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APRESENTAÇÃO
A realização do II CILITUR – COLÓQUIO NACIONAL SOBRE CIDADES LITORÂNEAS E
TURISMO, com o tema “Turismo e desenvolvimento desigual no litoral brasileiro” se constituiu em
um grande desafio para os organizadores do evento, uma vez que, na atual conjuntura nacional,
a comunidade científica brasileira está tendo dificuldades para obtenção de recursos e
financiamentos para ações de extensão e pesquisa. Tais dificuldades, no entanto, longe de causar
desânimo, nos uniram e fortaleceram como grupo de pesquisadores. Foi com este espírito, e de
forma criativa, que integrantes da rede CILITUR se lançaram para que a segunda edição do evento
se concretizasse.
Com a proposição da temática do desenvolvimento desigual, o evento tem como finalidade
aprofundar a discussão sobre os processos socioespaciais, conflitos e contradições decorrentes
da difusão das atividades turísticas e de lazer nas áreas litorâneas, a partir de três eixos:
urbanização turística, política, turismo e território, turismo, inovação e conflitos socioespaciais. As
transformações recentes suscitadas pelas inovações e plataformas tecnológicas, assim como as
práticas e experiências de economia colaborativa, também terão destaque no debate proposto
pelo evento.
A relevância social do Colóquio consiste na oportunidade de discussão e de apresentação de
ideias, pesquisas, análises críticas de intervenções e práticas que têm como ponto de interseção
a intricada e dialética relação entre o turismo e a produção/consumo do espaço nas cidades
litorâneas brasileiras em uma perspectiva multiescalar, que incluam processos socioespaciais
regionais, metropolitanos e intra-urbanos relativos às manifestações da atividade turística nestes
lugares. Assim, é com imensa satisfação que convidamos todos os participantes do evento para
um profícuo debate sobre uma temática que assume enorme relevância na sociedade
contemporânea.
Comissão Organizadora
Recife/PE, 11 de Novembro de 2019.
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SESSÃO TEMÁTICA 1 - Urbanização Turística
CATEGORIA POSTER
Análise de noticiários relacionados ao contexto da violência urbana no Centro da cidade do
Natal/RN no período de 2009 a 2019 (Maria Klara Álvares de Melo, Luana Dayse de Oliveira
Ferreira, Mozart Fazito Rezende Filho)
klaralvares@hotmail.com
luana.Idof2@hotmail.com
mozart.fazito@gmail.com
A cidade do Natal está localizada no Estado do Rio Grande do Norte. A capital vivenciou nos
últimos anos complexa problemática social relacionada à violência urbana, com índices elevados
e crescentes a cada nova estatística, sendo de 70,6 a taxa de homicídios + Mortes Violentas por
Causa Indeterminada - MVCI para cada 100 mil habitantes, segundo o Atlas da violência de 2018.
Reforçando esse dado entende-se que o aparente abandono do centro histórico da cidade, situado
na Zona Leste e constituído por bairros de relevância histórica e cultural, como a Cidade Alta,
Ribeira, Rocas e Santos Reis, pode potencializar a sensação de insegurança nos bairros por parte
não só dos residentes como também de potenciais turistas. Sendo assim, foi realizado um
levantamento de notícias e reportagens nos principais veículos noticiosos com o objetivo central
de evidenciar quais as temáticas mais presentes na mídia a respeito do Centro Histórico de
Natal/RN. Foram coletados 53 notícias e reportagens no período de 2009 a 2019. Dessa maneira,
os resultados evidenciaram que das 53 notícias, 22 são destinadas a violência nos bairros,
sobretudo, relacionadas a assaltos e homicídios; outras 21 são sobre ações e iniciativas do setor
público e privado, principalmente, apresentado projetos de revitalização urbana; foram
classificadas 5 notícias como de “análise estrutural”, pois, abordam documentos com dados
socioeconômicos do Centro de Natal divulgados pela prefeitura da cidade; e quanto a cultura foram
encontrados 4 noticiários. Diante disso, nota-se que as principais temáticas divulgadas pela mídia
eletrônica estão relacionadas à violência urbana e às ações feitas pelo setor público/privado, que
consistem em revitalizações de espaços públicos e eventos culturais com o objetivo de reinventar
novos símbolos tornando o centro mais atrativo e também de fortalecer a identidade histórica. Este
trabalho subsidia pesquisa mais ampla acerca da percepção do medo nas áreas centrais de Natal
e Recife.
Palavras-chave: Natal/RN, Centro histórico, Notícias, Violência, Revitalização Urbana.
Análise do impacto socioambiental no turismo causado pelos incidentes com tubarão na
praia de Boa Viagem, Recife-PE (Emilly Cristine de Aguiar Costa, Thais Rebeca Ferreira da Silva,
Whithiney Julho Ribeiro dos Santos Coutinho)
emilly.aguiar1@gmail.com
thaisrfs19@gmail.com
whithineycoutinho@Gmail.com
A praia de Boa Viagem, um dos principais cartões postais da capital Pernambucana (SILVA et al.,
2006), atrativa pelo sol abundante, areia branca e macia, mar e recifes de arenito (COSTA e
SOUZA, 2002; COSTA e KAHN, 2003), é um dos locais mais visitados pelos turistas que procuram
sol, mar, belezas naturais e lazer de baixo custo (ARAÚJO et al, 2012). Contudo, há pouco mais
de duas décadas, algumas espécies de tubarão mudaram seu comportamento e começaram uma
série de ataques a banhistas e surfistas, o que mudou definitivamente o uso da praia (NATIONAL
GEOGRAPHIC, 2014). Os gestores tiveram que fazer algumas intervenções que interferiram na
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vida de turistas, banhistas, comerciantes e dos que fazem a segurança da praia (NATIONAL
GEOGRAPHIC, 2014). Nesse contexto, o projeto consiste de utilizar o método PEIR (PRESSÃO,
ESTADO, IMPACTO e RESPOSTA), para saber até que ponto os incidentes com tubarões
modificaram o cotidiano e assim conseguir, como objetivo principal comparar o turismo antes e
depois da PRESSÃO gerada pelos incidentes na Praia de Boa Viagem usando a metodologia
PEIR. Além disso objetiva-se ainda, definir o ESTADO do turismo após os incidentes de tubarão
na praia de Boa Viagem; explicar os IMPACTOS causados ao turismo, em função da mudança
ocorrida; e diagnosticar as RESPOSTAS dos gestores e de outros atores envolvidos no
planejamento da atividade turística do Recife, com relação aos impactos que o turismo sofreu.
Como contribuição para o evento, este trabalho avalia o papel do Estado de Pernambuco frente a
problemática dos incidentes com tubarões, tendo em vista que estes fenômenos alteraram a
atividade turística na praia de Boa Viagem.
Palavras-chave: Metodologia PEIR, Sustentabilidade, Litoral.
Turismo e desenvolvimento desigual: a produção do espaço litorâneo em Cabo Frio/RJ
(Carlos Antonio Collaro Cerqueira, Luciano Muniz Abreu)
carlos_collaro@live.com
lucianomabreu@gmail.com
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção do espaço litorâneo no município de
Cabo Frio, localizado na região dos lagos fluminenses, que tem no turismo uma de suas chaves
interpretativas. Pretende compreender como o turismo, já consolidado no distrito sede, tem
contribuído para um desenvolvimento desigual na cidade, onde agentes sociais produtores do
espaço voltam-se somente para a principal área turística, criando assim uma segregação
socioespacial intraurbana e intramunicipal (entre o distrito sede e o segundo distrito, Tamoios). Em
um primeiro momento será abordado o processo de urbanização de Cabo Frio/RJ, que se divide
em três fases: a primeira, marcada pelos anos iniciais de consolidação de Cabo Frio, como
povoado, vila e cidade, perante a intervenção do estado português na criação de instituições
públicas; a segunda fase que se inicia com a exploração do sal como principal atividade econômica
local, no século XIX, até a metade do século XX, fase onde os salineiros controlam não só o
cenário econômico, como político do município, gerindo assim seu processo de urbanização; a
terceira fase começa a partir da década de 1960, quando o turismo, decorrente da especulação
imobiliária, junto aos royalties de petróleo passam a ser os novos responsáveis pela economia
citadina. É nesta última fase que se principia a ocupação da Vila de Tamoios, atual segundo distrito
de Cabo Frio, resultante do desenvolvimento da microrregião dos Lagos Fluminenses. Por meio
de levantamentos a respeito da distribuição dos serviços e investimentos públicos no município,
busca-se identificar não apenas os principais agentes produtores, mas também como tem se dado
a produção daquele espaço litorâneo. Os achados preliminares têm revelado que a produção do
espaço intramunicipal cabofriense tem se dado com a distribuição bastante desigual dos recursos
e serviços essenciais, com foco na área litorânea do distrito sede, em evidente contraste com as
demais áreas da cidade e, especialmente, com o distrito de Tamoios, onde a população se vê
obrigada a recorrer a outros centros urbanos, como Barra de São João, Rio das Ostras e Macaé
para suprir suas necessidades, fato que evidencia a falta de políticas públicas na busca por um
desenvolvimento igualitário dentro do município.
Palavras-chave: urbanização, litoralCabo Frio, Tamoios, segregação.
Vila de Iguassú: Herança, realidade e potencialidades turísticas (João Pedro Soares Ferreira)
jpsoaresf@outlook.com
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O trabalho propõe-se a compreender as relações socioespaciais presentes na antiga Vila de
Iguassú, território originário do município de Nova Iguaçu que, apesar do rico passado, hoje se
constitui como área marginalizada da Baixada Fluminense. Grande entreposto do Caminho Novo
e da Estrada Real do Comércio, a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguassú tinha como
principal atividade no século XIX a exploração de escravos negros, que compunham cerca de 35%
de sua população em 1879. Fatores como a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II em
1858 e a abolição da escravidão em 1888 levaram à transferência da sede do município para o
arraial de Maxambomba – atual Nova Iguaçu – em 1891. Sem a aristocracia iguaçuana, a negra
Vila de Iguassú perdeu sua importância econômica e passou a se configurar como um território
secundário, posteriormente assumindo o conceito de periferia na urbanidade. Para entender tais
dinâmicas, é feito um diagnóstico social do território, com visita a campo, entrevista a moradores
e levantamento histórico da região, a fim de identificar as demandas da população e suas
convergências com o turismo de base comunitária. Próxima à Reserva Biológica Federal do
Tinguá, no seio da Mata Atlântica, a área tem amplo potencial de turismo baseado tanto em seu
patrimônio, quanto em suas riquezas naturais, apesar de suas deficiências de saneamento. Por
meio deste diagnóstico, é redescoberta a herança negra do território e, junto à comunidade,
traçado o caminho a ser percorrido pela população e pelo poder público com a finalidade de
desenvolver a atividade turística sustentável no local.
Palavras-chave: Nova Iguaçu, segregação espacial, turismo comunitário, território, raça.
Turismo, produção e consumo do espaço na Costa Verde fluminense: tipologias e
espacialização dos meios de hospedagem em Angra dos Reis – RJ (Thaís de Oliveira Gomes,
Fernanda Ribeiro da Silva)
t.gomestog@gmail.com
fernandaribeirods@hotmail.com.br
A presente pesquisa é parte do Plano de Trabalho, ainda em desenvolvimento, no Programa de
Iniciação Científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), vinculada ao projeto
de pesquisa “Cidades Litorâneas, Turismo e Produção do Espaço no Litoral do Rio de Janeiro”.
Esta pesquisa traça um panorama da atividade turística no litoral fluminense evidenciando lugares
onde o turismo assume um papel relevante na produção do espaço e os impactos decorrentes
desta produção, além de compreender a dinâmica de uso e apropriação do litoral fluminense por
meio da atividade turística e o grau de intervenção do turismo no processo de produção desse
espaço. O recorte espacial adotado neste trabalho é o município de Angra dos Reis, localizado na
Costa Verde fluminense e importante destino turístico em nível estadual, regional e nacional. O
objetivo desta pesquisa é apresentar um levantamento dos meios de hospedagem, por meio do
ambiente Cadastur do Ministério do Turismo. A partir desse levantamento, expor o quantitativo, as
tipologias dos empreendimentos e sua espacialização, de modo que o perfil dos meios de
hospedagem e a apropriação litorânea dos empreendimentos sejam conhecidos. Essas
informações serão necessárias para dimensionar o grau de turistificação dos espaços da orla. Por
fim, busca-se analisar a relação entre a atividade turística e seus reflexos na organização e
produção do espaço urbano no município. Os dados levantados nesta etapa permitirão a análise
comparativa evolutiva e de perfil dos empreendimentos nos anos de 2003, 2010 e 2018. As
reflexões que baseiam os dados empíricos obtidos na pesquisa são teorizadas em autores que
tratam da produção do espaço e dos processos de turistificação e territorialização turísticas,
especialmente, Santos (2002), Harvey (2005), Cruz (2001), Abreu (2005), Araujo (2011) entre
outros. Espera-se que os resultados e reflexões obtidos no trabalho contribuam para as discussões
do eixo temático Urbanização Turística.
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Palavras-chave: turismo; meios de hospedagem; produção do espaço; costa verde fluminense.
Arquipélago Urbano: Projeto de Expansão Urbana Na Ilha de Itamaracá (Cecília Sampaio Sá,
Gabriel Veloso Cardozo, Rubens Felipe de Paula Trajano)
ceciliasampaiosa@gmail.com
gabrielvelosoaxp@gmail.com
rubensfpt@gmail.com
Realizado na disciplina de Projeto V do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, o Projeto de
Expansão Urbana apresentado se insere no contexto da Ilha de Itamaracá, município da Região
Metropolitana do Recife com cerca de 20 mil habitantes. Possuindo dunas, restingas e mangues,
o município está inserido no grupo de bacias de pequenos rios litorâneos e já foi um ponto turístico
disputado, hoje enfrentando sérios problemas de saneamento básico, também repelindo visitantes
pela presença de três presídios na ilha. Buscando a reativação dos potenciais turístico,
educacional e econômico do entorno, o trabalho em questão tem como premissa um projeto de
cidade de pequeno porte - cerca de 17 mil habitantes - onde seja possível a diferenciação das
partes e unidades da paisagem que compõe o todo do tecido urbano. Usualmente definidos como
bairros, aqui tratados como ilhas urbanas conectadas pelos sistemas de canais e jardins filtrantes,
partes de um sistema de esgotamento sanitário, motes fundamentais da aspiração sustentável
necessária ao projeto de expansão. Mais do que nunca, temos necessidade de registros
complementares: do pitoresco presente no monumental e no vernáculo, do tecnológico e do
arcaico, da razão e da poesia, da densidade trepidante e da calma de alguns bairros. Pensando
na pluralidade, o programa apresenta uma heterogênea lista de equipamentos ponderadamente
distribuídos pelo parque linear que permeia toda a área, onde encontramos mercados, hortas
urbanas, equipamentos culturais e outros marcos associados a construção do patrimônio cultural,
seminais à construção da urbanidade, aparados por zonas de contemplação e amortecimento,
responsáveis por resguardar a preexistência natural e possibilitar a construção de uma paisagem
que se propõe como responsiva a o que alí existe e quem alí habita. Portanto, pensar a pluralidade
dos centros, enriquecer uma pluralidade de bairros, incrementar uma pluralidade arquitetônica
servem aqui o propósito do enriquecimento coletivo pelas vivências e experiências compartilhadas.
Palavras-chave: expansão, turismo, urbanismo, sustentabilidade.
O Papel do Turismo no Desenvolvimento Urbano (Ketlyn Pontes de Souza Ferreira, Lídia
Karoline Cruz Da Silva, Mozart Fazito Rezende Filho)
ketlynpsf@gmail.com
lidia.karoline2011@gmail.com
mozart.fazito@gmail.com
Diante da crise econômica e política que o Brasil enfrenta, os indicadores apontam um aumento
nas desigualdades e queda dos padrões de vida da população. Indicadores colocam o Brasil como
9° país mais desigual do mundo, e nosso Índice de Desenvolvimento Humano se encontra
estagnado na 79° posição. Isso é resultado da política de desenvolvimento adotada pelo Estado,
que promove, de forma acrítica, o crescimento econômico, reverberando a retórica empresarial,
sem necessariamente levar a uma sociedade mais civilizada. Visto como parte do setor de
serviços, o turismo vem sendo favorecido pelas políticas públicas dos últimos governos, sendo
tratado como ferramenta para geração de emprego e renda. Essa visão economicista do turismo
ignora o aspecto humano deste fenômeno, desprezando a sua função social que possibilita que
as pessoas vivenciem de forma privilegiada a fruição do lazer e do ócio, elevando o turismo a um
fenômeno capaz de promover transformação social. Sendo o turismo planejado a partir desta
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perspectiva comercial, as políticas de reconfiguração urbana tendem a seguir as regras do
capitalismo neoliberal, visando o estabelecimento de áreas de consumo de alta classe, e
ignorando os impactos sociais nas comunidades afetadas por esses projetos. Diante do cenário
exposto acima, este trabalho visa rever a literatura especializada e propor um entendimento crítico
do papel do turismo no desenvolvimento urbano, buscando compreender a trajetória da concepção
de desenvolvimento no Brasil e no mundo e relacioná-lo ao turismo e sua capacidade de
transformação do meio urbano. Como resultado, entendemos que a contribuição do turismo para
o desenvolvimento das cidades pode ser bem mais rica se se explorar seus potenciais mais
profundos, como sua habilidade de promover relações mais pacíficas, de gerar sensação de
pertencimento e afeto das pessoas para com o espaço público, e de promover encontros e
vivências mais ativas do patrimônio.
Palavras-chave: turismo crítico, desenvolvimento, reconfiguração urbana.
Porto de Jatobá: Uma Iniciativa de Urbanização Turística no Norte da Região Metropolitana
do Recife (Paulo Augusto Pereira Gonçalves Júnior)
augustospaulo@gmail.com
O Projeto de urbanização do Porto de Jatobá, localizado no município pernambucano de Abreu e
Lima, no norte da Região Metropolitana do Recife (RMR), é resultado do esforço do poder público
municipal em promover a cidade dentro do circuito turistico de sol e mar no estado. Aliado a uma
série de iniciativas propostas pelas prefeituras das cidades vizinhas: Paulista, Igarassu, Itapissuma
e Itamaracá, que juntas, configuram a porção norte da RMR, o projeto faz parte de um plano
regional de desenvolvimento integrado do turismo na região, que já foi palco de um intenso
processo de valorização turística entre as décadas de 1970 e 1990, mas que devido a falta de
planejamento estratégico, fenômenos como a degradação ambiental e falta de infraestrutura
urbana, paralelos a crescente valorização turistica do litoral sul do estado, houve um
desaquecimento do turismo na região, minando o seu desenvolvimento e especialização, algo
apontado por Luchiari(1998) como uma consequência inerente a má gestão do turismo no tecido
urbano. A iniciativa consiste em dotar as áreas estuarinas dos rios Timbó, Jaguaribe e do Canal
de Santa Cruz de equipamentos âncora, que configurem um complexo de empreendimentos
públicos e privados, articulados como pólo turístico regional. O projeto integrado, ainda em fase
de articulação dos órgãos de planejamento, já compreende como diretrizes: a recuperação de
áreas ambientalmente degradadas, reurbanização de assentamentos precários ou/e de risco,
restauro e plano de conservação de bens de interesse histórico-cultural-social, plano de
mobilidade inter-modal e planos expansão e renovação urbanos. O Porto de Jatobá se insere
como um ensaio modesto, mas revelador, de uma prossibilidade de urbanização ainda pouco
explorada, baseada na articulação de pequenas e médias cidades com objetivo de aumentar e
otimizar a capacidade de atração e oferta de serviços, bem como, promover o uso estratégico de
recursos ambientais e infraestrutura urbana(LIMONAD, 2001).
Palavras-chave: urbanização, expansão urbana, requalificação urbana, turismo, gestão urbana.
Grandes Projetos Urbanos em Escala Internacional: Impactos sobre o Ordenamento Urbano
das Cidades (Wesley Morais da Silva)
wesleymorais98@gmail.com
O trabalho apresenta de que forma são implementados os Grandes Projetos Urbanos em escala
internacional e os seus impactos no território das cidades. A pesquisa é resultante de uma análise
empírica acerca dessas grandes estruturas fazendo-se uma leitura abrangente no que toca aos
conflitos existentes em diversas localidades do mundo, considerando realidades culturais distintas
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que se inserem em um mesmo processo de produção capitalista do espaço em que o território
urbano se apresenta como uma das mais valiosas estruturas para garantia e retorno dos
investimentos pelo capital. O processo de financeirização econômica contribuiu para o
enrijecimento das estruturas de gestão e implementação desses empreendimentos, sobretudo no
momento em que a figura do poder público se apresenta reduzida frente à um mercado que vem
cada vez mais impondo seus interesses particulares frente aos interesses coletivos da sociedade.
O fenômeno da cidade mercado põe em xeque importantes aspectos para a construção de um
espaço urbano para todos, ele busca transformar as cidades em vitrine para o mercado
internacional, se distanciando da real necessidade local dos seus habitantes, negociando com os
atores públicos uma expectativa de crescimento econômico pautado em um capital especulativo
fictício que no melhor dos horizontes pode vir à trazer mais investimentos, criando um cenário
irreal dos verdadeiros conflitos que permeiam esse processo. Este estudo tem por objetivo
entender as nuances que envolvem este processo, tendo por foco, desvendar o papel dos
governos locais na tentativa de um equilíbrio, como proposto na Guerra dos Lugares de Raquel
Rolnik.
Palavras-chave: Grandes projetos urbanos, cidade mercado, produção capitalista do espaço,
financeirização.
Japeri: uma zona de sacrifício e a resiliência urbana pelo turismo (Lígia Castanheira
Magalhães, Gabriel Rodrigues de Mendonça)
ligiacastanheira.m@gmail.com
gabriel.rodriguesdm@gmail.com
denisedealcantara@gmail.com
Esta pesquisa, de cunho empírico, busca analisar o impacto de políticas públicas implementadas
e seus rebatimentos sobre o território e a produção urbana de Japeri, município perimetropolitano
fluminense. Por meio de mapeamento temático que reúne e demarca os principais aspectos tipomorfológicos e auxiliam na identificação de potencialidade e fragilidades, evidenciam-se
elementos potenciais de desenho urbano e de turismo, que uma vez implementados, podem
contribuir com um espaço urbano mais justo, resiliente, saudável e seguro. Japeri apresenta
desafios de ordem política, urbana e social, sendo marcado pela desigualdade sócio-espacial em
relação ao núcleo metropolitano, pela falta de investimentos em infraestrutura e saneamento, pela
precariedade urbana e carências de serviços públicos e assistência à população. O impacto
recente de políticas públicas implementadas em nível federal e estadual sobre o município o
caracterizam como uma zona de sacrifício. Seu desenvolvimento urbano e social é comprometido
pelo crescimento da violência e dos índices negativos de segurança pública. Os levantamentos e
mapeamentos realizados com aplicação de geotecnologias GIS indicam potencialidades turísticas
e de lazer na região, pela presença de patrimônio cultural e natural (edifícios históricos,
montanhas, rios e valorização de florestas). O incentivo ao turismo além de retorno financeiro pode
estimular à apropriação e o uso de espaços públicos, favorecendo a segurança pública e
consequentemente a diminuição da violência. O inventário realizado pelo Observatório Baixada
Verde, que analisa e mapeia pontos propícios para o desenvolvimento turístico na baixada
fluminense, é utilizado como fonte de dados. O fomento ao turismo, com o tratamento dos espaços
livres públicos identificados, e pode representar um dos fatores qualitativos para a saúde urbana
e o desenvolvimento territorial de Japeri.
Palavras-chave: Zona de sacrifício, Vulnerabilidades sociais, Turismo, Japeri/RJ.
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Mobilidade Intradestino com Ênfase no Modal Aquaviário: um estudo sobre os lancheiros e
barqueiros no Pólo Costa dos Coqueirais-SE (Valéria Ribeiro, Daniella Pereira de Souza Silva)
valeriia.ribeiiro@gmail.com
daniellapss@hotmail.com
O presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre a mobilidade intradestinos no litoral sul
sergipano, mais precisamente no pólo Costa dos Coqueirais-SE, com enfoque no modal
aquaviário, tomando como sujeitos da pesquisa, barqueiros e lancheiros que trabalham no
segmento de transportes turísticos nos municiípios de Estância e Indiaroba. Enquanto um dos
principais serviços da atividade turística, os transportes são de suma importância para sua
efetivação, pois garante o acesso do visitante ao local desejado, assim como desperta para a
qualidade do serviço prestado como diferencial. O modal aquaviário basicamente consiste no
transporte que possui como vias, os mares e rios para o deslocamento de pessoas e cargas. Os
municípios de Estância e Indiaroba possuem um fluxo expressivo de visitantes que têm como
destino final, a praia de Mangue Seco, em Jandaíra-BA. A pesquisa é qualitativa, de caráter
exploratório e também descritivo. No que diz respeito ao levantamento de dados secundários, são
baseados nos dados coletados durante a participação como bolsista de iniciação científica, entre
2018 e 2019. Foi realizado levantamento bibliográfico de publicações por meio de pesquisa em
plataformas como a Oasis, a Scopus e o RIUFS – Repositório Institucional da UFS, além de
pesquisa em livros relacionados aos temas Mobilidade Intradestinos; Transportes Turísticos; e
Modal Aquaviário. Para a coleta de dados primários, foi utilizado diário de campo, entrevista
semiestruturada e registros fotográficos.
Palavras-chave: mobilidade intradestinos; transportes turísticos; modal aquaviário.

