo a consolidar um conglomerado industrial que
modifique a ocupação da área, transformando-a em zona urbanizada autônoma, definida pela concentração de
pessoas, geração de empregos, etc. Nos primeiros anos, esta urbanização limitava-se à polarização aos arredores
do porto propriamente dito, entretanto, ultimamente, essa situação vem se alterando e a área urbanizada vem se
expandindo progressivamente.
Prevê-se, portanto, que deverá ocorrer significativa mudança em todo o setor, inclusive nas vias que dão
acesso ao Complexo, quando os empreendimentos previstos estiverem efetivamente em funcionamento, atraindo
população vultosa, pelas oportunidades de empregos gerados. As características do lugar estão sendo
modificadas substancialmente e já se percebe um acréscimo significativo da área urbana.
Ainda em relação à atividade industrial, verifica-se a implantação de parques eólicos em grandes
extensões do território, o que confere ao Ceará o segundo lugar nacional na geração de energia eólica. Muitos
deles localizados na Costa Oeste, como nas praias da Taíba e do Pecém, no município de São Gonçalo do
Amarante.

4.3 Usos Imobiliários:
Como visto até aqui, importantes dinâmicas de transformação urbana atuam ao longo do eixo oeste de
expansão metropolitana, sobretudo na faixa litorânea. Um aspecto a se considerar é que essas dinâmicas são
resultado, em grande parte, da articulação entre a atuação do capital imobiliário e a do Poder Público.
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Devido ao aumento do fluxo de pessoas, decorrentes das atividades industriais e turísticas, conforme
citado, verifica-se o surgimento de duas frentes de desenvolvimento imobiliário: a primeira relacionada ao turismo,
notadamente junto à orla, com novas tipologias de residência secundária, compondo os empreendimentos
turístico-imobliários e estruturas híbridas voltadas para o turista e o veranista; a segunda, localizada junto à CE085 . A reformulação e duplicação da via alterou a acessibilidade a uma grande parte da Metrópole, ocasionando
valorização quase imediata do local e, consequentemente, atraindo a atenção do setor imobiliário, que passou a
oferecer opções voltadas para primeira residência, na forma de loteamentos e condomínios fechados.
É intensa a atuação do mercado imobiliário na área, dinâmica evidenciada pela grande quantidade de
stands e outdoors ao longo da rodovia, anunciando os diversos empreendimentos lançados nas imediações, tendo
como apelo principal a proximidade do CIPP e das praias, na faixa litorânea. Esse fenômeno aponta, por um lado,
a valorização da área, em consequência da abertura da via, e, por outro, uma tendência de futura ocupação, em
virtude da facilidade de acesso e também da proximidade do CIPP, o qual deverá atrair grande contingente de
trabalhadores.
Esses empreendimentos são implantados de forma dispersa em toda a área, resultado de um
intenso processo de parcelamento do solo pela transformação de propriedades rurais em
loteamentos, fenômeno que contribui para o espraiamento da área urbanizada metropolitana
(DIOGENES, 2012, p. 214).

Com relação à atividade turística, os capitais imobiliário e turístico estão intimamente relacionados, sendo
responsáveis pela transformação do espaço litorâneo dessa parte da Metrópole. Essa parceria é percebida nos
diversos lançamentos que surgem ao longo da orla, desde os resorts integrados (que abrangem estruturas
diversificadas de meios de hospedagem, loteamentos, segundas residências, e equipamentos de comércio e
serviços), aos terrenos e condomínios de lazer.
Esses empreendimentos, que envolvem investidores de grande porte, modificam a lógica de valorização
da terra e resultam na alteração do espaço junto às zonas de praia, contribuindo para expandir a urbanização na
faixa litorânea. A atividade turística e imobiliária aí desenvolvida, ao gerar novos usos e formas de ocupação, é
responsável pelo surgimento de novas espacialidades e novos fluxos metropolitanos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os usos, a ocupação e a expansão do território da RMF têm gerado impactos sem precedentes nos usos
litorâneos pretéritos, como a atividade dos pescadores e suas vilas e antigas tipologias de segunda residência,
transformações potencializados mais recentemente pela inserção do turismo juntamente com outras dinâmicas
socioespaciais, como a indústria, o porto e as atividades imobiliárias.
Os impactos e conflitos se referem também aos avanços da urbanização em relação aos ambientes
naturais e as unidades de conservação ambiental, bem como à relação entre espaços públicos e privados e entre
os urbanos e rurais.
Pelo que se pôde observar, com a análise do vetor oeste, os grandes eixos viários que partem de
Fortaleza direcionam, de certa forma, a expansão urbana e metropolitana, a qual se relaciona diretamente com a
concentração de infraestrutura econômica (industrial e turística), seguida de perto pela intensa dinâmica imobiliária
e fundiária que sempre acompanha os investimentos públicos e privados, deles se beneficiando e se concentrando
cada vez mais próximo ao litoral, se apropriando das localizações mais privilegiadas.
Em síntese, o vetor oeste constitui um dos eixos de expansão metropolitana mais dinâmicos de Fortaleza,
ao concentrar diversos usos em função dos investimentos, da transferência de capital, dos fluxos de pessoas e
mercadorias, além das ações e políticas do poder público e do mercado. No entanto, estas transformações
revelam conflitos que impactam as preexistências socioespaciais e reproduzem um processo de produção do
espaço urbano e metropolitano contraditório e desigual.
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