SESSÃO TEMÁTICA 1 - Urbanização Turística
CATEGORIA COMUNICAÇÃO ORAL
Da feira a festa: as novas formas de apropriação do Mercado Público da Boa Vista, RecifePE (José Milton do Nascimento Junior, Adauto Gomes Barbosa)
milton.junioor23@gmail.com
adauto@recife.ifpe.edu.br
Introdução
Este trabalho discute a transformação em curso no Mercado da Boa Vista, o qual tem se tornado
espaço de lazer e de festa e, ao mesmo tempo, se conforma como um lugar turístico na área
central do Recife, considerando os novos modos de apropriação simbólica e a relativa perda de
importância da sua função original de abastecimento da cidade. Tal objeto de estudo é produto da
pesquisa desenvolvida junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq),como parte da
pesquisa “Vida de Bairro, apropriação do espaço público e sociabilidade urbana na cidade do
Recife-PE”.A problemática parte da constatação de que, com o surgimento de equipamentos
modernos de comércio e serviços, como shopping centers e hipermercados, os mercados públicos
têm se tornado menos atrativos para os citadinos no que concerne à sua função original.
Há, por assim dizer, um processo de ressignificação que atinge vários mercados públicos, que,
assim, perdem relativa importância como espaços de compra de víveres e de prestação de
pequenos serviços, para se converterem, em alguns casos, em espaços turísticos e de lazer, ainda
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que a função original não seja completamente substituída, até porque grande parte do apelo e
chamariz para os novos usos se apoia no “lado tradicional” de mercado. No dizer de Pintaudi
(2006), os aperfeiçoamentos tecnológicos em relação a aspectos como conservação dos produtos
alimentícios, aumento da produção, diversificação, controle da qualidade e a velocidade do
deslocamento mecânico, tornaram os mercados públicos obsoletos. Junte-se a tudo isso a
inadequação em relação a aspectos como conforto e comodidade, envolvendo, entre outras
coisas, falta de refrigeração do ambiente e de vagas de estacionamento, também contribuem para
torná-los mais competitivos que os tradicionais mercados públicos.
O Mercado da Boa Vista está situado no bairro homônimo, na área central (Mapa 1),e constitui o
mais antigo mercado público em atividade no Recife (CAVALCANTI, 2014), data das primeiras
décadas do século XIX, porém seu espaço teve outros usos antes de virar mercado, tais como
cemitério, estrebaria e cadeia pública. Nos últimos tempos, de modo semelhante ao que ocorre
em outros mercados recifenses e, ao mesmo tempo, sem perder de vista as experiências
realizadas em algumas cidades brasileiras e europeias, a gestão pública municipal tem procurado,
desde 2004, promover ações de requalificação física e funcional desse mercado com o propósito
de potencializar novos usos e formas de apropriação. Nota-se que até para assegurar a
“sobrevivência”, não só a gestão municipal busca requalificar a estrutura física, como também a
sociedade civil se apropria e o faz como tentativa de resistência e de ressignificação desse espaço.
Referindo-se a essas transformações, Pintaudi (2006) ressalta que o espaço do mercado
“flexibiliza-se” e sofre mudanças em suas formas de apropriação, em razão dos novos sentidos e
significados que assumem no contexto atual da cidade capitalista.
Mapa 01: Mapa de localização do Mercado da Boa Vista, Recife – PE

Elaborado por: Deivid Damião Roque e José Milton do Nascimento Júnior.

Em geral há uma relação intrínseca entre o mercado público e o bairro onde se localiza e por isso
tal equipamento está sempre muito ligado ao cotidiano do bairro. Além disso, tomando por base
as reflexões de Mayol (2013), para quem o bairro é o espaço onde se dá a encenação da vida
cotidiana, onde são produzidas relações simbólicas e identitárias, há uma forte relação da
dinâmica atual do mercado com o a do bairro da Boa Vista. Dada a característica da área central
recifense, com intensa vida boêmia, o mercado em contexto não foge à regra e se traduz como
um dos espaços de lazer do bairro, sobretudo nos fins de semana e feriados. Se no passado o
mercado era o locus da feira, hoje ele é mais identificado como lugar da festa, ou seja, de práticas
de lazer por parte de grande parcela de seus usadores.
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Buscando abordar o mercado público como um espaço público, tomado por base as contribuições
teóricas de Gomes (2012), é válido dizer que se esse equipamento urbano é constituído a priori
de uma estrutura edificada ou construída, o mesmo também é possuidor de um conteúdo imaterial,
relacionado às práticas sociais e os respectivos significados dos seus usadores. O mercado
enquanto espaço público pressupõe códigos, normas e valores subjetivos que o diferem de outros
espaços, nos quais prevalece a lógica do privado. O mercado público constitui, assim, uma “célula”
da cidade, inclusive no que tange às formas de uso e apropriação do espaço público.
Metodologia
A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, pois a mesma considerou o contexto dos significados
das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não identificado em dados, médias e
estatísticas (MINAYO, 2002). Nesse sentido, para facilitar a compreensão dos processos de
metamorfose na apropriação do Mercado da Boa Vista, foi necessário a observação do
funcionamento e atuação dos diversos agentes que se apropriam desse espaço. Foram realizadas
entrevistas do tipo semiestruturada, que, segundo Haguette (2010), permite ao entrevistador a
obtenção das subjetividades pertinentes ao sujeito a ser entrevistado. Além disso, são importantes
por conter roteiro com perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado pode discorrer sobre o
assunto sem se prender totalmente às perguntas realizadas. O caráter qualitativo da abordagem
e alguns aspectos que são pertinentes ao objeto de estudo, como simbolismo e a ressignificação
do mercado como espaço público, fizeram com que alguns agentes entrevistados ora falassem
como permissionários, músicos, clientes, ora com outros papéis, como o de sujeitos que
nitidamente se colocavam como ativistas na defesa do uso e apropriação daquele espaço público
enquanto lócus de resistência. Essa situação atestou a importância do estudo e o quão esse
mercado é importante para o cotidiano da cidade do Recife. A pesquisa ainda utilizou os seguintes
procedimentos: levantamento bibliográfico e revisão da literatura; apreciação do marco legal que
regula os mercados públicos no Recife; elaboração do mapa de localização da área de estudo;
entrevistas com permissionários que atuam no mercado, representantes da gestão municipal dos
mercados, com agentes sociais que se colocam como “usadores” do mercado, ativistas culturais
e frequentadores desse espaço. O levantamento de dados secundários se deu junto o site da
Prefeitura e do IBGE, na internet, para a caracterização do bairro da Boa Vista; foi feita a consulta
a matérias da imprensa relativas ao objeto de estudo. Foram realizadas visitas para observação
in loco e registro fotográfico dos usos e apropriação simbólica do mercado.
A ressignificação do mercado no contexto das permanências e transformações
O contexto da Boa Vista, as transformações que envolvem o mercado público não podem ser
dissociadas da dinâmica que afeta o bairro como um todo, uma vez que se trata de um importante
bairro da área central e com expressivo conteúdo histórico da cidade do Recife. De acordo com
Cavalcanti (2014), a partir da criação de um pequeno sistema de ruas e obras de aterros em
algumas áreas de mangue, que formaram a Rua Formosa (atual Avenida Conde da Boa Vista), a
Rua da Aurora e a Rua do Aterro (atual Rua da Imperatriz Tereza Cristina), as transformações na
paisagem tornaram o mencionado bairro uma espécie de “centro” convergente do progresso e
expansão da cidade do Recife. Trata-se de um bairro típico da área central, concentrando
importantes funções urbanas da metrópole recifense, em face de um destacado número de
estabelecimentos comerciais, que incluem lojas nas vias públicas, no Shopping Boa Vista, além
de uma grande dinâmica do comércio informal nas ruas, e de serviços públicos e privados.
Vale frisar que os mercados públicos são importantes não apenas do ponto de vista da riqueza
arquitetônica que em geral comportam, mas também pelo papel que mantêm como espaço público
onde se dá rica sociabilidade urbana até os dias de hoje. Existem 23 mercados públicos no Recife,
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os quais estão sob a gestão da Autarquia Municipal de Serviços Urbanos (CSURB) e são regidos
pelo Decreto Municipal nº 25.210/2010, que versa sobre as atribuições do poder público e dos
permissionários que comercializam produtos e serviços nesses espaços. No Mercado da Boa
Vista, a perda de importância como centro de abastecimento da cidade tem levado esses agentes
a buscarem alternativas no âmbito do mercado. Há 31 boxes em funcionamento, dos quais, um
terço se dedica ao ramo de bares e restaurantes e são os de maior fluxo de clientes, com foco na
gastronomia regional nordestina.
Numa comparação dos usos do mercado em 1948 e 2018(Figura 1), foi possível perceber que
havia o predomínio de boxes com produtos característicos de mercado, para atender as demandas
da cidade. O setor de mercearia, por exemplo, que ocupava 08 boxes em 1948, hoje em dia
funciona praticamente em 02, sendo que um deles é um misto de mercearia e bar, prevalecendo
mais o segundo uso. Outra mudança observada é o pátio central que funcionava como espaço
das barracas de feira e venda galinhas. Atualmente, essa área está ocupada por mesas e cadeiras
e é uma extensão dos bares, pois os permissionários desse segmento adquiriram “lotes” dessa
área comum para atenderem seus clientes.
Figura 1 – Plantas do Mercado da Boa Vista com a setorização dos usos em 1948 e 2018

Fonte: Diretoria de preservação do Patrimônio Cultural (DPPC). Modificado por Stephany Melo, 2018.

Por outro lado, de forma semelhante a outros mercados públicos, no Mercado da Boa Vista
mantém-se a tradição de a maior parte dos permissionários atuar lá há décadas e parte deles
herdou o negócio dos pais. O parágrafo único do Art. 14 do decreto 25.210/2010 prevê a
possibilidade de herdeiros assumirem a permissão dos pais, o que contribui para que alguns
permissionários convivam com a realidade do mercado em análise por várias décadas. Nesses
casos, os agentes se confundem um pouco com a própria história do mercado e por isso falam
com saudosismo dos tempos de outrora, ao mesmo tempo em que falam com muita propriedade
das transformações que tal espaço tem passado ao longo do tempo. Segundo disse um deles:
“Hoje em dia, mercado público é uma mistura de felicidade com tristeza, felicidade porque aqui é
a história da minha vida e da minha família, meus pais se conheceram aqui, a gente não consegue
abandonar uma coisa que a gente gosta que tem lembranças boas, e a parte da tristeza é porque
a questão da mudança do foco do mercado, que mercado público era um local de abastecimento
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onde a população do bairro vinha e encontrava estivas, açougue, e isso foi transformado num
grande bar, e a gente teve que mudar, não por querer, mas por ter sido forçado, porque senão eu
estaria aqui fechado.”Este depoimento é muito ilustrativo do conteúdo de resistência que marca a
atuação dos permissionários mais antigos nos mercados públicos. Isso faz bastante sentido, pois,
na prática, resta muito pouco de mercado público no Mercado da Boa Vista, e também por isso
está em curso sua ressignificação em espaço de lazer e lugar turístico, potencializada tanto pelo
poder público, como por parte dos permissionários e atores da sociedade civil, como artistas e
clientes que se qualificam como “usadores” desse espaço público.
Essa transformação do mercado é reconhecida como algo necessário seja pela CSURB como pelo
público que o frequenta, sendo que no caso em tela tal processo se dá, principalmente, por meio
das manifestações culturais. De antigo espaço da feira, o Mercado da Boa Vista se converteu em
lugar da festa e do encontro, sendo por isso identificado como um espaço de lazer para moradores
e turistas, sobretudo nos fins de semana e datas do calendário cultural, como carnaval e festas
juninas. Na verdade, a literatura mostra que tal metamorfose não é algo inédito, pois, apesar das
especificidades de cada contexto urbano, o que ocorre no mercado em análise encontra
semelhança com as transformações ocorridas em mercados públicos de outras cidades brasileiras
e mundiais (PINTAUDI, 2006).
Há, por assim dizer, uma metamorfose nas formas de apropriação simbólica desse espaço,
semelhante ao que se verifica no Mercado Municipal de São Paulo e no Mercado da Ribeira em
Lisboa, ressalvando-se as devidas proporções e as especificidades de cada um deles, conforme
já advertido. Enquanto alguns se tornam espaços de consumo segmentados essencialmente para
frequentadores de poder aquisitivo alto e com grande fluxo de turistas, em outros, com um apelo
mais popular, mas ao mesmo tempo sem se perder de vista o turismo, se transformam em lugar
da festa, por meio da realização de manifestações culturais, sempre associadas ao lazer e à
gastronomia. É nesse segundo contexto que se enquadra o Mercado da Boa Vista e não se pode
deixar de considerar sua relação direta com as características do bairro onde se localiza, a Boa
Vista, que também tem esse significado no contexto da área central do Recife.
Conforme observações em campo e relatos de permissionários e da CSURB, o uso e apropriação
do Mercado da Boa Vista estão mais atrelados aos moradores do Recife e da área metropolitana
do que propriamente por turistas, mas nem por isso deixa de ser um ponto turístico da área central
do Recife. Tal mercado não figura entre os principais pontos do circuito turístico da cidade, que
contempla, por exemplo, atrações do Bairro do Recife (Recife Antigo), a orla de Pina e Boa Viagem
e o Instituto Ricardo Brennand e a Oficina Francisco Brennand, além de atrações fora do Recife
como o sítio histórico de Olinda e o turismo de sol e mar do litoral sul. Contudo, a requalificação
do Mercado da Boa Vista ocorrida em 2004, já sinalizava o intuito do poder público de potencializar
o turismo nesse espaço. Tal perspectiva se fortaleceu com a requalificação em anos ainda mais
recentes do Mercado da Encruzilhada e da Madalena, e o anúncio de uma nova requalificação do
Mercado da Boa Vista, o que, segundo representante da CSURB, órgão municipal responsável
pela gestão dos mercados públicos, tem o intuito de dar uma “nova cara” aos mercados como
espaços de lazer e turismo.
Como efeito disso, a requalificação do mercado é uma exigência para adequar suas tradicionais
formas aos novos conteúdos relacionados aos usos possibilitados por essas atividades ligadas ao
consumo. A propósito, Paiva (2013) destaca que o turismo é uma atividade muito abrangente, por
envolver variedade de práticas sociais (econômicas, políticas e culturais ideológicas), e, portanto,
torna sua abordagem complexa. Nessa perspectiva Paiva (2013) diz que a atividade turística
possibilita a emissão, transmissão e recepção de valores culturais e ideológicos, permitindo a troca
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constante de aspectos simbólicos da cultura, arte, dos modos de vida, da culinária. Essa pegada
cultural é o principal apelo do Mercado da Boa Vista como certamente dos outros mercados
mencionados.
Para além das mudanças geradas pela chegada de shopping centers, supermercados e
hipermercados, no âmbito do Mercado da Boa Vista e de outros mercados públicos do Recife, tal
“retorno ao mercado”, não é necessariamente para comprar produtos de quitanda e de mercearia
(mesmo que tal prática persista em praticamente todos os mercados, nuns mais e noutros menos),
é importante considerar que tem havido um conjunto de ações do poder público municipal com o
objetivo de estimular tal processo. Em 2004, além da requalificação das instalações físicas, foi
implantada uma política pública que articulava a ação da CSURB com as ações da Fundação de
Cultura da Cidade do Recife. Esse foi o principal fator que tornou o Mercado da Boa Vista num
dos principais destinos de lazer nos fins de semana, durante o horário de funcionamento. Houve,
a partir disso, também uma apropriação crescente do Mercado da Boa Vista por ativistas culturais
ligados a música e ritmos considerados de raiz, como forró pé-de-serra, frevo e maracatu. Da
mesma forma, esse “retorno” ao Mercado da Vista tem sido protagonizado por grupos de
identidade, como o segmento LGBT e artistas populares.
Cada vez mais apropriado por tais grupos sociais, esse espaço se coloca tanto como território de
afirmação cultural, quanto de respeito a suas identidades, revelando-se como um legítimo espaço
público, ainda que mediatizado pelos interesses de convertê-lo em espaços de consumo da classe
média. Não por acaso, embora nem mesmo os órgãos públicos disponham de dados a respeito, é
perceptível que grande parte dos turistas que frequentam o mercado tem afinidade a esses grupos
sociais, o que fortalece a perspectiva do Mercado da Boa Vista como locus de resistência, sendo
o espaço público também um espaço político por excelência (GOMES, 2012).
Como efeito disso, a criação da Associação dos Amigos do Mercado da Vista, em 2017, entidade
sem fins lucrativos, tem o propósito de promover atividades culturais no mercado como forma de
reafirmar a identidade do mercado e do bairro como lócus da boêmia, e ainda contribuir com o
ativismo cultural. Os fundadores, que são assíduos e tradicionais frequentadores do mercado,
afirmaram que querem contribuir para que, cada vez mais, o mercado seja lugar de expressão de
manifestações artísticas, culturais e políticas. O ativismo cultural é uma das marcas da atuação da
Associação. Conforme as palavras do seu presidente: “A gente que frequenta o mercado via que
tinha uma necessidade de ter um apoio cultural. A intenção da criação da Associação é promover
eventos, trazer as pessoas, os poetas, e dar voz a eles, sem fins lucrativos, com a intenção de
não deixar a cultura morrer.” Como efeito disso, a referida associação já realizou variados eventos
no mercado (Figura 2), principalmente durante o período das prévias carnavalescas e no próprio
carnaval, além do São João e em outros momentos ao longo do ano.
Segundo seus dirigentes, a promoção de eventos pela Associação dos Amigos do Mercado tem
contado com o apoio do poder público e da iniciativa privada, e isso pode ser atestado no conteúdo
da imagem C da figura 2. A propósito disso, quando questionada sobre como o poder público
municipal encara esse processo de apropriação do Mercado da Boa Vista, ela assim respondeu:
“Qual objetivo do mercado no artigo primeiro? Centro de abastecimento dedicado ao abrigo de
pequenos comércios para a manutenção da população: um ponto de compra, de feira. Mas se os
mercados continuarem só nesse viés eles vão morrer, porque um supermercado oferece isso hoje.
Então essa questão dos mercados é muito incentivada porque isso traz um viés novo para dentro
do mercado. Então o que a CSURB faz hoje? Ela cede o espaço. Funciona da seguinte forma: um
permissionário ou instituição solicita um evento, e a gente autoriza o evento ou não, dependendo

19

do porte, da capacidade de suporte da própria CSURB. E fazemos um encaminhamento para uma
secretaria se for o caso. ”
Figura 2: Ações promovidas pela Associação dos Amigos do Mercado da Boa Vista

Fonte: Imagens gentilmente cedidas pela Associação dos Amigos do Mercado da Boa Vista. Elaboração
própria do autor.

Nesse caso, verificou-se tanto por essas palavras da gestora, como pelas ações da referida
associação que, de fato, no âmbito do Mercado da Boa Vista, esse processo de apropriação
cultural tem resultado da atuação do poder público e de agentes privados, particularmente da
mencionada entidade da sociedade civil. Contudo, trata-se ainda de uma ação pontual que impõe
a necessidade de uma maior participação do poder público em favor da ressignificação desse e
de outros mercados públicos.
Considerações finais
Por meio da análise da dinâmica recente do uso e apropriação do Mercado da Boa Vista,
constatou-se que a ressignificação desse espaço, foi em grande parte efeito da requalificação
ocorrida em 2004 e a inserção de atividades culturais. Para além disso, ficou evidenciado que a
metamorfose do mercado é parte da própria dinâmica da cidade e, sobretudo do bairro da Boa
Vista. Do ponto de vista do turismo, é importante que se pense de que maneira tal atividade pode
ser potencializada numa relação mais direta com a realidade dos que fazem o mercado, e não
simplesmente seja colocada como algo modernizante que venha de cima para baixo e voltada
apenas para o consumo. É importante explorar e potencializar a veia cultural que é tão forte no
bairro e no Mercado da Vista e iniciativa como a da Associação dos Amigos do Mercado dão uma
boa demonstração disso.
Palavras-chave: Espaço Público. Mercado Público. Ressignificação dos mercados. Mercado da
Boa Vista; Recife.
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O desafio do desenvolvimento da acessibilidade universal em Paraty/RJ (Bianca dos Santos
Magalhães, Adriana Soares de Schueler)
biamagalhaes.tur@gmail.com
schueler.a@gmail.com
O município de Paraty está situado ao litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Esta cidade, junto
com a Ilha Grande, também na região da Costa Verde, recebeu o título de Patrimônio mundial da
UNESCO no mês de julho de 2019, sendo o primeiro sítio misto do Brasil, reconhecido por sua
cultura e natureza. Figura como um destino turístico de destaque por ter mar, mas principalmente
por suas características culturais. No entanto os recursos de acessibilidade universal para pessoas
com mobilidade reduzida, da cidade, trazem alguns questionamentos a respeito do quão
preparado o destino está para receber este público-alvo e quais os desafios encontrados no
desenvolvimento da acessibilidade universal no local.
A acessibilidade universal trata da criação e desenvolvimento de desenhos arquitetônicos que
facilitam a locomoção de indivíduos com deficiência, o que diminui as desigualdades que se
apresentam a ele. Esta adaptação requer um estudo do espaço a fim de torná-lo acessível.
Ao aplicar este conceito na atividade turística, o desafio da acessibilidade universal se mostra real
ao analisar em campo quais medidas para acessibilidade existem nas áreas turísticas de Paraty.
O objetivo deste trabalho, nesta análise, consiste na verificação de medidas de acessibilidade
universal às pessoas com deficiência em Paraty, considerando a importância do destino como
referência em turismo no estado.
A análise se torna mais evidente quando se pensa de forma mais ampla além da implantação dos
parâmetros de acessibilidade em locais de circulação turística. O conceito de acessibilidade
universal remete a uma nova forma de pensar a arquitetura das cidades, a construção de formas
alternativas de comunicação nas diferentes áreas da deficiência, mas especialmente na
construção de uma nova cultura. Construir um mundo acessível para todos requer desmontar
velhos conceitos de homogeneidade e perceber a imensa riqueza presente na diversidade
(FERNANDES, 2013, p. 290).
Devido à variedade da segmentação turística no Brasil, alguns lugares apresentam medidas para
contornar o problema da falta de acessibilidade universal. Lugares históricos, tombados pelo
patrimônio histórico, bem como lugares naturais também são objetos de análise, pois dependem
que prestadores de serviços turísticos desenvolvam roteiros turísticos se utilizando de
equipamentos específicos de acessibilidade em locais como praias, cachoeiras, trilhas, etc. Da
mesma forma é importante também que outros prestadores de serviços como hotéis também
repensem a questão da acessibilidade. Sansviero (2005, p.444) ressalta que o grande
questionamento que se apresenta ao hoteleiro diz respeito ao equilíbrio necessário entre as
adaptações exigidas por lei, a demanda efetiva (cuja maioria, além de não precisar das adaptações
arquitetônicas, prefere não utilizar os apartamentos adaptados) e a demanda potencial (o cliente
para o apartamento adaptado).
Esta pesquisa visou a compreensão do tema Acessibilidade Universal e características dos
espaços adaptados nos destinos turísticos para fins inclusivos. De forma específica, uma análise
feita em Paraty. A abordagem em campo investigou a forma como Paraty trata a acessibilidade
universal e, através deste levantamento, verificou-se quais lugares foram adaptados, seu entorno
e opções para solucionar a não acessibilidade destas áreas.
Objetivou-se com esta pesquisa, analisar a parte turística de Paraty sob a ótica da acessibilidade
universal, pensando em toda a atividade turística que movimenta o local, bem como sua
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importância como um destino indutor de turismo. O uso da análise FOFA consistiu na proposta de
uma matriz de avaliação dos dispositivos para acessibilidade universal, de modo a mensurar os
seus impactos em Paraty.
O centro histórico de Paraty foi percorrido, de acordo com o perímetro traçado em amarelo no
mapa da figura 01, e foram observados os equipamentos apresentados na tabela 01.
Figura 01 – Mapa turístico de Paraty, com o caminho percorrido destacado em amarelo.

Fonte: CIT – Centro de Informações turísticas (mapa adaptado pela autora)
Tabela 1 – Locais turísticos e tipos de suporte/equipamentos existentes em Paraty. Fonte: autoria própria
PONTO DE INTERESSE LOCALIZAÇÃO
TIPO DE SUPORTE/EQUIPAMENTO
TURÍSTICO
DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
Câmara Municipal – Centro Histórico – Paraty/RJ
Rampa de acessibilidade móvel para
Paço Municipal
acesso com cadeiras
Caminho do Ouro
Cunha – Paraty/RJ
Não acessível
Casa da Cultura
Centro Histórico – Paraty/RJ
Rampa de acessibilidade móvel para
acesso com cadeiras
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Chafariz do Pedreira

Centro Histórico – Paraty/RJ

Forte Defensor Perpétuo

Pontal – Paraty/RJ

Igreja de Santa Rita
Igreja do Rosário e São
Benedito
Igreja Matriz Nossa
Senhora dos Remédios
Igreja Nossa Senhora
das Dores (Capelinha)
Alambique
Engenho
D’ouro
Alambique Paratiana

Centro Histórico – Paraty/RJ
Centro Histórico – Paraty/RJ

Centro de Informações
Turísticas

Centro Histórico – Paraty/RJ
Centro Histórico – Paraty/RJ
Cunha – Paraty/RJ
Estrada Pedra Branca –
Paraty/RJ
Centro Histórico – Paraty/RJ

Monumento construído sobre um
calçamento plano passível de adaptação
Monumento construído sobre um
calçamento parcialmente plano e
parcialmente gramado, passível de
adaptação
Não existente
Calçada no mesmo plano que a porta de
entrada
Calçada no mesmo plano que a porta de
entrada
Calçada no mesmo plano que a porta de
entrada
Rampas de concreto em seu interior para
acesso à edificação
Não existente
Piso tátil de concreto em seu entorno;

As questões relativas à acessibilidade universal em Paraty foram analisadas por meio da
metodologia FOFA, onde são consideradas as Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças,
considerando a atividade turística na cidade. Na tabela 2 são apresentados os resultados
observados.
Tabela 2 – Análise FOFA de Paraty sob o prisma da Acessibilidade universal em Turismo
Ambiente interno
Forças
Fraquezas
- Destino potencialmente turístico, logo, possui
- Infraestrutura local não colabora com o
visibilidade
desenvolvimento da acessibilidade
Ambiente externo
Oportunidades
Ameaças
- Apenas uma edificação pensou e planejou para
funcionar de acordo com as normas de
acessibilidade.
- Vantagens e oportunidades potenciais no local

- Resistência/burocracia das instituições
públicas
- Demais lugares são “parcialmente” acessíveis
– problema da não continuidade.

Verificou-se a necessidade de um planejamento voltado para estratégias de inclusão que sirvam
para captação de turistas com deficiência motora ou mobilidade reduzida. Todo trabalho de
pesquisa retorna resultados que apontam para um ajuste nas rotas de acessibilidade universal e
investimento financeiro, bem como atenção voltada para pessoas com deficiência, no objetivo de
desenvolver uma atividade turística de qualidade.
Foram observados rampas e pisos táteis em edificações na cidade, porém, existe descontinuidade,
ou seja, algumas edificações têm o seu interior adequado a este usuário, mas não há como o
mesmo chegar a ela devido a formação de pedras das ruas conforme imagem a seguir.
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Figura 02 – Exemplo de descontinuidade: ruas irregulares e uma rampa de acesso a uma edificação no
centro histórico de Paraty.

Fonte: arquivo pessoal

Este trabalho considera a acessibilidade universal em locais turísticos de Paraty ao encontrar leis
federais que respaldem sua importância, como a lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. No entanto, a existência da lei não garante o
desenvolvimento efetivo dos parâmetros de acessibilidade universal nos locais e este desafio
ocorre em todos os locais. Por isto preferiu-se destacar locais turísticos como Paraty devido a sua
importância histórica; e atualmente esta relevância se mostra através do título recebido
recentemente na cidade: o reconhecimento como patrimônio mundial, dado pela UNESCO.
Como Paraty também e uma cidade litorânea, o desafio também se mostra ao encontrar serviços
que atendam a pessoa com deficiência motora ou mobilidade reduzida em seu deslocamento para
praia e demais atrativos naturais. Logo, além da questão da descontinuidade apresentada, o
desafio de desenvolver turismo acessível no segmento sol e praia – segmento este que Paraty
também se enquadra – ora pela falta de serviços/equipamentos que atendam a pessoa com
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deficiência, ora pela falta de incentivos e planejamento de gestão pública por não desenvolver um
projeto arquitetônico que viabilize o acesso às praias.
A não continuidade, questão abordada como uma ameaça na matriz FOFA, é uma forma de pensar
a acessibilidade além da simples implantação de equipamentos e além da diminuição de barreiras,
mas a integração entre os elementos que propiciam a acessibilidade ao permitir que a pesoa com
deficiência encontre um caminho contínuo para locomover-se no maior espaço possível.
Contudo a discussão sobre turismo acessível em Paraty consiste na abordagem a respeito das
políticas públicas e ações voltadas para promoção da acessibilidade universal na cidade. O
trabalho buscou informações sobre a forma como Paraty trabalhou com a acessibilidade inserida
na atividade turística. Mesmo que as leis representem medidas voltadas para pessoas com
deficiência, a execução das mesmas dependeria de um plano de gestão integrado que
considerasse os aspectos geográficos e urbanísticos da cidade para, enfim, representar um passo
para o desenvolvimento de uma política de acessibilidade universal integrada e eficiente.
Palavras-chave: acessibilidade universal, Paraty, planejamento, turismo
Da serpentina ao caos: o destino Recife e o nexo turismo-violência urbana (Barbara
Rodrigues, Natália Aldrigue, Lívia Barros Wiesinieski)
rodrigues.barn@gmail.com
nataldrigue@gmail.com
liviabsw@gmail.com
A cidade do Recife se destaca dentre os demais destinos urbanos nordestinos pela sua força
econômica, principalmente no setor tecnológico e hospitalar, pela sua diversidade cultural e
histórica e pela imagem criada pelas ações de revitalização de espaços públicos para fins de
modernização em diversos locais da cidade, em especial as ações realizadas em imóveis antigos.
Atualmente, o esforço para a promoção do turismo no Recife avança positivamente em direção a
projetos que integram a chamada “economia criativa” e busca trabalhar a imagem da cidade como
um destino que conecta aspectos clássicos da sua cultura, como a música e a arquitetura, a
aspectos modernos, como eventos de tecnologia (RECIFE, 2018). Entretanto, paralelamente, a
cidade aparece duas vezes na lista de recomendações de viagens do Departamento de Estado
Norte-Americano que alerta para o risco de crimes nos ônibus e na praia do Pina (U.S. Department
of State, 2019), o que pode fragilizar a imagem do destino em âmbito internacional.
Recife, em 1996, apresentava as taxas de violência (homicídios e demais crimes) mais altas dentre
as demais capitais nordestinas, mas após 2007 as viu caírem (em torno de 40%) até 2013. De
acordo com o último Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2019), em 2017, o estado de Pernambuco
consolidou a derrocada do Programa Pacto Pela Vida, demonstrado pelo aumento de 21% na sua
taxa de homicídios em comparação com o ano anterior. O IPEA chama atenção para a
necessidade de incorporar novos elementos nas investigações científicas sobre o tema e para “o
caráter voluntarista dos mecanismos de governança, em contraposição a importância da
arquitetura institucional e dos arranjos de governança para uma política de Estado” (IPEA; FBSP,
2019, p. 19).
O objetivo desta pesquisa consiste em desvelar os processos discursivos que precederam e
governaram a construção e execução das políticas integradas de revitalização urbana dos espaços
de lazer e turismo de Recife e revelar as razões por trás dos seus resultados na contenção ou
expansão da percepção da violência urbana na cidade. A metodologia se baseia na análise de
discursos foucaultiana. Por meio da junção de diferentes técnicas, conhecida como bricolage, o
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levantamento de dados é feito a partir de entrevistas abertas, documentos oficiais, índices de
criminalidade, registros de reuniões, artigos acadêmicos, notícias de jornais e registros
fotográficos. A análise é direcionada à identificação dos conflitos, das relações de poder e das
contradições nos processos de tomada de decisão ocorridos nas arenas políticas referentes ao
objeto de estudo e aos reflexos dessa dinâmica no território selecionado.
Inicialmente, elaborou-se um panorama quantitativo da Região Metropolitana do Recife no tocante
aos aspectos socioeconômicos, com foco na variação dos índices de violência e fluxo turístico da
última década. Esse esforço permitiu identificar lacunas na produção dos dados, fato que gerou
limitações para um dimensionamento mais abrangente da relação estudada. Também foi possível
depreender que existem conflitos urbanos diretamente relacionados às escolhas feitas pelo
investimento em turismo e lazer (como a Cidade da Copa em São Lourenço da Mata e o Shopping
RioMar em Recife) e que, ao gerar lugares mais desiguais e favorecer a construção de uma
“arquitetura da segurança” (CALDEIRA, 2000) – câmeras, muros altos, grades – essas mudanças
impactam na representação de uma cidade insegura. Somado a isso, inferiu-se que o principal
modo que a violência urbana se conecta com o desenvolvimento turístico é por meio da percepção
da violência dos cidadãos e visitantes da cidade e suas formas de uso. Dessa forma, a fim de
recortar e, assim, aprofundar a análise, optou-se por selecionar como primeiro estudo de caso o
bairro do Recife (Recife Antigo) por ser o local que concentra os investimentos em turismo da
cidade e ser referência na revitalização de seu conjunto urbano.
Dos fatores que são diretamente relacionados com a percepção da violência local, percebe-se
existe um atrito implícito entre os usuários do bairro e a população local que deve ser melhor
trabalhado. Os usuários reclamam da presença e abordagem de guardadores de carro, que em
sua maioria são moradores locais da Comunidade do Pilar, localizado ao Norte da área tombada
e turística do bairro. Ao mesmo tempo que o Recife Antigo possui um shopping considerado (e
planejado para ser) de luxo, e espaços públicos revitalizados seguindo o modelo Barcelona (o
boulevard da Avenida Rio Branco, por exemplo), ele possui uma comunidade carente de uma
urbanização de qualidade, que é vista como um local de ameaça ao cotidiano de seus usuários,
por mais que a alta ocorrência de crimes não seja um fato (RODRIGUES, 2018).
A realização do estudo de caso também permitiu depreender que a percepção de seus usuários
varia pelo acesso deles ao local. Aos que se locomovem por transporte público, a pé ou de
bicicleta, o medo de ser vítima de um crime é reforçado, enquanto aos que disseram se deslocar
por transporte privado (principalmente por carro) a percepção é a de que o bairro é bastante
seguro. A partir disso, percebeu-se que o problema se concentra no deslocamento para os demais
bairros limítrofes ao Recife Antigo, ainda inseridos no Centro da Cidade, considerados violentos
pela maioria dos entrevistados. Essa percepção é congruente com os dados sobre ocorrências de
Crimes Violentos ao Patrimônio (CVP - roubo e furto) da Área Integrada de Segurança 01 (AIS 01
- Centro da Cidade) que, de fato, são altos, quando comparados com o restante das AIS. Mesmo
assim os dados de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI - homicídio, latrocínio) são os mais
baixos da capital. Isso demonstra que os crimes não letais são os principais incentivadores da
percepção da violência nas cidades (TRINDADE, 2017). O Centro da Cidade concentrar altos
índices de violência, ainda que não letais e, assim, fortalecer tal representação é prejudicial para
o potencial turístico existente já que o Centro concentra importantes elementos e manifestações
artísticas-culturais da cidade e do estado.
No momento, a pesquisa está em processo de ampliação do seu recorte territorial. Pelos
resultados obtidos no primeiro ano, optou-se por estudar os bairros de Santo Antônio, São Jose é
Boa Vista, pertencentes ao Centro Histórico do Recife, nos próximos anos da pesquisa.
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Este trabalho visa contribuir para a reflexão acerca dos processos de urbanização turística, sua
influência na percepção da violência de cidadãos e visitantes e, consequentemente, a experiência
de viver a cidade. Ele mostra os avanços da pesquisa apresentada na primeira edição do CILITUR
(FAZITO et al., 2017), com recorte na cidade do Recife.
Palavras-chave: Recife, violência urbana, turismo, desenvolvimento turístico, percepção da
violência
Hospedagem acessível: um novo quesito de qualidade na tipologia de hotéis (Zilsa Santiago,
Carlos Bruno Rocha, Vilma Villarouco)
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A cidade de Fortaleza se destaca como um dos principais destinos de turistas brasileiros e, tendo
sido uma das capitais-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, tornou-se ainda mais conhecida no
cenário internacional. Dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza apontam que “os avanços na
infraestrutura turística e aeroportuária de Fortaleza estão garantindo à capital cearense o primeiro
lugar na Região Nordeste e o terceiro do Brasil no ranking que classifica os destinos nacionais
mais procurados ao longo do primeiro semestre de 2018”. Em função desta ampliação de recepção
turística, busca-se cada vez mais alcançar melhor qualidade em sua infraestrutura espacial urbana
e na rede hoteleira, tendo na acessibilidade uma categoria de análise e um indicador de qualidade.
Diante dos resultados do Censo Demográfico 2010 e da Nota Técnica n.1 lançada pelo IBGE
(2018) à luz das recomendações do Grupo de Washington, em que apontam 6,7% do total da
população captada pela amostra do censo, ou seja, 12.748.663 são pessoas com deficiência
residentes no Brasil, neste sentido, se evidencia a importância de se discutir sobre a problemática
da recepção turística de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no contexto a ser discutido
no II Cilitur, na temática de Urbanização turística, no tocante às tipologias de meios de
hospedagem, ou seja, na rede hoteleira, integrante da infraestrutura receptora de turistas, no
sentido de proporcionar seu uso universal e democrático, bem como avaliar seus efeitos sociais
na produção e consumo do espaço. O turismo acessível se constitui uma questão de competência
tanto das autoridades públicas, na sua promoção e fomento, como uma iniciativa dos agentes do
setor – agências de viagens, operadores turísticos, fornecedores de transporte de traslados e
passeios, gestores de alojamento – além de um compromisso coletivo, uma oportunidade de
negócio e uma vantagem competitiva.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é identificar em hotéis na orla de Fortaleza mudanças
ocorridas e ajustes espaciais para melhor acomodar a diversidade de usuários, em especial,
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo idosos, que hoje assumem boa parcela
da população que viaja e, portanto, requer novos modos e condições socioespaciais de recepção
e acomodação de hospedagem.
Como metodologia de pesquisa, adotou-se a pesquisa qualitativa e exploratória, tendo como
primeira etapa uma revisão bibliográfica de trabalhos focados na relação turismo versus estruturas
de hospedagem acessível. Alguns estudos foram importantes na fundamentação teóricometodológica (Preiser, 2001; SASSAKI, 2003; Rheingantz et al, 2009; Ornstein et al, 2010;
Dischinger et al, 2012; Santiago, 2013); além da legislação e normas (NBR 9050/1994;2004;2015;
Decreto 5.296/2004; Ceará, 2009; Embratur, 2002; Lei nº 13.146/2015;Ministério do Turismo-
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MTur. Plano Nacional de Turismo. 2013-2016.) e outros estudos focados no tema (Alexandre,
2013; Melo, 2019: Vanzella, 2018). Como metodologia de campo foi trabalhado Walkthrough
(RHEINGANTZ et al., 2009) e Avaliação Pós-Ocupação – APO (Ornstein, 1992).
A acessibilidade na hotelaria já vem sendo requisito da matriz de classificação da Embratur (2002)
e, atualmente, além das exigências da NBR 9050, a Lei 13.146/2015 em seu Art. 45, define que
os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho
universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor. E no §
1º - os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de
seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível. A legislação é ainda
mais abrangente, como assinala Shimosakai (2009), em hotéis, motéis, pousadas e similares, os
auditórios, salas de convenções, salas de ginástica, piscinas e restaurantes, entre outros, também
devem ser acessíveis.
Área de estudo – Análise e Discussão
Verificando-se a distribuição de localização de hotéis em Fortaleza, observa-se que a maior
concentração de empreendimentos hoteleiros encontra-se ao longo do litoral Norte da cidade, nos
bairros – Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe. Havendo também uma concentração de menor
intensidade no litoral Leste, nos bairros Praia do Futuro I e Praia do Futuro II, além de pequena
incidência no centro da cidade e em alguns bairros como Aldeota, Varjota, Papicu, Edson Queiroz.
A escolha do litoral Norte, como recorte espacial de estudo se justifica por ser essa a região de
Fortaleza mais atrativa para turistas e por ser a que concentra a maior quantidade e diversidade
de hotéis, vocação impulsionada no fim da década de 1980, devido aos planos governamentais,
como afirma SOUZA (2015), com o “Governo das Mudanças”, do Governador Tasso Jereissati
(1987-1991) e o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR-NE) de
1990, projeto do governo federal para o desenvolvimento econômico dos estados nordestinos por
intermédio do turismo.
No intuito de relatar as mudanças ocorridas nos hotéis ao longo do tempo, sob o enfoque da sua
tipologia arquitetônica, apresenta-se o recorte temporal a partir da década de 1980 até a primeira
década do século XXI. Os itens relacionados à acessibilidade em hotéis de Fortaleza, foram
inseridos pela primeira vez na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de 1996, na qual é previsto
no Art. 188 que “a edificação deverá estar dimensionada e adequada para atender os portadores
de deficiência físico-motora” (LUOS, 1996) e ainda prevê que 2% das unidades autônomas sejam
para pessoas com deficiência. Na NBR 9050, a partir da edição de 2004 é estabelecido que ao
menos 5% dos dormitórios sejam para pessoas com deficiência e, ainda, estabelece dimensões
mínimas de mobiliários, circulações e rampas, dentre outros.
Foram selecionados três hotéis de diferentes décadas, para, assim, serem percebidas mudanças
decorrentes da implantação de normas de acessibilidade. Foram nomeados de Hotel A, B e C.
Estão sendo analisados o Hotel A - projetado na década de 1980, período no qual houve
incremento do turismo em Fortaleza e não havia ainda exigência de normas específicas de
acessibilidade; o Hotel B - projeto da década de 1990 e pelo fato da LUOS de 1996 abordar
questões de adequação dos espaços para pessoas com deficiência e, por último, o Hotel C,
projetado na primeira década do século XXI, tendo em vista o acréscimo das diretrizes propostas
pela NBR 9050 de 2004.
Para elaboração deste trabalho, ressalta-se a contribuição da pesquisa “Os hotéis e a cidade: o
caso de Fortaleza”, dissertação de Mestrado de Marilena Souza (2015), que trata do
desenvolvimento da rede de hoteleira da Beira Mar de Fortaleza e que dispõe de diversas
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informações técnicas sobre as edificações. Como observa Souza (2014), o programa básico de
um hotel pode ser sintetizado em dois setores fundamentais: um conjunto de espaços privados e
repetitivos, composto de unidades habitacionais (UH) e um aglomerado de espaços coletivos,
sociais e de serviço, que complementam e apoiam o setor de hospedagem.
Em análise dos três hotéis selecionados, embora a pesquisa encontre-se em andamento, os
primeiros resultados podem ser considerados positivos, no sentido de que apontam para uma
crescente mudança no período de tempo comparativo dos hoteis no que se refere à
implementação de quesitos de acessibilidade, bem como a diversidade de tipologia de meios de
hospedagem.
Quadro 1 – Quadro comparativo informacional dos hotéis selecionados
Norma / Legislação
Acessibilidade: pontos positivos e negativos /
Hotel / Década
vigente
adequações necessárias
Hotel A –
NBR
Ausência de rampa até a área de estar – adequar os
Década de 1980
9050:1985 (Não
banheiros das UH. - Adequar balcão de recepção
exigência da norma)
Hotel B –
Década de 1990

LUOS 1996 / NBR
9050 :1994
(1ª revisão da norma)

Acesso aos elevadores nivelado com ambiente térreo
– adequar banheiros das UH - Adequar balcão de
recepção

otel C –
Década de 2000

NBR 9050:2004
(2ª revisão da norma)

De 30 UH no pavimento tipo, 04 são acessíveis –
percentual acima da NBR - Adequar balcão de
recepção

Fonte: Autores, 2019

De acordo com a pesquisa e conforme o Quadro 1, o projeto de hotel mais recente, apresenta uma
variação na tipologia e no modo de relacionar-se com o turista, abrigando em um mesmo edifício,
várias modalidades e dimensões de unidades habitacionais, além de apresentar mais quesitos de
acessibilidade.
Algumas Considerações
Em conformidade aos manuais, normativas, referências e pesquisa em ambientes de
hospedagem, constata-se que, condições especiais de recepção e acessibilidade à infraestrutura
podem propiciar mais segurança e autonomia nos acessos e usos das edificações e equipamentos
de interesse turístico, bem como ampliar a demanda de usuários. É de fundamental importância
que os critérios de acessibilidade sejam cumpridos pelos novos empreendimentos e que os
existentes possam se adaptar, pois, além de garantir o livre uso por qualquer indivíduo, os hotéis
se tornam capacitados para atender a maior demanda de usuários, mantendo-se competitivos e
mais atrativos.
Palavras-chave: Infraestrutura de hospedagem, Arquitetura de hotéis, Acessibilidade em hotéis,
Cidade litorânea, Fortaleza.
Violência, turismo e o viver a cidade: reflexões iniciais sobre o medo em destinos turísticos
brasileiros (Barbara Rodrigues, Mozart Fazito, Wilker Nóbrega)
rodrigues.barn@gmail.com
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As capitais nordestinas vivenciaram um momento de modernização e expansão econômica na
última década. Seguindo uma tendência global, a dinâmica urbana contemporânea tem vivenciado
a requalificação dos espaços públicos degradados transformando-os em espaços de consumo,
seguindo uma receita neoliberal que os disfarça de 'espaços de esporte, lazer e turismo' (HALL,
2006). Entre as razões por trás de tais variações estão os importantes investimentos públicos no
setor de turismo recebidos, particularmente, por meio do PRODETUR Nordeste. O Nordeste
também se tornou alvo de investimentos europeus, principalmente, no turismo de segunda
habitação, acompanhando o 'estouro' de segundas residências europeias desde a costa ibérica
até as praias tropicais nordestinas (SILVA, 2010), como resultado de voos de baixo preço e
interesses em investimentos imobiliários com retornos seguros e altos (HALL; MULLER, 2004;
HIERNAUX-NICOLAS, 2005). Ao mesmo tempo em que esse desenvolvimento pelo turismo era
conduzido, as capitais presenciaram uma variação acentuada nos índices de violência e
criminalidade e na percepção da violência material e discursiva por parte de seus cidadãos. Tal
fato impacta de forma direta o turismo, do ponto de vista mercadológico, por afetar negativamente
a imagem do destino e do ponto de vista social por fragilizar a relação dos seus cidadãos com a
cidade, o que acaba por influenciar na recepção dos visitantes e na promoção da valorização da
cultura local.
Dentre as capitais, duas se destacam e se tornam estudos de casos por contribuírem fortemente
com a análise do problema desta pesquisa. Natal, que deixou de ser uma cidade relativamente
pacata e hoje possui uma das taxas de homicídio mais alta do país, e cuja crise de segurança
pública culminou com as Forças Armadas ocupando as ruas no final de 2016. E Recife, que
vivenciou um processo contrário, de diminuição das taxas de criminalidade entre 2007 e 2013,
mas que desde então as políticas que contribuíram para promover essas melhorias foram
descontinuadas e os números voltaram a crescer já atingindo os valores de 2010. Ambos são
destinos importantes para o turismo no Nordeste. Esta pesquisa tem como objetivo promover uma
compreensão mais profunda da violência e do medo como fenômenos pós-modernos, sua relação
com projetos de reconfiguração urbana neoliberal e os impactos sobre o uso dos espaços de uso
turístico em Natal e Recife.
Nesse sentido, entende-se que a metodologia mais adequada é a Análise de Discursos
Foucaultiana, pois permite desafiar as teorias e ideias tidas como certas e revelar detalhes dos
processos políticos que geraram o fenômeno observado. Esse processo metodológico é descrito
por Hajer (2006) em dez etapas, que envolvem desde a pesquisa de gabinete e levantamento de
documentos, conversas iniciais com pessoas com compreensão ampla do caso, chegando a
diversas visitas aos principais atores envolvidos, além da aplicação de técnicas de pesquisa mais
específicas da análise de discursos, objetivando construir uma sequência de eventos e as relações
entre as narrativas de desenvolvimento, as racionalidades que as legitimam, a formação das
coalisões em volta dos discursos, o capital político dessas coalisões até a implementação de ações
públicas.
Da perspectiva da violência na cidade, pode-se depreender a incongruência entre os índices e a
percepção da violência. As taxas de criminalidade são os principais indicadores utilizados para
monitorar e controlar as políticas de segurança em todo o mundo. Entretanto, dependendo do
contexto, o medo do crime e as taxas de criminalidade não andam juntas. Alguns lugares viram
suas taxas de criminalidade caírem, mas o medo continua alto, ou o contrário. As metodologias
empregadas para medir o medo do crime foram criticadas, fazendo com que a compreensão do
medo do crime seja um produto da maneira como foi pesquisado, e não do jeito que é (FARRAL
et al., 1997). Hale (1996) argumenta que a pesquisa sobre o medo do crime se beneficiaria da
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triangulação de métodos, o que poderia promover grandes pesquisas a serem complementadas
com estudos etnográficos, histórias de vida, entrevistas individuais e em grupo. Os autores
concordam que uma compreensão mais profunda do medo do crime é importante para a
construção de políticas de segurança que funcionem. Estudos sobre processos sociais requerem
um método que permita ao pesquisador incorporar questões subjetivas e realidades
contextualizadas (FLYVBJERG, 2001; SANTOS, 2002). A adoção direta de políticas de segurança
das experiências do Norte Global pelas cidades latino-americanas fracassou e se tornou uma
importante fonte de mais violência (BLAUSTEIN, 2016). Esses dispositivos de segurança são
empregados como os instrumentos técnicos que Foucault (1991) descreve que permitem o
controle da moralidade dos indivíduos. Interessante notar que as intenções de estabelecer tal
controle vêm dos próprios indivíduos, na pós-modernidade (H BYUNG-CHUL, 2017). O professor
Arthur Trindade, especialista em segurança no Brasil, a partir de uma pesquisa sobre a relação
entre o medo do crime e criminalidade no Distrito Federal, concluiu que os dois são fenômenos
sociológicos autônomos, mas a literatura tende a vê-los como inseparáveis uns dos outros.
Corroborando com a discussão anterior, seus resultados indicam que o medo não é resultado da
criminalidade nem da mídia, mas é um reflexo de sentimentos difusos de ansiedade e incerteza
que caracterizam as sociedades pós-modernas.
No contexto de Recife, os resultados preliminares (RODRIGUES, 2018) mostram que ainda que
os índices reais de violência sejam baixos em determinado local, como no caso do Recife Antigo,
a percepção muda de acordo com a experiência que o entrevistado tem, principalmente em relação
a forma de acesso aos locais de turismo e lazer. Inferiu-se também que existe a percepção de que
o Centro da Cidade é considerado violento. Ela é congruente com os dados sobre ocorrências de
roubo e furto da AIS 01 (Centro da Cidade) que, de fato, são altos, quando comparados com o
restante das AIS. Mesmo assim os dados de CVLI (homicídio, latrocínio) são os mais baixos da
capital. Por tal razão optou-se por ampliar o locus de pesquisa para o Centro Histórico (Boa Vista,
Santo Antônio e São José). Em Natal definiu-se por estudar o atual processo de revitalização
realizado na Cidade Alta junto dos bairros Rocas e Ribeira. O artigo mostra os avanços da
pesquisa iniciada em 2017, apresentada na primeira edição do CILITUR (FAZITO et al. 2017).
Este trabalho faz parte de pesquisa mais ampla, intitulada Urban development, crime and security
in the tourist capital cities of the Northeast Brazil: the contrasting cases of Natal and Recife,
financiada pelo Fundo Newton em colaboração com o Departamento de Criminologia da
Universidade de Cardiff, no Reino Unido.
Palavras-chave: Nordeste, violência urbana, turismo, desenvolvimento turístico, medo.
A produção do espaço litorâneo nas cidades globais e nas cidades invisibilizadas: um
estudo de caso sobre Niterói e São Gonçalo/RJ (Matheus Gomes Lima)
matheusgomeslima@live.com
O presente trabalho propõe investigar a produção do espaço litorâneo no contexto das cidades
costeiras da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), sob o recorte da Baía de Guanabara,
a fim de entender seus métodos de planejamento urbano, seus conflitos e suas contradições. Para
tal avaliação, toma-se como estudo de caso duas cidades da RMRJ: Niterói e São Gonçalo,
cidades vizinhas que têm a Baía de Guanabara como elemento paisagístico em comum. Neste
contexto, entende-se que a produção do espaço litorâneo, tema que é atravessado pela discussão
acerca do turismo, é uma chave importante para se avaliar o discurso do planejamento urbano
aplicado em cada caso, uma vez que revela como a gestão urbana e seus atores se apropriam da
imagem da cidade e de sua cultura.
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Por meio de perspectiva comparada, a construção metodológica visa analisar as duas
cidades e suas orlas marítimas através da ótica histórica (de sua formação territorial, de
seu planejamento urbano, da produção de mitos de origem, da produção de narrativas por
parte de certos atores), complementando o estudo com leituras físicoespaciais, ressaltando
as áreas recreativas de acesso público ou semi-público das orlas, e com levantamento
iconográfico de ambos os municípios (logotipos e/ou brasões, fotografias das áreas de
estudo etc.), para poder avaliar a produção e a significação do espaço litorâneo em ambas
as cidades e avaliar a magnitude que cada planejamento dá ao turismo litorâneo.
Niterói está localizada à margem oriental da RMRJ. Tem como limites os municípios de São
Gonçalo e Maricá. O município conta com uma população de 487.562 pessoas e é o 5º mais
populoso da RMRJ. Niterói apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
dos mais altos da RMRJ e do Brasil; ocupa, respectivamente, a 1ª e a 7ª posição nos rankings. A
gestão do município procura sustentar essa imagem de cidade com alto padrão de qualidade de
vida. Na página inicial de seu sítio eletrônico, há a exibição de uma lista de certificados que Niterói
detém. Por exemplo, o 1º lugar em qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos ou o 1º
lugar do Estado em saneamento. Outra característica que a leitura do sítio eletrônico de Niterói
revela é a identificação com o arquiteto Oscar Niemeyer. O símbolo que define a cidade é o Museu
de Arte Contemporânea (MAC), realizado pelo arquiteto em 1996. Uma das características
marcantes do trecho de orla marítima pertencente à Baía de Guanabara é o Caminho Niemeyer:
uma série de obras do arquiteto que abrange desde o Centro até o bairro de Charitas. O Caminho
Niemeyer marca Niterói como a 2ª cidade a abrigar mais obras do arquiteto, à exceção apenas de
Brasília.
São Gonçalo está localizada também à margem oriental da RMRJ. Tem como limites os municípios
de Niterói, Itaboraí e Maricá. O município conta com uma população de 991.382 habitantes, sendo
assim o 2º mais populoso da RMRJ, atrás apenas da capital. São Gonçalo possui IDHM 0,739,
sendo o 16º mais elevado da RMRJ e o 795º do cenário nacional. Sua zona costeira possui mais
de 15 KM de extensão e apresenta configuração e usos diversos. Possui trechos com
concentração de indústrias, portos, estaleiros, usos militares, áreas de proteção ambiental,
manguezais, usos de lazer e comunidades caiçaras. Ressalta-se que a produção do espaço
litorâneo, em São Gonçalo, é atravessada pela passagem do perfil agrário-exportador dos séculos
XVIII e XIX ao modelo urbano-industrial do século XX. A cidade experimentou considerável
crescimento econômico e demográfico, tendo ganhado, à época (décadas de 1940-1950), o
apelido de Manchester Fluminense (BESSA; GONÇALVES, 2012). Marcas deste período na orla
podem ser percebidas nas várias indústrias estabelecidas na área, como Fiat Lux e Hime, e
inúmeros bairros com nomes de seus portos, como Porto Novo e Porto Velho. Entretanto, o
município experimentou também momentos de decadência em certas partes do território, como o
colapso das atividades industriais no Distrito de Neves, que abriga parte da orla, e relocalização e
reestruturação de seu perfil produtivo industrial para bairros mais ao interior (LESSA, 2018). Este
processo de desindustrialização na orla deixa vazios urbanos nas antigas áreas industriais
(MENDONÇA, 2001). Ainda de acordo com o autor, até 2001 “nem um caso de intervenção [nos
vazios urbanos] foi feita para criar áreas de lazer, por exemplo”.
O objetivo da pesquisa é avaliar como a produção do espaço litorâneo se desdobra em tipos
diferentes de planejamento urbano e discurso para cada cidade. Em Niterói, uma cidade onde
sucessivas gestões municipais procuraram inseri-la no mercado das cidades-empresas-culturais,
no sentido descrito por Otília Arantes (2000) através de um turismo de disputa por capital
internacional. Em São Gonçalo, o outro lado, invisibilizada pelo desenvolvimento da cidade-
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empresa-cultural Niterói (fato percebido, por exemplo, na preferência dada à cidade de Niterói por
uma segunda estação aquaviária, localizada no bairro Charitas, em detrimento de uma possível
primeira estação em São Gonçalo; a demanda potencial de usuários gonçalenses supera o
número de usuários do serviço em Charitas). Em uma, o turismo se dá pela fórmula dos grandes
equipamentos culturais assinados pelos arquitetos de renome internacional, caso percebido em
cidades como Bilbao e Barcelona. Essa chave cultural, que o turismo representa, abre espaço
para especulação imobiliária, gentrificação e representantes do poder econômico hegemônico
(como sinalizado pelas torres empresariais Oscar Niemeyer Monumental, ainda a serem erguidas
no Centro). Em outra, o turismo apresenta outra chave de importância; é secundário e pontual, se
comparado à chave de importância dada pelas gestões em Niterói. O turismo, em São Gonçalo,
tenta se moldar aos planos econômicos externos à área, sem grandes arquitetos e sem o
marketing urbano pautado pela fórmula das cidades globais (como o caso da criação da pousada
em Itaoca para abrigar o novo fluxo de trabalhadores e empresários ligados ao Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro -Comperj e ao megaempreendimento Cidade da Pesca).
Como resultado, notam-se essas contradições na produção e significação do espaço. Em Niterói,
o desenho urbano da orla se abre para a Baía de Guanabara. Em São Gonçalo, o desenho urbano
cria barreiras que formam um cinturão entre a o tecido urbano e a Baía. Esta, salvo em pontos
específicos (como a Praia das Pedrinhas), é percebida geralmente como lugar de passagem. Tal
invisibilidade passa pela disputa desigual por capital simbólico, nos termos de Bourdieu (1989),
onde para um campo ganhar espaço, outro tem que perder. Essa disputa é comprovada
historicamente, haja vista os embates para conquista da autonomia político-administrativa de São
Gonçalo em relação à antiga capital estadual Niterói (LESSA, 2018), nos séculos XIX e XX, ou
ainda a disputa pelo Distrito de Itaipu, vencida pelas gestões de Niterói, no século XX.
Os resultados da pesquisa indicam que, em ambos os casos, as classes mais pobres ou não têm
acesso à orla ou vêem esse acesso ser dificultado. Seja pelo aumento do preço no uso do solo
onde há obras de Oscar Niemeyer ou nos bairros adjacentes às obras, como Ingá e Icaraí, no caso
de Niterói (RODRIGUES, 2015), seja porque o desenho urbano cria barreiras a essas pessoas,
exemplificado pelo cinturão formado pela rodovia federal BR-101 e pelos estaleiros no Gradim,
que impede que a população tenha um contato maior com a orla, no caso de São Gonçalo (LIMA,
2017). Ademais, atenta-se às pressões simbólicas e materiais do campo econômico sobre as
populações locais tradicionais. Alguns desses conflitos podem ser percebidos historicamente ao
longo dos séculos XX e XXI. São os casos da luta insurgente da Favela do Gato, em São Gonçalo,
contra a remoção total em decorrência da implantação da BR-101, na década de 1980
(BIENENSTEIN; BIENENSTEIN; FREIRE; SOUZA, 2017); da remoção judicial dos moradores da
Aldeia Imbuhy, comunidade de pescadores artesanais do bairro de Jurujuba, Niterói (RAMOS,
2019); ou, ainda, da remoção parcial de moradores do bairro de Itaoca, São Gonçalo, em
decorrência das obras do Comperj e do megaempreendimento Cidade da Pesca, de 2014 até o
momento. Percebe-se uma relação metafórica com os projetos fáusticos e pseudofáusticos
descritos por Marshall Berman (1986) no livro “Tudo que é sólido desmancha no ar”: as pessoas
mais pobres são consideradas o resquício do tradicional que precisa ser removido para dar lugar
ao novo, ao moderno; independente de por qual premissa o projeto moderno se mostre, o
resultado é tragicamente igual.
Conclui-se que a produção e a significação do espaço litorâneo nas duas cidades se deram de
formas diferentes porque houve diferentes territorialidades em disputa em cada espaço. Através
do viés histórico, percebe-se que os mitos de origem em relação à Niterói foram (não sem disputa
ou resignificação das narrativas) majoritariamente ligados à Araribóia, à família imperial, ao caráter
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estético da orla e ao arquiteto Oscar Niemeyer; em São Gonçalo, um dos principais mitos de
origem é a indústria. Tal análise contribui à explicação de porque a orla de Niterói é ressaltada
pelo aspecto de lazer e turismo, abrindo-se, assim, à Baía, e porque a orla de São Gonçalo é
projetada majoritariamente para fins desenvolvimentistas, fechando-se em seu desenho urbano à
mesma Baía. Por fim, a orla de Niterói possui mais áreas recreativas de uso público ou semipúblico que a orla de São Gonçalo.
Ressalta-se a relevância do tema no âmbito da discussão sobre cidades litorâneas, turismo e
desenvolvimento desigual, apresentando ao Colóquio um estudo de caso de duas cidades
importantes para o cenário da RMRJ e da Baía de Guanabara. Destaca-se, ainda, a inserção no
eixo temático “Urbanização turística”, uma vez que a pesquisa dialoga com análise da
infraestrutura urbana e com os efeitos na produção e consumo do espaço nas duas cidades.
Palavras-chave: Planejamento urbano, orla marítima, turismo, Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, Baía de Guanabara.
Dimensões da prática do turismo na cidade de Porto Seguro e os reflexos na vida da
população residente (Aline Bispo)
alinebispo.sa@gmail.com
O presente trabalho se constitui em um ensaio de parte da pesquisa intitulada “Dimensões da
prática do turismo na cidade de Porto Seguro e os reflexos na vida da população residente”,
atualmente desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Estado e Sociedade, da
Universidade Federal do Sul da Bahia. Tal estudo visa uma abordagem sociológica da atividade
turística considerando elementos que vão para além da questão econômica, de modo a incitar
reflexões acerca do turismo também como um fenômeno social dotado de dimensões políticas,
sociais, ambientais e culturais, a partir da análise de como o turismo enquanto propulsor do
desenvolvimento urbano em Porto se constituiu um elemento chave para formação do território.
Diante de tal contexto, esta pesquisa objetiva analisar de que forma a prática da atividade turística
em Porto Seguro contribuiu para as transformações que culminaram na atual configuração da
cidade, seja em termos econômicos, sociais, culturais e urbanísticos, privilegiando a visão da
população local que tanto participou como também vivencia os desdobramentos dessas mudanças
em seu cotidiano, refletindo sobre o perigo e a perversidade de propostas de desenvolvimento
turístico que excluem e marginalizam os moradores das cidades receptoras.
À priori, não há como falar de modificações no ambiente sem citar a humanidade, uma vez que
essa é a espécie que mais modifica o espaço ao seu redor. Essa modificação, no entanto, não é
homogênea, pois a ação humana difere no tempo e no espaço, uma vez que cada sociedade em
cada lugar do mundo possui suas próprias formas de se relacionar com o ambiente natural ao seu
redor. No que diz respeito à relação entre o espaço e o turismo, Cruz (2001) acrescenta que esta
é a única prática social que consome elementarmente o espaço e possui inúmeras maneiras e
modos de auxiliar na produção do espaço geográfico, se configurando como uma prática que
interfere na circulação de bens, serviços e pessoas, sendo tal fato suficientemente relevante para
dedicar-se ao estudo do seu caráter de produção e consumo do espaço. Tal aspecto fez com que
a discussão a respeito do desenvolvimento da atividade turística e suas transformações no espaço
geográfico despertasse o interesse de pesquisadores, ocupando cada vez mais espaços nos
debates, nas pesquisas e publicações sobre o assunto (SILVA, 2012). A partir de tais
considerações esta pesquisa visa contribuir para o estudo do turismo visando não apenas seus
impactos ou forma, mas também tendo em vista o caráter espacial desta atividade e a rede de
relações que a envolve, sobretudo para os residentes dos locais turísticos.
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A metodologia utilizada partiu de diferentes fontes de dados e informações, buscando, entre outros
aspectos, evidenciar as essências que constituem o fenômeno turístico em questão através de
uma ótica que possa ir além dos interesses puramente pragmáticos, assumindo uma postura
epistemológica que envolve a vivência da própria pesquisadora e a realidade dos sujeitos
envolvidos. Sob esta perspectiva, foi adotado o método qualitativo uma vez que tal abordagem
oferece as condições necessárias para compreensão da complexidade do fenômeno estudado.
Na bibliografia recorre-se à consulta de livros, trabalhos acadêmicos, registros fotográficos,
arquivos públicos e legislações da cidade de Porto Seguro, com o objetivo de encontrar dados e
informações que fundamentem os objetivos, referenciais e resultados da pesquisa. Recorre-se
ainda à processos de escuta como instrumento metodológico, por se constituírem técnicas que
valorizam a interação entre os participantes e o pesquisador, além de potencializar o protagonismo
dos participantes da pesquisa.
Salienta-se que muitos dos lugares considerados hoje turísticos alcançaram esse status a partir
do século XIX, mais precisamente durante o Romantismo, momento em que se pregava o
exotismo do tempo e do espaço, a exaltação dos prazeres, o Carpie Diem, afirma Boyer (2003, p.
19). A consolidação do Nordeste brasileiro como polo receptor de turistas ocorreu num período
relativamente recente – a partir da segunda metade do século XX. Nessa dinâmica, as novas
lógicas foram se apoderando de antigas materialidades, ressignificando o seu uso. Em algumas
porções do território o desenvolvimento do turismo se fez de maneira mais incisiva transformando
completamente a paisagem dos lugares. Como é o caso de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia.
(SANTOS, 2017). A intensidade e a velocidade das transformações sócio espaciais recentes
ocorridas em Porto Seguro, por si só, tomam a cidade um instigante tema de investigação sócio
antropológica e diversas são as possibilidades de análise dessa realidade (MURICY, 2001). Neste
estudo o destaque é dado para grandes modificações que ocorrem no espaço urbano pelo e para
o turismo e como tais transformações refletem em como os residentes percebem e interagem com
o espaço vivido, uma vez que para o morador, esse espaço é uma referência cotidiana.
Porto Seguro possui uma orla de aproximadamente 70 km, tornando-o um dos municípios baianos
com a maior linha de praia. Essa vasta extensão litorânea propicia uma grande variedade nas
paisagens encontradas na cidade, que são amplamente exploradas pela atividade turística. A
valorização do litoral se refletiu na ocupação do território por estruturas ligadas ao turismo como
hotéis, condomínios, casas de veraneio, barracas de praia, entre outros equipamentos. Onde é
possível notar um reforço das relações de privilégio e domínio de classe que podem ser percebidas
na própria paisagem física da cidade, na qual há uma visível separação entre o espaço dos turistas
e o espaço dos moradores, materializada de duas formas: a separação voluntária dos turistas que
buscam lugares distantes do centro e, consequentemente, da realidade local; e o estabelecimento
de moradores em áreas distantes do centro e pontos turísticos motivada pela especulação
imobiliária atuante nessas localidades (SANTOS, 2017).
Para entender as razões que levam os turistas a se afastarem dos centros urbanos é essencial
entender o papel da mídia e as motivações de viagem dos visitantes. Nos anos de 1980 a principal
motivação para visitar a cidade passa a ser o lazer e os atrativos naturais (SEI, 1996), em grande
parte pela mudança na estratégia de divulgação que agora tinha como foco principal as belezas
naturais da região. Os empreendimentos distantes do Centro aparecem como possibilidade de
aproveitamento desses lugares sem, no entanto, o contato com a urbanização problemática, da
qual muitos desses viajantes estão fugindo. Cria-se uma realidade paralela, alheia a realidade e
história do local, são os pseudo-lugares, “cuja história e identidade são prostituídas em nome de
um uso especializado, de relações alienadas e alienígenas produzidas pelo e para turismo”
(CRUZ, 2007: p. 25). Alienadas, pois, ocorrem à margem das relações localmente estabelecidas
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e alienígenas, pois não refletem as ações do cotidiano da população. Nessa realidade inventada
não há lugar para a pobreza, violência, para o outro, aquela pessoa com vivência tão diferente
daquela proposta pelo lugar imaginado pelo turista.
Cabe salientar que a escolha do tema pesquisado resultou de um processo de descoberta
empírica na cidade de Porto Seguro, onde o turismo tem se configurado como um vetor de
transformações econômicas e sociais muito significativas nos últimos anos ao contribuir para o
processo de urbanização e a construção de novas espacialidades. Contudo, ao se falar do turismo
na cidade, percebe-se que, enquanto alguns moradores ressaltam a importância econômica que
a atividade trouxe à comunidade, outros atribuem à crescente atividade turística na localidade
efeitos como a devastação de florestas primárias, extinção de espécies nativas, marginalização
das culturas indígenas, crescimento populacional, favelização, precariedade de infraestrutura
urbana, aumento da circulação de veículos, especulação imobiliária e descaracterização da
arquitetura e da paisagem (IPHAN, 2000), entre outros aspectos que surgirão e serão detalhados
ao longo deste estudo. Desse modo, espera-se como resultado desta pesquisa compreender a
influência do turismo na produção do espaço da cidade de Porto Seguro, sobretudo através da
perspectiva daqueles que presenciam de forma mais latente essas transformações, os residentes.
Palavras-chave: Turismo, Espaço, Porto Seguro, Residentes.
Turismo e a produção (desigual) do espaço no litoral fluminense: uma análise comparativa
dos processos de configuração e ajuste espacial de Angra dos Reis e Cabo Frio (Luciano M.
Abreu, Aline N. Costa, Thais de O. Gomes)
lucianomabreu@gmail.com
alinenog76@gmail.com
t.gomestog@gmail.com
Introdução
O trabalho busca contribuir para a compreensão do processo de produção do espaço atrelado ao
turismo na zona costeira fluminense, relacionando seus atores e conflitos socioespaciais e
ambientais. É um recorte de pesquisa mais abrangente desenvolvida na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro que, por sua vez, integra-se à pesquisa “Turismo e produção do espaço
no litoral brasileiro: processos conflitos e contradições”, desenvolvida no grupo CILITUR.
Dados do IBGE (2010) apontam que cerca de 1/4 da população nacional vive em municípios à
beira-mar. Quase todos os estados costeiros do país apresentam densidade litorânea superior à
densidade estadual, o que confirma a atratividade socioeconômica destas áreas.
A interface com o mar trouxe, num primeiro momento, as vantagens da exploração dos recursos
marinhos e o favorecimento da circulação de mercadorias intercontinentais. Os espaços litorâneos,
atualmente, parecem dotados de grande importância estratégica, exercendo funções de ordem
econômica, com estruturas industriais, portuárias e de exploração offshore do petróleo; ecológica,
abrigando ecossistemas importantes para a vida marinha e ambientes costeiros; e sociocultural,
com atrativos naturais que propiciam diversidade de atividades de lazer e recreação, incluindo-se
o turismo.
Os impactos antrópicos relacionados à intensificação do processo de urbanização e da
diversificação das atividades econômicas nas zonas costeiras, sobrepostos às atividades
tradicionalmente características destas áreas, e aos frágeis ecossistemas que a compõem, têm
causado conflitos sociais e ambientais de difícil solução. Assim, a compreensão do processo de
produção do espaço litorâneo faz-se estratégico, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto,
político e ambiental.
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O Estado do Rio de Janeiro conta com mais de 1.100Km de costa, esta zona abriga 25 municípios
e 40,1% do território fluminense, onde vive cerca de 80% da população do Estado. Constitui uma
área de expressiva relevância econômica, sendo responsável, por 96% da produção de petróleo
e por 77% da produção de gás do país. Concentra ainda 3 dos 5 principais destinos turísticos
fluminenses: a Costa Verde, no sul do estado; a Costa do Sol na Região dos Lagos e a Região
Turística Metropolitana.
Nosso recorte recai em 2 importantes municípios turísticos litorâneos fluminenses: Angra dos Reis,
na Região Turística da Costa Verde e Cabo Frio, na Região Turística da Costa do Sol. Ambos
análogos em termos populacionais e enquadrados na categoria A, no Mapa do Turismo do
Ministério do Turismo.
Objetivos
Compreender como tem se dado o processo de produção do espaço litorâneo no recorte espacial
delimitado, identificando e relacionando as similaridades neste processo, numa abordagem
retrospectiva e; evidenciar a predileção pela linha litorânea dos investimentos e empreendimentos
turísticos nos dois municípios; bem como o perfil do turismo existente.
Aporte Teórico
O crescimento da importância e inserção do turismo nos lugares contribui para a criação de novas
relações e arranjos espaciais interferindo em sua dinâmica e organização espacial (ARAUJO,
2009). O espaço urbano é, além de condicionante, reflexo da sociedade e de suas relações sociais
e de produção (CORREA, 1995). É no lugar que se dá a percepção da vida cotidiana e onde são
percebidos os reflexos e condicionantes das desigualdades espaciais que denotam o
desenvolvimento desigual estabelecido entre as instâncias econômicas, políticas e sociais.
O turismo favorece um processo de intensificação da fragmentação socioespacial, já que as áreas
consideradas privilegiadas são alteradas e produzidas para que sejam atraentes para o consumo
turístico, ainda que esta valorização (exacerbação do valor de troca sobre o valor de uso) implique
na exclusão de sujeitos e danos ambientais.
Inicia-se, assim, um processo de ajuste espacial (HARVEY, 2005), produzindo e readequando o
espaço às novas relações sociais de produção, trazendo consigo diversas consequências.
O espaço urbano possui dinâmica própria de distribuição de recursos. A forma como os recursos
estão alocados, seus arranjos espaciais, determinam também as oportunidades das pessoas
dentro do mesmo espaço. Isto é, a disponibilidade e acessibilidade aos recursos determinam uma
distribuição de renda desigual entre as pessoas.
Assim, os processos de transformações (ajustes) espaciais, refletem no poder de comando sobre
os recursos da comunidade, implicando numa redistribuição da renda real, já que geram:
alterações no leque de oportunidades de produção e consumo; mudanças na distribuição espacial
dos custos de acesso e; alterações nos valores dos bens imobiliários.
O recorte teórico utiliza ainda a categoria analítica produção do espaço, a partir de autores como
Henri Lefebvre (1974), David Harvey (2005), Douglas Santos (2002), Milton Santos (1978) e
outros, para compreensão do processo de ajuste espacial e suas consequências.
Metodologia
Trata-se de pesquisa exploratória com levantamento, sistematização e análise de dados de fontes
secundárias e organismos oficiais (Ministério do Turismo, IBGE etc.) e visitas a campo,
identificando os principais elementos impulsionadores do processo de urbanização do recorte
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buscando fatores explicativos do ajuste espacial e tendo a categoria analítica “produção do
espaço” como elemento de verificação das desigualdades.
Para verificação da predileção litorânea fez-se o levantamento espacializado dos principais
investimentos relacionados direta ou indiretamente com o turismo e das políticas de ordenamento
territorial.
Para análise do perfil do turismo, adotou-se a comparação entre as predominâncias das tipologias
dos meios de hospedagem, utilizando-se como base de dados o Cadastur e dados do Censo 2010,
com a produção de mapas comparativos.
Discussão e Resultados
Os achados indicam que nas últimas quatro décadas ambos os municípios vêm passando por um
intenso processo de expansão de suas áreas urbanas, impulsionado por ações endógenas e
exógenas oriundas das diversas instâncias do poder público e do mercado, que têm levado a uma
(re)configuração espacial atrelada ao turismo, às atividades imobiliárias e industriais, como
também têm gerado uma diversidade de passivos e conflitos de ordem socioeconomica, espacial
e ambiental.
Em Angra, os achados revelaram uma ocupação e urbanização mais acelerada a partir da
implantação de grandes empresas como o estaleiro Velrome (1950), as usinas nucleares Angra I
e Angra II (1972-1976) e o Terminal Petrolífero da Baía da Ilha Grande (1977), bem como de outras
ações estatais, na década de 1970, como a abertura do trecho da rodovia BR 101 e do Projeto
TURIS, que objetivava a exploração turística na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
A partir de então, as atividades industriais e turístico-imobiliárias se intensificam no território
angrense e passam a suplantar e substituir as tradicionais atividades de agricultura e pesca
artesanal. Concomitante ao incremento do processo de urbanização associado a estas novas
estruturas, e da implantação de uma nova dinâmica intraurbana tem início o processo de ajuste
espacial no município, produzindo e readequando o espaço às novas relações sociais de
produção.
No que se refere ao perfil do turismo, a análise dos meios de hospedagem apontam para uma
dupla tendência: forte presença de empreendimentos do tipo resorts (no continente) e pousadas
(em Ilha Grande), acompanhanda pela presença considerável de segundas-residências
(especialmente de alto luxo), tendo sua concentração na faixa litorânea.
Em Cabo Frio, a ocupação e urbanização se deu mais intensamente a partir dos anos 1940, com
a implantação de grandes empresas, como Cia. Nacional de Álcalis, e outras do setor salineiro em
décadas posteriores, quando há, o reconhecimento oficial das potencialidades turísticas locais e
o afluxo de veranistas de alta renda provenientes da capital. O Estado, como incentivador, começa
a atuar com a criação dos primeiros órgãos responsáveis pela atividade turística e pelo
reordenamento urbano necessários à exploração da atividade.
A inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), na década de 1970, promove
o incremento dos fluxos de visitantes no balneário cabofriense, provocando a construção de novos
equipamentos turísticos e loteamentos destinados às segundas-residências. Data deste período a
alteração do perfil do turismo na região, caracterizado, originalmente pelo turismo seletivo (de alta
renda) passando ao turismo de massa e de segunda-residência. Ao final dos anos 1970, o turismo
se torna a principal fonte de renda do munícipio, ultrapassando atividades mais tradicionais como
pesca e atividade salineira.
Na década de 1990, com o ingresso dos direitos creditórios dos royalties, Cabo Frio implementou
diversos projetos de infraestrutura. Entre os anos de 1997 e 2015 foram implantados 32 projetos
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com recursos dos royalties favorecendo, direta ou indiretamente, o turismo. A reboque dos
investimentos públicos, o mercado vem diversificando seus investimentos, tirando proveito e
direcionando os investimentos públicos.
No que tange ao perfil do turismo, Cabo Frio apresenta perfil centrado no turismo de segundasresidências e com a presença de hotéis e pequenas pousadas que atendem, majoritariamente, ao
setor de turismo de negócios.
Em ambos os casos, o processo do ajuste espacial, levou não apenas a uma diversidade de
conflitos, como também a um novo padrão de configuração espacial (ainda que mantidas algumas
rugosidades) vinculado aos grandes empreendimentos (industriais e turísticos-imobiliários).
Apresentando como resultado a expansão e (re)configuração da mancha urbana, chancelada pelo
poder público, que acompanha a linha da costa, exercendo pressões sobre os diversos
ecossistemas locais e relegando os espaços menos privilegiados à população local de mais baixa
renda. Revelando, assim, uma reprodução, em nível local, da lógica desenvolvimento desigual
verificadas em outras escalas.
Palavras-chave: turismo, produção do espaço, litoral, Angra dos Reis, Cabo Frio.
Nova Pipa, não! Implicações do Imobiliário-Turístico em Subaúma (Tibau do Sul/RN)
(Wagner Fernandes Costa)
wagner.fernandes@ifrn.edu.br
Introdução
A reestruturação produtiva pós-1970 requereu o acesso a insumos mais baratos, adquiridos pela
inclusão de territórios não capitalistas no comércio global, compra de terras a baixo custo,
subtração dos meios de produção (a terra, em particular) das populações mais fragilizadas,
absorção de mão-de-obra barata, entre outras. Garantir tais condições, através de meios legais
ou ilegais e liberar um conjunto de ativos a custo muito baixo (por vezes zero), dando-lhes
imediatamente um uso lucrativo tem sido chamado de acumulação por espoliação (HARVEY,
2004; 2011).
O comércio de terras por estrangeiros no início do século XIX envolve atores de diversos setores,
com destaque para os biocombustíveis, os cultivos agrícolas, a extração mineral e o que nos
interessa nesse momento, turismo, com concentrações de aquisições ocorrendo na África, na Ásia
e na América Latina. Tais aquisições tem gerado o enfraquecimento políticos dos países
fornecedores de terras e a expulsão das populações que utilizam esse recurso para sua
subsistência, elevando os índices de desigualdades socioespaciais entre as diversas regiões do
mundo (SASSEN, 2016).
Assim, o comércio de terras, particularmente destinado aos projetos de urbanização e turismo
desenvolvem uma função importante na reprodução de capitais. Assim, a lógica da produção
espacial guiada pelos interesses de acumulação capitalistas resulta na construção de um espaço
desigual em escalas global e regional (HARVEY, 2011).
Ao passo que a produção imobiliária responde aos interesses de expansão territorial dos capitais;
a busca de novos consumidores com interesse de lazer e turismo, estimula o setor. Assim, os
locais que têm estreitado a relação turismo-imobiliário, cada vez mais são identificados com
destinações de turismo residencial, turismo de segunda residência, ou termo congênere.
No Rio Grande do Norte, tal fenômeno se intensificou ao longo da primeira década do século XIX.
Apesar do discurso de euforia dos governos e órgãos de fomento sobre a geração de empregos,
de renda e de trocas de tecnologias, as consequências desse modelo de turismo merecem análise

39

crítica. Desta forma, a pesquisa tem o objetivo de analisar as implicações da produção imobiliária
destinada ao lazer e ao turismo no Distrito de Sibaúma, em Tibau do Sul/RN, considerando os
aspectos ecológicos, socioculturais, políticos e econômicos.
As implicações do turismo residencial possuem crescente divulgação, especialmente em países
que recentemente investiram em tal modalidade, a exemplo da Espanha, do México, da Argentina
e da Costa Rica (GONZÁLEZ & MANTECÓN, 2014; MANTECÓN, MEMBRADO & HUETE, 2016;
MARTÍNEZ & MAZÓN, 2016; JANOSCHKA, 2013). O global se reproduz no local, assim, no Rio
Grande do Norte, a ocupação de áreas litorâneas com intensa participação de investimentos
internacionais em imóveis destinados à segunda residência e ao parcelamento do solo geram suas
consequências e conflitos. Em Sibaúma, esse fenômeno foi recentemente denunciado
(FONSECA; JANOSCHKA, 2016; ANDRADE, 2015) e essa pesquisa visa colaborar com tais
discussões, ao dar voz aos atores que vivenciam o processo.
Metodologia
A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, com objetivo exploratório-descritivo
(ANDRADE, 2010). O plano de coleta priorizou a observação sistemática e entrevistas
semiestruturadas (GIL, 2010), sobre as quais se deu a análise de conteúdo. As fontes de pesquisa
foram compostas por grupos. O primeiro foi formado pelos empreendimentos imobiliários e
turísticos que operam no distrito de Sibaúma; essas subsidiaram a caracterização da produção
imobiliária no local, definindo tipologia de imóveis, mercado consumidor, estrutura disponível,
valores negociados, entre outras informações. O segundo grupo foi formado por atores sociais
reconhecidos pela população como lideranças comunitárias; esses representam e expressam as
demandas que vêm do lugar, cujas falas sintetizam o uso do território.
Análise e discussão dos dados
Sibaúma integra o Município de Tibau do Sul no Rio Grande do Norte à 72Km da capital. Sua
geomorfologia apresenta falésias, dunas, rochas de praia e enseadas; com vegetação
remanescente de mata atlântica; recursos hídricos de rios e lagoas perenes, e; clima com médias
pluviométricas, de temperatura e de horas de insolação que completam um ambiente natural de
alto valor paisagístico. Foi povoado por famílias afrodescendentes cuja origem remete ao período
escravocrata, como explica a história oral repassada entre gerações e capturada por outros
pesquisadores (CAVIGNAC, LINS, & MAUX, 2006; LINS & LOLOUM, 2012).
Sua estrutura fundiária, inicialmente, de uso coletivo da terra para a agricultura, foi alterada a partir
dos anos de 1980 por sucessivas transações imobiliárias envolvendo agentes externos à
comunidade que se apresentaram como proprietários (ANDRADE, 2015). Mas, com o advento do
turismo, uma onda de negócios imobiliários ocorreu com o lançamento de novos projetos, dessa
vez motivada por um novo público consumidor – o visitante.
No principal núcleo de habitação foram identificadas cerca de 270 unidades residenciais, divididos
em dois grupos: 160 casas de residentes, que somam 800 pessoas ocupadas na pesca,
agricultura, construção civil e serviços domésticos; as outras 110 residências de habitação
secundária, cujos proprietários são veranistas, muitos dos quais estrangeiros (LINS & LOLOUM,
2012).
A paisagem constituída a partir do aparecimento das segundas residências diferencia-se daquela
onde habita a maior parte da população. São imóveis voltados ao aluguel por diária ou temporada
em sites especializados de alojamento turísticos, a exemplo do booking.com e AirBNB. Destinados
para a hospedagem tradicional, os mais significativos são o Kilombo Villa & SPA, inaugurado em
2007, com suítes que variam entre 35 e 250 metros quadrados, com serviços de restaurante, lazer
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e de tratamento estético (SPA); o Sibaúma Praia Hotel, inaugurado no ano 2000 e que após alguns
anos de interrupção para por uma reforma e ampliação, e; o Sibaúma Flats, empreendimento ainda
em construção.
Os lançamentos imobiliários estão alinhados a uma proposta que difere muito daquelas ligadas ao
mercado local, pois, atendem aos interesses do lazer, do entretenimento e do turismo em padrões
de alto luxo. Observa-se a oferta de instalações e serviços como campos de golfe, restaurantes,
bares e clubes. O apelo à privacidade e à segurança é uma outra característica visível nos
anúncios dos imóveis, buscando relacioná-los a ideia da qualidade de vida. São facilidades que
requerem espaços fechados e grandes áreas, consumindo terras, muitas das quais com paisagens
socialmente valorizadas, garantidas pela presença de importantes recursos naturais com bom
estado de conservação.
Figura 1 – Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Boulevard em Sibaúma

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018
Figura 2 – Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Golf em Sibaúma

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

O Quadro 1 sintetiza a fala dos entrevistados sobre os aspectos relacionados à economia, à
valorização sociocultural, à organização política e as alterações no meio ecológico, como previsto
no objetivo da pesquisa.
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Quadro 1: Implicações do imobiliário-turístico na Comunidade de Sibaúma (Tibau do Sul/RN)
Dimensão
Descrição
- Inserção marginal nas oportunidades de trabalho ligadas a serviços turísticos e
construção civil;
- Venda de terras por preços insignificantes, gerado pelo assédio de agentes
Econômica
imobiliários e investidores sobre moradores com pouco acesso a informação e
conhecimento sobre o mercado;
- Aumento sistemático do comércio de imóveis e terras com correspondente escalada
dos preços;
- Conflito no interior da Comunidade gerado pela investida de promotores imobiliários;
- Processo de desagregação comunitária, com a perda dos laços
Política
familiares/ancestralidade que orientavam as soluções dos problemas internos;
- Perda da possibilidade de titulação de terras quilombolas.
- Autossegregação dos turistas hospedados em alojamentos (hotéis e casas) inseridos
na Comunidade;
- Ameaça à identidade quilombola no processo de sucessão entre gerações, pois as
Sociocultural recentes são afetadas pelo apelo ao novo e ao sofisticado, como evidenciado na
adoção do termo “Nova Pipa”;
- Paradoxalmente, o resgate da dança de Zambê tem funcionado como instrumento de
agregação sociocultural frente as interferências geradas pelas atividades.
- Seleção de terras de maior apoio paisagístico para o comércio imobiliário, como a
vista para o mar, para os rios e para as falésias;
- Retirada dos moradores autóctones dos espaços de contemplação, lazer, simbolismo
e memória;
Ecológica
- Alteração na paisagem costeira com o avanço das construções de prédios; somados
a processos erosivos em falésias e dunas móveis pela ocupação das mesmas;
- Processo de cerceamento ao litoral para a realização de eventos e construção, com
intenções declaradas de manter o caráter exclusivista desses aos respectivos
consumidores.
Fonte: Dados da pesquisa.

As transformações ocorridas em Subaúma estão ligadas ao movimento dinâmico do capital que
encontra no mercado de terras, no setor imobiliário e em última instância na produção do espaço,
as condições de migração entre territórios e atividades que garantem a sua reprodução. Esse
mercado faz emergir novos agentes econômicos dominantes na produção do espaço, geraram
efeitos de ordem política, econômica, ecológica e sociocultural que se materializaram na
expropriação das condições de reprodução social dessa comunidade tradicional, assim como foi
previsto nas formulações teóricas de Harvey e Sassen, somente para citar dois teóricos. Os dados
demonstraram uma produção imobiliária consumidora de grandes áreas, auto-segregada em seu
aspecto socioespacial e geradora de espaços diferenciados dentro do Distrito, elementos
expressos na paisagem que as entrevistas buscaram revelar em suas características e
significados.
Palavras-chave: Turismo, Imobiliário, Tibau do Sul, Espoliação.
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Centralidade e integração espacial: uma caracterização no tecido urbano da Área
Conurbada de Florianópolis (Igor T. L de Almeida, Almir Francisco Reis)
igor.lombardi@ufsc.br
almir.reis@ufsc.br
Problematização e objetivos
A sociedade contemporânea é definida por Lefebvre (1999) como sociedade urbana. Ela é
marcada pela mudança de um perfil econômico predominantemente rural para um perfil que
concentra as atividades de produção espacialmente nas cidades, através da indústria. Seu
desdobramento na contemporaneidade é caracterizado, segundo Link (2008), pela tendência à
metropolização. As metrópoles consistem em cidades centrais que se desenvolvem a ponto de
atrair as demais cidades do entorno, influenciando nas dinâmicas econômicas e intensificando o
processo de conurbação entre os municípios adjacentes. Nesse processo, surgem os mais
variados tecidos urbanos, os quais, em sua maioria, são espraiados, polinucleados e constituídos
por zonas periféricas e centrais – estas últimas, as regiões mais acessíveis, nas quais ocorrem as
mais variadas atividades econômicas e sociais.
Em Florianópolis, o final do século XX é marcado pelo crescimento das atividades turísticas, pelos
movimentos migratórios do interior para a capital – e a consequente explosão demográfica – e
pelos investimentos na malha rodoviária.
De acordo com Reis (2012), o estabelecimento das ligações rodoviárias conectando os territórios
balneários da ilha de Santa Catarina com o núcleo central e as novas conexões entre ilha e
continente – primeiramente com a Ponte Hercílio Luz e a posteriori com a construção das pontes
Pedro Ivo e Colombo Salles – são alguns dos fatores determinantes para o espraiamento do tecido
urbano e a subsequente conurbação entre os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e
Biguaçu, configurando a principal Concentração Urbana de Santa Catarina.
O tecido urbano resultante é dotado de peculiaridades. O sítio geográfico, delimitado por uma
porção continental e a outra insular também favoreceu o espraiamento da mancha urbana. Além
disso, o relevo acidentado configurou diversos núcleos de urbanização descontínuos. Tais
aspectos, junto às condições urbanas preexistentes, ao incremento das atividades turísticas nas
zonas balneárias e à especialização econômica, foram determinantes para o surgimento de novas
centralidades.
Com base nas dinâmicas apresentadas, a pesquisa teve como objetivo principal identificar e
caracterizar as áreas de centralidade da Área Conurbada de Florianópolis. A Teoria da Sintaxe
Espacial, desenvolvida por Hillier e Hanson (1984), foi o método adotado para se chegar aos
objetivos estabelecidos.
Os objetivos específicos da pesquisa foram:
- Mapear, na Área Conurbada de Florianópolis, as áreas de maior integração espacial;
- Avaliar, nas áreas de maior integração espacial, os demais atributos morfológicos e sociológicos
que possibilitam a caracterização das centralidades urbanas;
- Hierarquizar as centralidades, conforme o nível de importância e funcionalidade na Área
Conurbada.
Contribuição para o evento e eixo temático
A urbanização turística se baseia, muitas vezes, em um forte apelo ideológico voltado aos
visitantes, mas é carente em diretrizes que reflitam em melhorias nas condições de vida da
população local. As centralidades turísticas, construídas pela ação conjunta do Estado e dos
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incorporadores imobiliários, apesar de garantirem boa infraestrutura, qualidade ambiental, vasta
oferta de comércio, serviços e empregos – o que supostamente deveria traduzir em ganhos aos
moradores locais – tendem a ceder às estratégias da especulação imobiliária, que supervalorizam
o preço do solo e corroboram as disparidades sociais do território.
Esta dinâmica se reflete de maneira expressiva na Área Conurbada de Florianópolis, um dos
principais polos turísticos brasileiros. Parte relevante de sua urbanização se originou das
atividades turísticas, especialmente nas regiões balneárias da Ilha de Santa Catarina. Muitos
desses lugares apresentam características de centralidades. No entanto, a sazonalidade da
ocupação – alta nos períodos de verão e baixa durante o inverno – e o alto valor agregado a essas
áreas acarretaram intensas mudanças nas dinâmicas socioespaciais do território como um todo.
Assim, o método de análise empregado para o diagnóstico e caracterização das centralidades
urbanas da Área Conurbada de Florianópolis poderá contribuir para o implemento de políticas
públicas que visam mitigar as desigualdades sociais em seu espaço urbano. Além disso, o método
poderá auxiliar pesquisas voltadas à espacialidade em concentrações urbanas que tem se
desenvolvido a partir do incremento do turismo.
Metodologia
A pesquisa foi estruturada em três etapas.
Na primeira, foi realizado um estudo exploratório para a compreensão do que se define como
centralidade urbana. A revisão sistemática envolveu variados autores que estudam o tema, uma
vez que se trata de um conceito amplo, que abrange estudos de sociologia, antropologia, geografia
e urbanismo. A partir da definição do conceito de centralidade urbana, foram elencadas as
categorias analíticas utilizadas na pesquisa, as quais envolvem aspectos tanto morfológicos
quanto sociológicos.
A segunda etapa consistiu na identificação das centralidades da Área Conurbada de Florianópolis.
Primeiramente, a medida quantitativa de integração mapeou essas possíveis áreas no tecido
urbano. Uma vez levantadas, foram avaliados os atributos qualitativos que determinam uma
centralidade, conforme aspectos sociológicos e morfológicos do espaço urbano. Os resultados
foram interpretados e se definiu quais as áreas que apresentam requisitos suficientes para serem
consideradas centralidades.
Estabelecidos os núcleos centrais, a terceira etapa hierarquizou seus espaços, com base nas
avaliações qualitativas, que atribuíram níveis de importância e funcionalidade em relação ao todo.
Do conjunto das análises, os centros foram categorizados como principais, secundários e
especializados.
A instrumentalização se deu principalmente por softwares que possibilitaram a construção e
manipulação de mapas temáticos. Inicialmente, foram elaborados os Mapas de Integração e, com
base nos resultados da avaliação qualitativa das áreas mais integradas, foram elaborados os
Mapas das Centralidades. Demais recursos imagéticos contribuíram para as análises e foram
utilizados no discorrer do desenvolvimento da pesquisa.
Resultados Parciais e discussões
Utilizando-se da Teoria da Sintaxe Espacial é possível constatar que as regiões 10% mais
integradas do sistema – denominadas por Holanda (2002) como núcleos integradores –
estruturam-se de forma linear ou reticulada, refletindo os principais tipos de parcelamento do tecido
urbano da Área Conurbada de Florianópolis: oriundo do parcelamento de glebas agrícolas ou da
malha urbana reticulada.
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Nos núcleos integradores, ao serem considerados os demais atributos referentes às centralidades,
as áreas balneárias com alto valor de integração apresentaram menos características de
centralidade se comparadas às localidades do núcleo urbano original, consequência de
estratégias essencialmente mercadológicas na configuração do espaço urbano.
No tocante à caracterização das centralidades, foi identificada a seguinte tendência: os lugares de
alta integração global e local compuseram o agrupamento de centralidades principais, ou seja, os
lugares com a maior oferta de empregos, transporte, edifícios institucionais, históricos, etc., os
quais influenciam nos movimentos pendulares em todo o território da Área Conurbada. Os lugares
que apresentaram apenas integração local, salvo algumas exceções, consistem em sub-centros
que reproduzem em escala local o papel das centralidades principais, ou que se configuram como
centros especializados, com destaque para atividades turísticas nas regiões balneárias.
Outro aspecto demonstrado é que, apesar de possuírem a maior diversidade de uso do solo,
grande parte das centralidades apresentam baixa densidade habitacional. Nas centralidades onde
densidade é maior, prevalece a população composta pelos estratos de alta renda.
Figura 1 - Regiões de maior integração espacial da Área Conurbada de Florianópolis

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do mapa elaborado pelo Grupo de Pesquisa
Desenho Urbano e Paisagem (GDUP) da UFSC (2013).
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Palavras-chave: centralidade; integração; urbanização turística; Área Conurbada de
Florianópolis.
A Urbanização Litorânea e as Práticas Marítimas de Lazer: as dinâmicas do setor terciário
no litoral leste do Ceará (Marcos Rafael Freire Pompeu)
rafaelsquire@hotmail.com
Introdução
O trabalho é parte da pesquisa de mestrado denominada “A Urbanização litorânea e as Práticas
Marítimas de Lazer: as Dinâmicas do Terciário no litoral leste do Ceará”. O objetivo é compreender
a relação entre o fluxo de lazer e o desenvolvimento do terciário no litoral leste do Ceará,
especificamente em Porto das Dunas e Canoa Quebrada, localizadas, respectivamente, nos
municípios de Aquiraz e Aracati. A pergunta central é: o fluxo impulsionado pelas práticas
marítimas de lazer se desdobra num terciário diversificado?
A pesquisa busca contribuir para o entendimento da relação entre os diversos agentes que
consomem o espaço turístico sob a forma de lazer (turistas e vilegiaturistas), e a diversificação
dos serviços no litoral do Ceará, visto que se vivencia um momento de terciarização da economia,
valorização dos espaços litorâneos e o crescimento da importância do lazer na sociedade
contemporânea. No referido estado houve planejamento do turismo na década de 1990, cujos
espaços litorâneos tiveram papel de destaque atraindo investimentos públicos e privados.
Embora possuam uma formação socioespacial bastante distinta, as duas praias escolhidas, Porto
das Dunas e Canoa Quebrada, sofreram processo de ocupação voltado para o lazer. Enquanto a
primeira possui intensa relação com a metrópole de Fortaleza, desenvolvendo-se a partir do
desdobramento das práticas marítimas de lazer na capital cearense, a segunda será descoberta
como “paraíso intocável”, onde atualmente prevalecerá um espaço dinâmico com bastante
movimentação noturna. Essas diferenças são averiguadas ao longo da pesquisa.
Metodologia
A pesquisa será realizada por meio de leituras sobre os principais conceitos abordados e sobre a
temática: urbanização litorânea, turismo, setor terciário e serviços turísticos. Haverá consulta nos
sites do Ministério do Turismo e da Secretária de Turismo do Ceará com intuito de coletar dados
secundários referentes aos serviços turísticos, dentre eles o quantitativo de empreendimentos
turísticos cadastrados no Cadastro dos Serviços Turísticos (CADASTUR) no Brasil e no Nordeste
e no Ceará. E posteriormente será feito um trabalho de campo, através de observações,
identificação dos serviços turísticos e registro fotográfico.
Resultados e discussão
Para compreender os serviços turísticos é necessário, primeiramente, adentrar no processo de
expansão do terciário em meados do século XX, há crescimento de atividades impulsionadas pela
sociedade de consumo. Este setor, antes desvalorizado em relação à agricultura e à indústria,
começa a exercer papel de destaque na economia mundial. De acordo com Vargas (2001, p.52):
O setor terciário divide-se em uma série de categorias de acordo com a função
exercida. Compreende, portanto, não apenas o comércio varejista e atacadista, mas
também a prestação de serviços, as atividades de educação, cultura, lazer, turismo,
profissionais liberais, sistema financeiro, administração e marketing.

Essa definição demonstra a heterogeneidade das atividades terciárias. Contemplando desde as
atividades típicas das grandes cidades, comércios varejistas e atacadistas, nas quais são
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encontrados nos grandes centros urbanos, até mesmo os serviços essenciais à inovação, ao
conhecimento, à administração, à cultura e ao lazer.
No contexto da evolução do terciário, as atividades ligadas ao lazer ganham enorme dimensão,
tornando de fundamental importância para o entendimento da atual crescimento terciarização da
economia. Há na contemporaneidade um papel de destaque do lazer para sociedade. Dentre as
atividades de lazer, o turismo vai se tornar uma das principais atividades econômicas a nível global.
Neste sentido, o setor terciário será responsável pelos serviços que terão como objetivo atender
aos turistas. Compreendem atividades econômicas que exercerão importância no processo de
promoção de determinadas localidades. Afirma Barreto (2001, p.14), “para que uma pessoa possa
viajar existe toda a equipe que faz o planejamento do receptor e que presta serviços no local; que
providencia vias de acesso, saneamento básico, alojamento, alimentação, recreação.”
A Organização Mundial do Turismo (OMT) define as atividades características do turismo como
aquelas que tenderiam a desaparecer caso os fluxos turísticos cessassem. Portanto seria aquelas
que teriam como sua essência atender os turistas. Entre os serviços destacam-se os referentes à
alimentação, alojamento, transportes, agências de turismo, entre outros.
No Brasil os empresários dos serviços característicos do turismo tem que realizar a inscrição no
Cadastro Nacional dos Empreendedores turísticos. De acordo com informações publicadas no site
do Ministério do Turismo, há 88703 empresas registradas, na qual 2865 estão localizadas no
Ceará.
A partir da análise da tabela 2, percebem-se as desigualdades regionais quanto à concentração
desses serviços turísticos. O Sudeste possui quase metade desses estabelecimentos
contabilizando um total de 35.804, isso pode ser explicado pela importância que São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais tem para o turismo de negócio recebendo também um elevado fluxo
internacional de visitantes, principalmente nos dois primeiros. A segunda região é o Nordeste
contabilizando 17. 654, onde predomina o turismo de sol e praia como principal atrativo, inserida
na década de 1990, esse espaço tem atraído investimentos internacionais de grandes cadeias
hoteleiras, Resorts e Restaurantes.
Tabela 1- Serviços turísticos cadastrados no Brasil por região
Região
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-oeste
Norte

Quantidades de estabelecimentos
35.804
15839
17654
7102
3137

Fonte: Ministério do Turismo (2019)

No Nordeste, os estados com o maior número de estabelecimentos turísticos são os litorâneos. A
Bahia se destaca em relação aos demais com um total de 3982 serviços turísticos, Porto seguro
se desponta como principal atrativo do Estado. Já o Ceará, terceiro lugar, tem as praias do litoral
leste e Oeste e as serras como destinos mais procurados. As praias de Jericoacoara, Porto das
Dunas, Cumbuco, Aracati, Morro Branco são bastante visitadas por turistas.
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Tabela 2- serviços turísticos no Nordeste.
Região Nordeste
Bahia
Pernambuco
Ceará
Alagoas
Rio Grande do Norte

Quantidades de estabelecimentos
3982
2896
2865
2074
1847

Maranhão

1170

Paraíba

1378

Sergipe

985

Piauí

450

Fonte: Ministério do Turismo (2019)

O litoral cearense, orla marítima mensurada em 573 km, a partir do final da década de 1980, foi
dotado de infraestrutura e investimentos privados visando à inserção do Estado no turismo
globalizado. Diante disso, o litoral leste foi beneficiado, tornando-se um dos espaços de grande
atração para as atividades turísticas no estado, onde se destacam os municípios de Aquiraz,
Beberibe e Aracati.
Diante do exposto, conclui-se que no litoral Leste do Ceará o turismo se tornou uma atividade
fundamental, correspondendo a umas das zonas mais turistificadas do Estado. Percebe-se sua
relevância a partir do fluxo de turistas, da iniciativa dos empreendimentos hoteleiros e consequente
procura das operadoras e agências de turismo por esses destinos. Dentre as localidades, Porto
das Dunas e Canoa Quebrada se destacam pela capacidade que possuem de atrair o conjunto
dos serviços turísticos.
O Porto das Dunas, localizado no município de Aquiraz, possui intensa relação com a metrópole.
As práticas marítimas modernas foram impulsionadas a partir da saturação dessas atividades em
Fortaleza. De acordo com Pereira (2006), o espaço desponta como veraneio marítimo na década
de 1980.
Figura 1- Loteamento Porto das Dunas

Fonte: Google Earth
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Já a partir dos anos 1990, a localidade é inserida no planejamento do turismo do Ceará, sendo o
complexo Beach Park o principal equipamento turístico da região, que concentra o maior número
de resorts. Atualmente, a praia está entre os principais roteiros das operadoras de turismo.
Canoa Quebrada, Localizada em Aracati, era inicialmente ocupada por pescadores. Mas em
meados da década de 1970, vários grupos de hippies descobrem esse espaço paradisíaco dando
início a um processo de atração de visitas à localidade. Esses turistas se hospedavam em
moradias dos nativos da região, onde mantinham uma relação harmoniosa.
Figura 2- Canoa Quebrada

Fonte: Google Earth

A localidade se tornará em espaço turistificado nas décadas seguintes, tendo sua paisagem
modificada. Canoa Quebrada atrairá um conjunto de serviços turísticos que serão concentrados,
principalmente, na Avenida Dragão do Mar, popularmente chamada de Broadway.
A identificação dos serviços turísticos, ainda que de forma preliminar, apontam diferenciação nas
duas localidades. O Porto das Dunas é uma praia voltada para classe abastada em que
predominam grandes redes hoteleiras, resorts, no qual o complexo Beach Park exerce uma
centralidade em relação aos demais. Não há agitação noturna, vez que o espaço é voltado para o
lazer diurno.
Quanto aos serviços turísticos, Aquiraz possui uma grande quantidade de estabelecimentos de
Alojamento totalizando um total de 39 meios de hospedagens, 1437 unidades habitacionais e 4473
leitos. Grande parte dessa oferta localiza-se no Porto das Dunas onde predominam os grandes
resorts.
Quantos aos serviços de alimentação foram totalizados nove entre restaurantes, barracas de
praias, pizzaria localizadas ao longo da CE-25. Foi identificado que possuem estabelecimentos
sofisticados, inclusive até que fazem parte de uma rede internacional como New York Restaurant
e o La Trattoria.
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Já em Canoa Quebrada se destaca um intenso fluxo de pessoas, serviços e comércios
relacionados às atividades de lazer no litoral. Constata-se a presença de variadas tipologias entre
elas: restaurantes, bares, barracas de praias, lojas de vendas de artesanatos, artigos de roupas
de banho, hotéis, pousadas. Também contam com a presença de muitos ambulantes que ocupam
os espaços na Avenida Dragão do Mar.
Figura 3- Comércios localizados na Avenida Dragão do Mar

Fonte: Pompeu, 2019

Em Canoa Quebrada são oferecidos os serviços de apoio às atividades de lazer, onde
predominam redes de supermercados, farmácias e de massagens que servem de suporte para os
turistas e moradores.
Cabe destacar que Canoa Quebrada sofre com o efeito da sazonalidade, haja vista que os fluxos
turísticos ocorrem com maior intensidade em determinados meses (Dezembro, Janeiro e Julho).
Entretanto, de acordo com informações coletadas em campo, a localidade recebe movimentação
o ano inteiro, sobretudo de pessoas de Fortaleza e do Rio Grande do Norte.
Ainda que de forma preliminar, pode-se constatar que as duas localidades são bastante distintas
quanto aos serviços turísticos. Canoa Quebrada possui grande concentração de serviços turísticos
para atender a variados tipos de consumidores, enquanto no Porto das Dunas as grandes redes
para um público de classe abastada.
Palavras-chave: Urbanização litorânea, terciário, turismo.
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Urbanização turística e infraestrutura na Região Metropolitana de Fortaleza. (Ricardo
Alexandre Paiva, Beatriz Helena Nogueira Diógenes)
paiva_ricardo@yahoo.com.br
bhdiogenes@yahoo.com.br
Introdução
O turismo se apropria das preexistências naturais e culturais verificadas no território, ao mesmo
tempo em que passa a adaptar e direcionar os artefatos da urbanização pretérita à sua lógica,
construindo novas espacialidades e gerando novos fluxos intraurbanos e metropolitanos (PAIVA,
2011).
Assim, as práticas de lazer e turismo demandam intervenções no espaço para sua fruição, que se
inserem em um processo socioespacial mais abrangente relacionado ao fenômeno da urbanização
turística, suscitada pelo lazer e pelo consumo, diferente da urbanização atrelada à indústria,
baseada no trabalho e na produção (MULLINS, 1991).
Desta forma, “a provisão de infraestrutura de transportes, terminais aéreos, marítimos, fluviais e
rodoviários e sistema viário, além das redes de comunicações...” (PAIVA, 2011, p. 50), constitui
uma das várias manifestações socioespacias da urbanização turística, infraestrutura essa
essencial para permitir a acessibilidade e mobilidade necessárias aos fluxos suscitados pelo
turismo.
No Ceará, um dos principais destinos turísticos da região Nordeste, especificamente na Região
Metropolitana de Fortaleza - RMF, este processo tem se intensificado com a atuação do Estado e
a implementação de políticas públicas desde o final da década de 1980, com o Prodeturis e, a
partir da década de 1990, com o Prodetur NE I e II e o Prodetur Nacional. Em todas essas ações
e intervenções, a provisão de infraestruturas tem sido um dos principais investimentos e, além de
contribuir para consolidar a atividade como importante destaque econômico no estado, tem
impactado sobremaneira a estruturação e expansão metropolitana da capital cearense.
Estudos de Paiva (2011), Diógenes (2012) e Pereira (2014) apontaram importantes
transformações na infraestrutura na RMF desde então. Entretanto, na década corrente, mudanças
em relação ao contexto econômico e político, ao advento dos megaeventos e ao fim da era
Prodetur têm condicionando novas dinâmicas no que se refere ao papel das infraestruturas no
processo de urbanização turística da RMF.
Assim, o objetivo do artigo é abordar a relação entre a provisão da infraestrutura e a urbanização
turística verificada no litoral da Região Metropolitana de Fortaleza, enfatizando os impactos e
conflitos ocorridos na última década.
O trabalho visa contribuir para as discussões sobre o processo de urbanização turística verificado
na escala intraurbana e metropolitana de grandes capitais litorâneas do Brasil, especificamente
em relação ao papel do Estado na provisão de infraestruturas, criadas com o intuito de incrementar
o turismo e, consequentemente, dinamizar a economia local.
Metodologia
Os pressupostos teóricos que embasam o trabalho compreendem uma breve reflexão conceitual
sobre a urbanização turística, a urbanização dispersa e a infraestrutura. Para tanto, se vale de
referências relacionadas a obras de autores tais como MULLINS (1991), LUCHIARI (1998) E REIS
(2006). No âmbito local, alicerça-se na produção sobre a temática (PAIVA, 2011; DIÓGENES,
2012; PEREIRA, 2014; SILVA, 2007; e DANTAS, 2007 e 2013).
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Os pressupostos práticos compreendem, primeiramente, uma breve discussão sobre os
antecedentes da relação entre turismo e infraestrutura na RMF, com o intuito de estabelecer uma
periodização; em seguida, apresenta o contexto social (econômico, político e cultural-ideológico)
atual da urbanização turística no litoral da RMF e na capital cearense; para finalmente identificar
o processo de concepção e construção de infraestruturas, revelando as contradições entre
discurso e práticas dos agentes envolvidos e procedendo uma análise crítica dos impactos e
conflitos.
A metodologia envolve também visitas à área estudada – o litoral da Região Metropolitana de
Fortaleza, no sentido de verificar in loco como a infraestrutura implementada tem impactado na
estruturação do espaço e contribuído para o incremento da urbanização.
Resultados e Discussões
O contexto atual da urbanização turística na RMF possui como uma das principais características
a tentativa de internacionalização da atividade e a exacerbação de desigualdades da urbanização
pretérita. Dentre as dinâmicas relacionadas à infraestrutura, cabe destacar:
- A expansão quantitativa da RMF, que conta atualmente com 19 municípios, em função, inclusive
da melhoria de infraestrutura relacionada à duplicação de vias, como as rodovias estaduais CE040 e CE-025, na Costa do Sol Nascente e a CE-085, na Costa do Sol Poente; a construção de
outras novas, de pontes, fornecimento de energia e comunicações, sinalização turística, etc. A
inclusão de novos municípios e a expansão da RMF, características da urbanização dispersa, vem
acompanhada pela transformação de áreas rurais em urbanas, pelo aumento do número de
loteamentos e empreendimentos turístico-imobiliários e pela consequente valorização imobiliária,
fenômeno que tem ocorrido com mais intensidade nas áreas litorâneas.
- O processo de privatização e concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins para a
FRAPORT (gestora do Aeroporto de Frankfurt), que testemunha os impactos da financeirização
na produção do espaço urbano. Os trabalhos de expansão e reforma do terminal de passageiros,
bem como o aumento de voos internacionais para Fortaleza, têm redundado no aumento do fluxo
turístico, sobretudo depois da criação do hub aéreo na capital, desde 2018, que teve impactos
positivos, potencializando o fluxo de visitantes e favorecendo a criação de novos empregos
formais.
- A construção do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Mucuripe (inaugurado em junho
de 2014), que foi um projeto estratégico no processo de internacionalização do turismo no Ceará
para atender os passageiros de cruzeiros e concebido como uma importante infraestrutura turística
metropolitana no contexto da Copa do Mundo, com financiamento do “Programa para Aceleração
do Crescimento 2” - PAC 2. Entretanto, os usos e potencialidades do equipamento são ainda
limitados, devido à crise no setor e à falta de dragagem do Porto no trecho do Terminal.
- As operações intraurbanas ligadas à Copa, como o VLT, infraestrutura concebida para facilitar o
acesso de turistas do Terminal Marítimo à Arena Castelão. Passados cinco anos de realização do
evento, o VLT ainda se encontra em fase de implantação na capital e desde o início das obras tem
causado diversos problemas de mobilidade na urbe, além dos processos de remoções e
desapropriações de comunidades historicamente instaladas ao longo da linha férrea MucuripeParangaba.
Estas ações e intervenções, ocorridas recentemente, e implementadas no território a fim de
promover o turismo, permitindo e incrementando os diversos fluxos, têm gerado diversos conflitos
no que se refere à coexistência com outros usos litorâneos (pesca, porto, habitação), bem como
o compartilhamento das infraestruturas para outras atividades econômicas. Ademais, verificam-se
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outras consequências, relacionadas aos chamados “núcleos turísticos”, ou enclaves turísticos: a
questão da segregação socioespacial, a privatização da praia, os impactos socioambientais, etc.
Palavras-chave: urbanização turística, infraestrutura, Região Metropolitana de Fortaleza.
Urbanização litorânea nas metrópoles nordestinas: complexos turísticos e a dinâmica do
lazer (Gabriela Cunha, Alexandre Pereira, Nayuã Barbalho)
gabibento.c@gmail.com
aqpufc@gmail.com
lustosabarbalho@gmail.com
Nas últimas décadas, as metrópoles nordestinas vivem um cenário de transformações intensas,
principalmente no que concerne a produção do espaço urbano e seu consumo. O processo de
metropolização e seu avanço sobre a região Nordeste podem ser associados a uma série de
fatores que apresentam, principalmente, a consolidação do desenvolvimento capitalista.
Diante dessa dinâmica, apresentam-se, como variáveis de importante análise, a apropriação do
espaço urbano (através da incorporação imobiliária) e a disseminação das práticas marítimas
modernas, notadamente a vilegiatura marítima e seus desdobramentos imobiliários. Assim, a
produção do espaço passa a ser um produto das relações e práticas sociais, refletidos nas formas
espaciais e de consumo que as metrópoles apresentam.
O litoral nordestino atrai, hoje, cada vez mais investimentos destinados ao setor turístico,
principalmente nas categorias de resorts, condoresorts e complexos turístico-imobiliários. Esse
processo reflete desdobramentos na paisagem, na economia e no planejamento da metrópole e
seu entorno.
O crescimento do imobiliário turístico na região tem despertado para questionamentos baseados
em uma relação de três vieses: as novas formas de incorporação imobiliária, o planejamento
urbano e a reestruturação espacial. Nesse contexto, o presente artigo tem como proposta
compreender de que forma a urbanização litorânea, através da implantação dos complexos
turístico-imobiliários e suas estratégias de atração, corroboram para a produção e o consumo do
espaço urbano.
Dessa forma, a metodologia do trabalho tem como base de análise três investimentos de caráter
turístico-imobiliário que se apresentam como elementos fundamentais para compreender a
dinâmica do mercado turístico na região e a produção do espaço urbano: Complexo Hoteleiro
Costa do Sauipe, no litoral metropolitano de Salvador, Reserva do Paiva, no litoral Pernambucano
e o Complexo Aquiraz Riviera, no litoral metropolitano de Fortaleza.
Esses três empreendimentos apresentam elementos interessantes para o cerne desta análise: a
partir da década de 2000, como ocorre com o Costa do Sauipe (Bahia), o litoral nordestino aparece
como grande potencial turístico-imobiliário no país. Em 2007, o empreendimento Reserva do Paiva
(Pernambuco), apresenta-se como um espaço multifuncional, tendo como atração a habitação
tradicional e a segunda residência. Já o Complexo Aquiraz Riviera, no Ceará, possui uma proposta
de grandes lotes abrangendo primeira residência de alto padrão, hotel, condomínios e campos de
golfe.
O que está além desse mercado são as transformações ao longo das décadas nesses espaços.
Nos três complexos analisados, dois tiveram transformações na sua incorporação e gestão.
Também, atenta-se para mudanças nas funções que esses espaços acabaram adquirindo, de
acordo com a demanda. Assim, busca-se entender aqui como ocorre à relação entre o imobiliárioturístico e seus impactos na produção e consumo dos espaços litorâneos metropolitanos.
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À medida que a metrópole crescia os espaços litorâneos também ganhavam representatividade e
ampliavam suas dinâmicas. Dessa forma, a atividade turística se configura em um conjunto de
atores, territórios e paisagens que produzem novas formas espaciais e padrões de consumo.
Entende-se que as transformações culturais ocorridas no Brasil vinculam-se ao mundo
contemporâneo e à troca de valores nos países ocidentais. Acrescenta-se a essa ótica a
perspectiva do homem moderno, acompanhando o pensamento Lefebvriano, incluído na lógica
capitalista de produção e reprodução do espaço.
O espaço litorâneo metropolitano é, hoje, um reflexo da valorização litorânea, das práticas
marítimas modernas e seus desdobramentos: grandes empreendimentos, disseminação da
vilegiatura marítima e sua reprodução, sobretudo, ao atrair brasileiros de outras regiões e
estrangeiros.
Analisado como um desdobramento da metropolização, as proximidades das grandes
aglomerações urbanas situadas no litoral, principalmente nos trópicos, obteve uma crescente
atenção às atividades de lazer, tanto públicas como privadas. Esse processo reflete uma dinâmica
do processo de urbanização que engloba as transformações no modelo de sociedade: a
valorização das zonas de praia como espaço de moradia e de lazer. Isso não se restringe aos
limites fronteiriços, mas sim à sociedade e a produção do espaço, do lazer e do urbano.
Dessa forma, compreende-se que a expansão do tecido urbano litorâneo nordestino abrange
novas variáveis e o processo de valorização das zonas costeiras e a sua incorporação pelo lazer
também se vincula a uma ação conjunta do planejamento público e da iniciativa privada, que vem
desencadeando novos processos e funções ao longo do tempo.
Palavras-chave:

SESSÃO TEMÁTICA 2 – Política, Turismo e Território
CATEGORIA PÔSTER
Políticas urbanas e de turismo em favelas do Rio de Janeiro (Andressa Nunes Dziekaniak,
Brendo Tavares dos Santos)
dessa_dziekaniak@hotmail.com
brendotavares@gmail.com
O presente trabalho tem como objetivo investigar o impacto que as políticas públicas urbanas entre
1982 e 2014 promoveram nos projetos de mobilidade, na criação de espaços públicos e no
desenvolvimento das atividades de turismo dentro das favelas do Rio de Janeiro, com enfoque,
sobretudo nas favelas do Cantagalo Pavão-Pavãozinho e Santa Marta, muito devido a seus perfis
característicos enquanto favelas – como localização, demografia, topografia, potencial turístico,
entre outros - e buscando conhecer as diferenças e semelhanças entre o funcionamento do
turismo entre elas; analisar como ocorreu o crescimento do turismo de base comunitária nessas
favelas; sugerir o estímulo a esse turismo e ao entendimento das diversas oportunidades e dos
conflitos que com ele surgem; promover uma análise acerca do futuro do turismo em favelas e
articular modos e estratégias a partir de casos e estudos. O processo corrente dessa pesquisa se
dá a partir do estudo das políticas federais, estaduais e municipais que influenciaram e influenciam
o Cantagalo Pavão-Pavãozinho e o Santa Marta a partir de 1982, procurando entender a
participação do poder público e suas ações na construção dos espaços que favorecem as
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atividades de turismo de base comunitária nesses locais e o potencial do turismo para o
desenvolvimento social e urbano das mesmas.
Palavras-chave: políticas urbanas, políticas turísticas, favelas, turismo.
Turismo e produção do espaço no litoral brasileiro: O turismo de base comunitária no
estado do Rio de Janeiro, com foco para a região da Costa do Sol (Marcela Haus Martins)
hausmarcela18@gmail.com
O trabalho apresentado origina-se de uma pesquisa em andamento que visa analisar recortes
espaciais de áreas no litoral brasileiro onde há o potencial para se encontrar o Turismo de Base
Comunitária (ou TBC), com ênfase na região da Costa do Sol, também conhecida como Região
dos Lagos. A partir de análises quanto a atuação do Estado, a averiguação de políticas públicas e
do papel das prefeituras municipais, busca entender e apresentar o cenário de cada município
frente às atividades turísticas em seu território e como essas se relacionam com seus habitantes
e como que altera sua ordem socioespacial. No entanto, ainda que a pesquisa esteja focada no
TBC, a análise apresentada mostra o porquê desta prática não encontrar-se presente nesta região
atualmente e com poucos exemplos passados, o que mostra que apresenta um forte turismo de
massas em detrimento do turismo comunitário. Por isso, o trabalho apresentado procura estudar
e evidenciar como ocorre a relação da atividades turísticas quanto à comunidade e seus
habitantes, como se dá essa troca entre locais e turistas, as possibilidades econômicas e de
geração de renda, além da busca pelo empoderamento dessas comunidades locais, a fim de
mostrar alternativas para as atividades tradicionais de turismo, geralmente pouco relacionadas ao
meio ambiente e aos moradores , com o intuito de ressaltar a cultura e tradição locais. Ademais,
averiguar se houve transformações que geraram conflitos ou contradições, como a segregação e
exclusão socioespacial e possível fragmentação territorial.
Palavras-chave: turismo de base comunitária, turismo, regiões litorâneas, políticas públicas.
Potencialidade da implementação do Turismo de Base Comunitária em Brasília Teimosa
(Nascimento, D. V. R., João Paulo da Silva)
dennysvrn@gmail.com
turismo.joao@gmail.com
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa maior, que visa revelar o potencial da comunidade
de Brasília Teimosa, localizada na zona sul do Recife, com vistas ao desenvolvimento do turismo
de base comunitária. Fruto de uma ocupação iniciada em 1947, a relação da comunidade com o
mar é fortemente expressa em sua economia, religião e outros aspectos do cotidiano. Trata-se de
um estudo exploratório que tem utilizado a pesquisa de campo e entrevistas com os moradores
locais como procedimento de coleta de dados. Os primeiros resultados revelam que as
governanças locais, paisagem, e a atividade econômica tornam Brasília Teimosa favorável ao
desenvolvimento do turismo de base comunitária contudo a comunidade ainda sofre em meio a
conflitos urbanos e imobiliários, falta de políticas públicas e uma imagem associada a violência.
Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária, Brasília Teimosa, Urbanização.
Mobilidade e Turismo: As políticas de transporte como impulsionadoras da atividade de
ecoturismo na Região de Guaratiba/RJ (Andreia Luciane de Oliveira Duavy)
andreiaduavy@gmail.com
Este trabalho foi apresentado sob forma de Monografia de título “Cenários da Mobilidade: Estudo
de caso sobre a Região de Guaratiba”, para obtenção do título em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; e busca: (i) analisar os aspectos políticos,
econômicos, socioculturais e ambientais que impactam na mobilidade urbana da XXVI Região

55

Administrativa de Guaratiba, (ii) promover debate sobre o processo histórico de ocupação da
região e (iii) apresentar um plano de mobilidade com alternativas em micro, meso e macro escalas
de requalificação urbana que promovam o desenvolvimento socioeconômico local. A XXVI R.A de
Guaratiba (formada pelos bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba) é
marcada pelas desigualdades socioespaciais e pelas dificuldades de circulação de seus
habitantes; apresentando o terceiro pior índice de tempo no trajeto casa/trabalho da cidade, e uma
taxa de oferta de emprego de nove para cada cem habitantes. Trata-se também de uma AEIA –
Área de Especial Interesse Ambiental, dada a presença de aquífero homônimo. Partindo da
afirmação de que a mobilidade é um elemento de desenvolvimento e orientação do sentido de
crescimento das cidades (DUARTE, 2007); e, debruçando-se sobre um referencial teórico que
abrange o caráter mercadológico do planejamento urbano (MARICATO, 2011 e VILLAÇA, 2005),
a formação urbana do município (ABREU, 1997), bem como da análise de dados secundários
sobre o território, pode-se concluir que Guaratiba passa por um processo impositivo de
especulação imobiliária e risco de concessão de recursos hídricos. Por outro lado, as pesquisas
apontaram o potencial de desenvolvimento sustentável da região, através da prática do
ecoturismo, com soluções de baixo impacto no campo da mobilidade, da requalificação urbana e
das políticas públicas.
Palavras-chave: Planejamento Urbano, Mobilidade e Ecoturismo.
Como aproveitar o ambiente litorâneo e as preexistências locais para uma expansão urbana
inclusiva: uma proposta de projeto urbano-paisagístico para o Cabo de Santo Agostinho/PE
(Alexandre Pereira de Souza Filho, Ewerton Dias Leal Pereira, Jacqueline de Santana Santos)
alexandrepsouzafilho@gmail.com
ewerton.dias.leal.pereira@gmail.com
jaacksantana@gmail.com
A contínua ocupação do litoral brasileiro pelas classes sociais mais abastadas, bem como a
ampliação da utilização dessas moradias costeiras como segunda casa, ou mesmo o emprego
das terras para grandes empreendimentos de alto padrão impedem as possibilidades de uma
expansão urbana inclusiva, com responsabilidade socioambiental nas zonas litorâneas. Tal fato
incita o desenvolvimento de propostas de expansão urbana que busquem resolver ou atenuar as
discrepâncias decorrentes desse padrão de ocupação atual na orla marítima e arredores de
grande parte do território litorâneo nacional. Considerando esse cenário representativo de uma
significativa parcela da faixa litorânea do município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco
— local passível a projetos de expansão urbana —, buscou-se identificar áreas que não
estivessem inseridas na zona costeira do município, porém, que apresentassem possibilidades de
conexão com essa paisagem. Sob essa perspectiva, propõe-se um projeto estrategicamente
posicionado entre dois territórios urbanos adensados, uma reserva ambiental de mata atlântica e
a faixa litorânea do município, aproveitando o potencial paisagístico, turístico e de apropriação
espacial de oferecidos pelo local. Tendo como referência teórico-metodológica os estudos
desenvolvidos por Douglas Farr e Jan Gehl, optou-se por conservar os valores naturais e culturais
da paisagem do lugar, diversificar o uso e a ocupação do solo, garantir infraestrutura urbana de
qualidade e priorizar a caminhabilidade, promovendo um desenvolvimento sustentável,
responsável e socioambientalmente equilibrado. Nesse sentido, buscou-se atender às diversas
classes sociais, priorizando as de menor renda que, atualmente, representam mais de 40% da
população do município do Cabo de Santo Agostinho, segundo o IBGE.
Palavras-chave: projeto urbano-paisagístico, urbanismo, expansão urbana, inclusão social.
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Praia de Iracema: território de especulação e de conflitos invisíveis (Elisa Bezerra de
Carvalho Oliveira)
elisa_bco@hotmail.com
A cidade de Fortaleza tem um histórico de investimentos turísticos na orla da Praia de Iracema.
Em 2012, o projeto do Acquário Ceará fomentou a discussão sobre os impactos ambientais e
socioespaciais na área. Com a obra embargada e a construção interrompida, o Acquário se
transformou num símbolo de investimento e mudança inacabada trazendo consigo uma série de
novos planos e projetos para viabilizar as intenções iniciais do poder público para a região. Nos
últimos anos o que se observa é uma narrativa sutil de gentrificação da área, um discurso inclusivo
de “Praia para todos” e “Fortaleza dos encontros” quando o plano por trás as ações divide
moradores/público alvo da mão de obra composta por moradores de rua e comunidades do
entorno. O principal ator é o Instituto Iracema, uma organização sem fins lucrativos diretamente
ligada a prefeitura, que não é transparente em suas ações e planos porém tem toda a visibilidade
nas redes sociais e mudanças na área sem deixar explícito o seu projeto de Distrito Criativo e
quem ele beneficia. Aliada à atuação do Instituto, a Operação Urbana Consorciada Litoral-Central
também ameaça os modos de vida da Comunidade do Poço da Draga, que existe a 112 anos na
área, e a preservação ambiental ao flexibilizar os índices urbanísticos em prol do lucro
especulativo. Com as diferentes visões de futuro para o território é necessário entender a
complexidade dos diversos atores, problemas e soluções apontadas exigindo transparência e
análise crítica dos impactos para que o turismo seja desenvolvido sem comprometer o meio
ambiente e as atividades já existentes.
Palavras-chave: Fortaleza, Plano Estratégico, Conflito, Invisibilidade
Novos Paradigmas de Governança: Conexões democráticas, Produção Social do Habitat e
protagonismo dos Movimentos Sociais no contrafluxo dos Grandes Projetos Urbanos na
Região Metropolitana do Recife (Riviane da Silva Monteiro Lopes)
rivianelopes9797@gmail.com
O trabalho se propõe a analisar as formas de mobilização e participação popular organizadas pelos
novos movimentos sociais urbanos para promover conexões democráticas de luta e garantias pelo
direito à cidade, de modo a se contraporem a apropriação do espaço metropolitano pelos grandes
projetos urbanos. Em todo o mundo, são inúmeros os espaços, regiões, países, localidades, sítios
e sobretudo comunidades e atores sociais excluídos pela imposição estruturante da economia
globalizada em meio a um processo de urbanização acelerado que vem produzindo um
acirramento das desigualdades sociais manifestado em diferentes escalas e espaços geográficos.
As comunidades que ousam projetar-se para além das instâncias excludentes, que desafiam a
hegemonia econômica de produção urbana capitalista do espaço, o fazem, em grande maioria,
para encontrar meios de libertação, conquistas de direitos, maior qualidade de vida e emancipação
social, sustentabilidade ambiental, seja a partir de novas governanças e construção integradas de
políticas de urbanização, seja pelas práticas de resistência e luta por necessidades básicas. A
pesquisa utiliza referenciais teóricos como Lefebvre, Roy, Leal e Harvey que explicam como a
mudança do Estado de gestor para empresário urbano junto ao mercado que contribui para a
implantação de um estado de disputa entre as cidades em busca de um “embelezamento” nas
urbes, acarretando no aumento da desigualdade socioespacial e diminuição das políticas públicas
em prol da população que mais necessita. A pesquisa se dá pelos campos teórico e empírico tendo
por estudo de caso o Movimento Resiste Santo Amaro que se contrapõe ao Grande Projeto
proposto para o terreno da Vila Naval, Santo Amaro/PE. Traz uma discussão que mostra a
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emergência dos movimentos sociais em N contraponto aos grandes projetos urbanos na cidade,
revelando novos paradigmas de governança que envolvem esses empreendimentos.
Palavras-chave: Grandes Projetos Urbanos, Movimentos Sociais, Direito à cidade, Governança,
Vila Naval.
Amálgama São José: Proposta de reabilitação urbana à luz da conservação integrada
(Ricardo Barros Bezerra JUNIOR, Isadora Teotônio de Melo, Danilo Cirne Vilas Boas dos Santos)
ricardobarrosbjr@gmail.com
isadorateotonio@gmail.com
danilocirne@gmail.com
Detentor de características excepcionais do histórico processo de urbanização do Recife, o Bairro
de São José possui papel crucial na consolidação da identidade cultural e turística da cidade.
Atualmente, após diversos processos de transformação socioespaciais, observa-se que seu
potencial urbanístico se encontra subexplorado e ameaçado por demandas exógenas. A ausência
de diversidade no uso do solo, o latente conflito entre a paisagem histórica e as novas
espacialidades, a desvalorização do patrimônio edificado e o perecimento de sua relação
intrínseca com a frente d'água evidenciam esses processos. Dessa maneira, Amálgama São José
contribui enquanto experiência de transformação do lugar através de projeto urbanístico que
reconhece a persistência da sua significância cultural, ao identificar e reconectar as
especificidades, os potenciais e as distintas escalas e camadas que constituem esse espaço
urbano seminal, visando sua reinserção na dinâmica das economias regional e global, apoiado na
Teoria do Desenvolvimento Local. O conjunto de estratégias de desenho intentam produzir fruição
espacial, permeabilidade e conexão no sentido Leste-Oeste do bairro, de modo a reestabelecer
uma relação harmônica entre o centro e as bordas da ilha. Destas, destacam-se, o sistema de
espaços públicos propostos, que culminam na ativação da Bacia do Pina com equipamentos de
uso público que democratizam o acesso à paisagem da cidade e na diversificação do uso do solo;
com o incremento da dinâmica urbana através da inserção de novas tipologias compatíveis e
propostas para o sistema viário que tem como principais diretrizes a priorização da mobilidade
ativa e das visadas e paisagem de São José. Nesse sentido, o projeto visa fomentar a discussão
e propor soluções espaciais objetivando minimizar os conflitos contemporâneos enfrentados por
áreas centrais de cidades litorâneas, buscando sua reinserção no circuito turístico e cultural, sem,
no entanto, sobrepor-se a experiência local.
Palavras-chave: reabilitação urbana, áreas centrais, desenho urbano, frentes d'água urbanização
turística
A Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo (PB): uma análise do ambiente de marketing de
um patrimônio histórico (Ranieryson Viana de Freitas, Paulo Lacerda Henrique Ferreira, Ilana
Kiyotani)
ranyvianatdl@yahoo.com.br
paulolacerdatur@gmail.com
ilana.kiyotani2@gmail.com
O turismo é um conjunto de atividades interligadas por uma cadeia produtiva do consumo, que
precisa ser planejada de forma sustentável, de modo que os moradores sejam envolvidos nesse
processo. Ao reconhecer o turismo como uma atividade que precisa de instrumentos
promocionais, este trabalho tem como objetivo identificar potencialidades e alternativas para a
Fortaleza de Santa Catarina, localizada no município de Cabedelo, Paraíba. A escolha desse
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atrativo deve-se ao fato de ser um patrimônio de valor à história paraibana, mas que tem recebido
pouca atenção do poder público. Sua construção iniciou-se em 1589, e ao longo dos anos sofreu
invasões militares e abandonos, situa-se próxima ao rio e ao mar. Foi realizada uma análise do
ambiente de marketing, com um estudo dos ambientes internos (forças e fraquezas) e dos
ambientes externos (oportunidades e ameaças). Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa
e descritiva, de caráter exploratório, baseada no levantamento bibliográfico, análise documental e
pesquisa de campo, realizada entre Abril e Agosto de 2018. Os resultados demonstram que a
Fortaleza de Santa Catarina tem como principais deficiências a falta de sinalização e de
informação turística, a precária manutenção e infraestrutura, e um controle ineficaz de entrada de
visitantes. Falta capacitação para os colaboradores e tecnologias necessárias aos mesmos. A sua
localização traz vantagens, quando bem explorada, assim como sua história e cultura, favorecendo
o desenvolvimento dos seguintes segmentos turísticos: pedagógico, terceira idade e cultural,
porém a ausência de parcerias com empresas do turismo receptivo, por exemplo, constituem-se
em obstáculo. Por fim, constata-se a necessidade de buscar parcerias e uma gestão
descentralizada, utilizando estratégias criativas de planejamento. Espera-se que este estudo
contribua para o desenvolvimento da Fortaleza de Santa Catarina, possibilitando que seja vista
como um importante patrimônio cultural e histórico não somente pelos turistas, mas também pela
população.
Palavras-chave: Patrimônio, Marketing, Cabedelo, Planejamento, Fortaleza de Santa Catarina.
Parque ecológico Sanhauá em João Pessoa (PB): perspectivas dos atores envolvidos.
(Ranieryson Viana de Freitas, Paulo Lacerda Henrique Ferreira, Ilana Kiyotani)
ranyvianatdl@yahoo.com.br
paulolacerdatur@gmail.com
ilana.kiyotani2@gmail.com
Os espaços públicos são utilizados pela atividade turística como produtos a serem
comercializados, podendo tornar-se cenários de contradições e conflitos de diferentes interesses.
A criação de parques, enquanto espaços públicos, vem crescendo na cidade de João Pessoa
desde 2010. Em 2016, a Prefeitura Municipal da cidade apresenta um projeto numa região
marginalizada onde localizam-se seis comunidades, as mais conhecidas: a Vila Nassau e o Porto
do Capim. O objetivo deste trabalho é apresentar a perspectiva dos atores envolvidos no novo
projeto que vem deslocando muitos moradores para outras regiões. Para tal, através de visitas e
entrevistas às comunidades envolvidas, revisão bibliográfica, análise documental do projeto e de
atas e notas oficiais, assim como participação de audiências públicas e entrevistas com órgãos
públicos, foi possível obter alguns resultados. As pesquisas realizadas mostram que o projeto vem
sendo criticado pois não oferece a devida participação e o debate necessário pela dimensão social,
política e urbana que possui. Destacam-se enquanto atores: Coletivos das comunidades
envolvidas, SETUR-JP, SEDURB-JP, Câmara Municipal, IABPB, IPHAEP e IPHAN. Os atores da
sociedade civil afirmam que o projeto trata-se de uma gentrificação, de uma política urbana
antiquada e centralizadora. Segundo o setor público, o centro da cidade é o novo foco das políticas
municipais com a inclusão de novos moradores e empresários, já que as comunidades não são
capazes de fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico no local. Para as comunidades
envolvidas o espaço é fonte de trabalho, lazer e pertencimento. As muitas visões do mesmo projeto
ajudam a compreender as lutas e desejos desses atores por uma cidade mais justa. Conclui-se,
portanto, que o projeto vem sendo planejado sob uma estratégia publicitária e política, sem de fato
haver preocupação social ou conservação histórica e que podem ser desenvolvidas outras
perspectivas turísticas e urbanas no espaço estudado.
Palavras-chave: espaços públicos, Parque Sanhauá, João Pessoa, Turismo.
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Intervenções urbanas recentes e turistificação da Zona Portuária do Recife-PE (Felipe
Ribeiro Gonzaga Marangoni)
felipemarangonixd@gmail.com
Desde os anos 1990, o Bairro do Recife tornou-se alvo de intervenções urbanas para promover
uma “revitalização”. O bairro é bem-dotado de infraestrutura urbana e além do casario de
importância histórica, tem sido requalificado pelo Estado para atender interesses de
empreendedores privados para a expansão de negócios no turismo, da economia criativa, esta
última protagonizado pelo cluster Porto Digital. Tal onda de intervenção urbana no bairro
praticamente criou novos espaços em antigas estruturas que constituíam os armazéns do Porto
do Recife. Trata-se Projeto Porto Novo Recife (PPNR), que tendo em vista a turistificação,
transforma os antigos armazéns em modernos equipamentos de consumo. O objetivo desta
construção é analisar as intervenções urbanas do PPNR e o consequente processo de
turistificação da zona portuária da cidade. O foco é dado à produção do espaço. Como
metodologia, foi usado levantamento bibliográfico, identificação e análise das etapas do projeto;
realização de entrevistas semiestruturadas e levantamento de dados secundários. O caráter de
empresariamento ganhou força no âmbito do bairro com a preparação da cidade para a Copa 2014
e por isso a zona portuária passou a ser alvo do PPNR, que contempla o Terminal Marítimo de
Passageiros, o museu Cais do Sertão, o Centro de Artesanato de Pernambuco, os armazéns 12
e 13 onde funciona o segmento de bares e restaurantes, o armazém 14, além de que o projeto
contempla um trecho do Bairro de São José e prevê a implantação de equipamentos como Centro
de Convenções e hotel de luxo, integrado com marina. O principal desafio da turistificação dos
espaços da cidade deveria tanto pensar na potencialização do turismo, como fazê-lo de forma
integrada a todos. Em todas as intervenções, prevaleceu a lógica do empresariamento urbano por
meio da implantação de equipamentos que não perdem de vista o estímulo ao turismo.
Palavras-chave: Bairro do Recife; Zona Portuária; Empresariamento urbano; Turistificação.
“O que é da Bomba é bom!”: conflitos do desenvolvimento do turismo de base comunitária
no bairro da Bomba do Hemetério, Recife-PE (Angela Suellen Paixão da Silva)
angelasuellen2009@hotmail.com
Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla que vem sendo desenvolvida no âmbito do
Curso de Bacharelado em Turismo da UFPE e tem por objetivo analisar o processo de
desenvolvimento do turismo de base comunitária no bairro da Bomba do Hemetério, Recife-PE,
identificando os conflitos que surgiram no território a partir do Programa Bombando Cidadania,
implementado de 2008 a 2014 pelo Instituto Walmart, IADH e Sebrae. A metodologia foi baseada
em coleta de dados por meio de pesquisa de campo e entrevistas semiestruturadas com atores
locais envolvidos direamente com o programa. Localizada na zona norte do Recife, a Bomba do
Heméterio é palco de diversas manifestações culturais e artisticas, caractéristicas do nordeste
brasileiro. O bairro também destaca-se no ambito da economia criativa pelo talento e originalidade
de seus moradores, sendo isso o que motivou o desenvolimento do turismo de base comunitária
como uma das principais linhas de atuação do Programa Bombando Cidadania, que estampava a
mensagem “o que é da Bomba é bom!” como estratégia de comunicação para valorizar as
potencialidades da localidade. Como resultado preliminar é possivel apontar que devido a
autogestão dos moradores, ao processo de planejamento participativo e aos projetos implantados,
o bairro possui um grande potencial para o empreendedorismo e para o turismo de base
comunitária, indo de encontro as formas hegemonicas de desenvolvimento do turismo. Porém,
percebe-se que essa modalidade não conseguiu se consolidar como uma importante alternativa
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econômica e social, pois o turismo convencional ainda é sobreano na região e não existem
políticas públicas efetivas que priorizem o desenvolvimento do turismo nas periferias recifenses.
Palavras-chave: turismo de base comunitária; políticas públicas; conflitos; bomba de Hemetério.

SESSÃO TEMÁTICA 2 – Política, Turismo e Território
CATEGORIA COMUNICAÇÃO ORAL
Um olhar sobre o turismo de base comunitária no estado do Rio de Janeiro (Sergio Moraes
Rego Fagerlande)
sfagerlande@gmail.com
O trabalho é parte de pesquisa em andamento sobre as cidades litorâneas brasileiras que busca
analisar as relações entre as atividades turísticas, as políticas públicas e seus reflexos na
produção social dos espaços litorâneos do país. O recorte geral da pesquisa tem o ano de 2003,
com a criação do Ministério do Turismo, como seu marco temporal. Um dos aspectos da pesquisa
inclui as atividades ligadas ao turismo de base comunitária (TBC), modalidade de turismo que
surgiu como uma alternativa ao modelo ligado ao turismo de massas comercial, em que grandes
grupos têm pouca ligação com as populações locais. Após o início de uma articulação entre as
políticas públicas ligadas à questão ambiental nos anos 1980, surgiu nos anos 1990 com maior
força a ideia de estimulo governamental ao turismo como uma forma de aumento de renda e
desenvolvimento econômico. A implantação de grandes projetos turísticos ligados a redes
hoteleiras de porte, amparado em recursos internacionais, trouxe maiores conflitos entre a
ocupação desses territórios, em geral mais próximos ao litoral, e as populações tradicionais, em
geral afastadas desse processo. A ideia de se promover atividades ligadas às tradições locais,
com relação direta com as populações e suas tradições, respeitando o meio ambiente e trazendo
ganhos diretos para os envolvidos surgiu de maneira mais intensa com a criação, em 2003, do
Ministério do Turismo, quando projetos ligados ao TBC passaram a ser patrocinados pelo governo
federal, buscando uma maior participação popular e a potencialização das características locais.
Uma linha de financiamento para os projetos de TBC foi lançada em 2006, atendendo a cinquenta
projetos em favelas, áreas rurais, quilombolas, aldeias de pescadores, áreas ligadas a culturas
tradicionais e áreas de proteção ambiental e unidades de conservação. Os projetos buscavam a
proteção de atividades tradicionais, do meio ambiente e geração de renda através do turismo. A
escolha se deu em um universo de quinhentas propostas, mostrando o potencial dessas atividades
no país, e da necessidade de financiamento e de políticas públicas para essa modalidade de
turismo.
O atual trabalho vem sendo realizado pelo grupo de pesquisa nas cidades litorâneas do estado do
Rio de Janeiro e traz um mapeamento inicial das atividades ligadas ao turismo de base comunitária
nas vinte e quatro cidades do litoral do estado. O estudo vem sendo realizado a partir de pesquisa
bibliográfica, em sites e com contatos com agentes locais e órgãos governamentais municipais e
estaduais. A pesquisa tem se debruçado não somente no mapeamento das atividades ligadas ao
TBC, as cidades em que elas são realizadas, mas também como são as políticas públicas de
turismo relacionadas a essas atividades. Existem políticas municipais ligadas ao turismo em
diversos municípios, e em alguns desses são incluídos estímulo às práticas de TBC. Mesmo com
o fim de políticas de estímulo ao TBC pelo governo federal, a iniciativa da criação de uma lei
estadual no Rio de Janeiro, a lei nº 7884 de 02 de março de 2018 que instituiu a Política Pública
de Turismo Comunitário, que prevê que essas atividades devam ser realizadas em áreas de
interesse turístico no estado do Rio de Janeiro, e que são ligadas a presença indígena, quilombos
e favelas turísticas, mostra uma possibilidade de estímulo a essas atividades no estado.
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A divisão do estado em regiões mostra que a Costa Verde tem maior presença dessas atividades,
em especial em áreas com a presença de comunidades caiçaras, de pescadores e de
remanescentes quilombolas, nas cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. São áreas em
que a paisagem natural é um grande diferencial, inclusive com Paraty tendo sido considerada
Patrimônio Mundial pela junção entre a natureza, a cidade histórica e a presença cultural dessas
populações. Trata-se de região com grande impacto da urbanização predatória, e a resistência
dessas populações é um grande diferencial a ser estimulado.
Na área metropolitana a capital, Rio de Janeiro, tem um grande número de atividades ligadas ao
turismo em geral, com o turismo comunitário presente em favelas turísticas e em locais como áreas
remanescentes de quilombos. Outras cidades da região metropolitana como Niterói, Duque de
Caxias, Magé, Guapimirim e Maricá apresentam uma diversidade de possibilidades, como
quilombos, colônias de pescadores e mesmo aldeias indígenas, ainda que em pequeno número,
mas mostrando algumas iniciativas ligadas a coletivos populares. Existem iniciativas ligadas à
preservação do meio ambiente, em áreas de proteção ambiental do fundo da baia de Guanabara
que se apresentam como possibilidades de ligação entre o turismo, as comunidades e a
preservação local.
Uma das áreas do estado com maior movimentação turística, a região da Costa do Sol, apresenta
poucas atividades relacionadas ao turismo de base comunitária, em uma região em que o turismo
de massas e a urbanização turística tem tido um forte impacto tanto na relação com a expulsão
de comunidades tradicionais, como as pesqueiras, como com o meio ambiente.
Na região noroeste do estado somente no município de Quissamã, local com antigas fazendas de
cana de açúcar podem ser encontradas iniciativas ligadas à presença negra e na existência de
quilombos. Como se trata de um município sem um litoral atraente para o turismo, a legislação
municipal encontrada favorece essas atividades turísticas como forma de geração de renda para
a população local.
A pesquisa vem apresentando dados iniciais que mostram que, mesmo com dificuldades, as
atividades ligadas ao TBC trazem potencial para as comunidades em situação de risco em
diversas áreas do estado. Na cidade do Rio de Janeiro a pesquisa realizada nas favelas mostrou
que as condições de segurança, com o fim das Unidades de Polícia Pacificadora UPP em 2016,
tem sido um grande obstáculo para o turismo, mas que aquele mais relacionado com os moradores
locais tem tido possibilidades de se manter, diferente dos que se relacionam a agentes externos.
A cidade passou por um período de grande movimentação turística relacionada à Copa do Mundo
de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016, e o turismo de base comunitária naquele momento fez
parte das políticas públicas, como mostra o Projeto Rio Top Tour de 2010 na favela Santa Marta.
O fim desse período e o desmanche dessas políticas públicas mostra como a presença do Estado
através de políticas públicas é importante para as atividades, mas também mostra que as
associações locais, estimuladas naquele período, se mantém em um movimento ligado ao turismo
comunitário, como é o caso do Museu de Favela (MUF), na favela do Cantagalo, e da
CoopBabilônia, na favela de Chapéu Mangueira.
Em geral a pesquisa vem mostrando que as diretrizes de 2006, em que o Ministério do Turismo
lançou o projeto de financiamento de atividades de turismo comunitário se mantêm, e mesmo que
na esfera federal o programa não esteja mais ativo, a própria criação de uma legislação estadual
normatizando o setor mostra que há um interesse público, mesmo que com questões que devem
ser mais bem discutidas com as comunidades. O estímulo através de políticas públicas se mostra
importante, em especial com relação ao financiamento e organização das atividades, que
necessitam de suporte para sua atuação, mas o interesse das comunidades em manterem suas
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tradições e identidades se mantém como elemento fundamental para que as atividades de turismo
de base comunitária existam no estado do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: turismo de base comunitária, Rio de Janeiro, cidades litorâneas, participação
comunitária, políticas públicas de turismo comunitário.
Educação para a Democracia: despertando a cidadania na dinâmica do turismo em
Maragogi/AL (Artemísia dos Santos Soares, Francisco Fransualdo de Azevedo)
artemisia.soares@ifal.edu.br
ffazevedo@gmail.com
Introdução
Maragogi/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. Atualmente se
apresenta como o segundo polo receptor de turistas do estado. Para compreender a dinâmica do
turismo em sua totalidade, se fez necessário considerar os fatores endógenos construídos
historicamente que singularizam a maneira como o turismo se desenvolve no lugar, como a
exploração secular da cana-de-açúcar. Sob esta perspectiva, este estudo, recorte da tese
intitulada “Turismo e território no município de Maragogi/AL: um olhar sobre os processos de
participação social, democracia e cidadania para o desenvolvimento do lugar”, teve como objetivo
construir um marco reflexivo para a participação social no turismo em Maragogi: a educação para
a democracia. Este recorte leva em consideração o tema do evento para este ano, “Turismo e
desenvolvimento desigual no litoral brasileiro”, pois os principais resultados apontam que 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, havendo descentralização
da força decisória, mas não desconcentração, isto é, a redistribuição da renda tão discursada na
forma de bem-estar social, perpetuando desigualdades fundadas pela cultura canavieira, no caso
de Maragogi. Ainda, se notou um distanciamento dos jovens em Maragogi das questões políticas
que afetam diretamente a população, faltando-lhes um estímulo educacional para a democracia.
O estudo, portanto, tem como cerne a busca pela noção e prática da participação social no turismo
em Maragogi.
Metodologia
A investigação se norteou pela pesquisa-ação participativa, 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, a qual, conduziu esta investigação à
compreensão dos mecanismos construídos historicamente pelo poder hegemônico para afastar
os cidadãos deste lugar do efetivo exercício de sua cidadania (Alberich, 2002). Desse modo, lhes
distanciando do caminho natural do homem enquanto ser político, da tendência inata de realizar,
fazer coisas, afirmar-se a si mesmo, além da satisfação de necessidades, tais como a interação
com os demais homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer
de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros. Neste sentido, “a
frustração da necessidade de participar constitui uma mutilação do homem social” (Bordenave,
1987, p. 17).
A pesquisa, descritiva e qualitativa (Minayo, 1999), foi realizada com uma amostra por
conveniência de sujeitos relacionados à dinâmica de turismo da cidade de Maragogi-AL, incluindose nesta amostra os alunos do curso de Hospedagem do IFAL – Campus Maragogi que
participaram da 2ª fase da pesquisa. Esta publicação se centrará nos resultados obtidos a partir
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da aplicação do Diagnóstico Rápido Participativo e do Jogo da Política, abordagens que têm como
cerne a possibilidade de intervenção na realidade estudada ainda durante a investigação, tendo
os sujeitos envolvidos como protagonistas do processo. A aproximação se iniciou na fase de
observação durante as reuniões dos diferentes conselhos, associações (ou convention), a partir
da qual se obteve conhecimento acerca dos diversos grupos de interesse com representatividade
no âmbito decisório da gestão pública do turismo e, dali, se iniciaram os contatos para formação
do grupo que protagonizaria o processo investigativo.
Resultados e Discussões
A partir da rede de contatos construída durante a fase de observação e de realização de
entrevistas, os convites para participação no DRP foram enviados. Tinha-se como ponto nodal,
comparar as ações, reações e respostas dos participantes quando atuantes em um processo
coletivo em relação às ações, reações e respostas obtidos anteriormente por meio da observação
e das entrevistas, principalmente, os focos de tensão, conflito de interesses, e, também,
convergência e prioridades acerca do turismo em Maragogi. Levando-se em conta os convites
realizados às instituições integrantes do grupo protagonista, compareceram ao DRP 4 (quatro) das
16 (dezesseis) instituições entrevistadas. Torna-se, pois, possível inferir as razões que levaram a
um quantitativo reduzido de participantes no DRP (em relação à rede de contatos préestabelecida), considerando o processo de formação socioespacial do município de Maragogi, já
discutido, como também a rigidez nos processos de mobilidade social engendrados pela
manutenção de uma divisão territorial do trabalho histórica, fatores que fragilizam os níveis de
participação social, reduzindo o interesse por questões coletivas, exceto àquelas que tocam
diretamente o poder econômico de alguns e/ou são instâncias obrigatórias de participação,
legalmente instituídas como pré-requisito para tomada de decisões e acesso aos recursos
públicos.
Já, na abordagem “Jogo da Política” - um conjunto de três jogos sobre os poderes que regem o
Brasil (Executivo, Legislativo e Judiciário), que faz com que os participantes vivenciem a
complexidade do sistema político a partir da simulação do papel de um político, seja um vereador,
prefeito ou juiz, visando transformar a própria relação com a política - foi realizada uma breve
anamnese buscando mensurar o nível de conhecimento dos participantes acerca do tema central
do jogo. Quando perguntados se conheciam a divisão política dos três poderes, 61% afirmaram
que sim. Quando perguntados se conheciam o que significa a Constituição, 52% disseram que
não, contra 48% que sim. E, quando perguntados se conheciam como era definido o orçamento
público, 83% informaram que não, contra apenas 17% que afirmaram conhecer. Tais informações
se fizeram notar na prática durante a abordagem gamificada, indicando um distanciamento dos
jovens em Maragogi das questões políticas que afetam diretamente a população, diferentemente
das questões político-partidárias que, ainda costumam dividir a população, principalmente em
época de eleições municipais, tendo em vista a necessidade do apoio popular para a permanência
de famílias tradicionais da elite local no poder. “O certo é que as relações de poder se desenvolvem
a partir do município e que na ponta desse relacionamento consolidado estava o fenômeno do
coronelismo” (Schwarcz, 2019, p. 56). Conforme a mesma autora há uma “inequívoca associação
entre mandonismo e concentração de renda e dos poderes políticos” (p. 61), tal como se
comprovou no processo da investigação.
Sob esta perspectiva, há a necessidade de um processo contínuo que possibilite a renovação do
lugar de fala do cidadão maragogiense a cada geração, a começar pelos jovens, pela educação;
e destes jovens para os demais munícipes, pela extensão como prática educativa, tal como se
pretendeu realizar a partir do DRP e do Jogo da Política. Tais resultados se explicam a partir da
formação socioespacial brasileira forjada na escravidão, uma linguagem que é, por princípio, um
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sistema desigual no qual alguns poucos monopolizam renda e poder, enquanto a imensa maioria
não tem direito à remuneração, à liberdade de ir e vir e à educação. A paisagem colonial foi tomada
por grandes latifúndios monocultores, na qual os senhores de terra tinham domínio absoluto e
concentravam a renda. A corrupção e o enraizamento de práticas patrimonialistas também não
auxiliaram a prover o país de uma realidade mais inclusiva. Ao contrário, notabilizaram-se por
dispor de interesses privados acima dos públicos, privando os setores mais vulneráveis da
sociedade de benefícios que o setor público deveria proporcionar com maior equanimidade
(Schwarcz, 2019). Nesse contexto de interesses individuais em detrimento da coletividade, o
turismo, tal como um dia se deu com a cana-de-açúcar, se impõe tão somente sob seu aspecto
econômico, transformando os lugares, não somente no aspecto paisagístico, mas sobretudo,
territorial, por meio da tomada do poder político, alinhando as prioridades da gestão pública aos
interesses privados do trade que integra a cadeia produtiva do turismo, em detrimento de aspectos
que beneficiariam a população em suas necessidades básicas para o exercício da cidadania,
dentre elas: a educação.
Nesse contexto, torna-se premente a retomada de uma filosofia e de uma política que conceba o
Estado como um instrumento de transformação social, um instrumento do desenvolvimento, um
instrumento de luta contra a opressão, distinta da ideia de educação como regulação e de
“governança” da ação social, como se tem realizado por meio das práticas conselhistas da gestão
pública. Práticas que revelam uma educação burocrática, formal e impositiva, sem considerar, de
fato, as particularidades das comunidades e as diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero, e
os diferentes contextos e identidades, conforme preconiza o princípio da equidade.
Considerações Finais
O turismo, nesse contexto, se apresenta como cultura, isto é, uma contribuição humana dada à
natureza, resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu
trabalho para transformar e firmar relações de diálogo com os outros homens, por conseguinte,
fazendo história, por meio dessas mesmas relações. Em Maragogi, a história se deu como
resposta dos homens aos desafios com os quais se depararam, provenientes da natureza, dos
outros homens e das estruturas sociais. Uma época, uma cultura hierarquizante e estruturante, tal
como a canavieira, é ultrapassada à medida que os temas e suas tarefas não correspondem mais
às novas necessidades emergentes. No entanto, o homem só pode fazer a história quando capta
os temas de sua época, transformando-os. Caso, contrário, ele acaba sendo levado pela história
em vez de fazê-la, tal como o turismo ao perpetuar a divisão territorial do trabalho da cana e seus
valores. Afinal, o que caracteriza a passagem de uma época à outra é o fato de que novos valores
aparecem, opondo-se aos valores de outrora. Sob esta perspectiva, para que o sujeito faça
história, em vez de ser levado por ela, e – sobretudo – tenha uma participação ativa e criativa,
torna-se premente uma educação autêntica: uma educação que liberta, distinta da educação que
molda, domestica, subjuga.
Assim, “o homem só pode participar ativamente da história, da sociedade e da transformação da
realidade se for ajudado a tomar consciência da realidade e de sua própria capacidade de
transformá-la” (Freire, 2016, p. 75). É nesse sentido que esta investigação, em busca de um
rompimento da realidade, de uma desmistificação, se propôs a assumir uma posição contraditória
à realidade posta. Assim, enquanto uns trabalham para manter as estruturas, convém trabalhar
para que elas mudem, desmitificando a ideia do turismo enquanto “milagre” alagoano, “gerador de
emprego e renda”; do turismo enquanto panaceia; do turismo enquanto “monocultura sustentável”,
enquanto, de fato, se estabelece como uma prática sectarista, segregacionista e hegemônica. “A
visão crítica e dinâmica do mundo permite que desvele a realidade, que se desmascare a
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mitificação e que se atinja plena realização do trabalho humano” (idem, p. 61), o qual pode se dá
por meio da participação social.
Por isso, cada etapa dela – da investigação – se realizou com o objetivo de obter uma práxis a
partir da ação-reflexão, propondo ao participante o exercício do protagonismo da transformação
de suas ideias. Desta feita, obteve-se um olhar complexo e indissociável entre pesquisa, ensino e
extensão, isto é, enquanto pesquisa, o estudo permitiu a compreensão do contexto de formação
socioespacial da população maragogiense, como também, o contexto da aplicação das políticas
públicas de turismo no município; enquanto extensão convidou esta população a assumir seu lugar
de fala dentro do processo de turistificação do seu lugar; e como ensino, levou as metodologias
participativas/ativas para a prática pedagógica junto aos jovens do lugar, iniciando um estímulo à
conscientização, de construção de reflexão crítica sobre si mesmos e sobre o papel que almeja
assumir diante da história de Maragogi.
Palavras – chave: Maragogi. Turismo. Participação Cidadã. Educação. Desenvolvimento.
Como anda o TBC no Brasil? Proposta de categorização do desenvolvimento do turismo de
base comunitária no Brasil (João Paulo da Silva, Cristina Pereira de Araujo)
turismo.joao@gmail.com
crisaraujo.edu@gmail.com
Este trabalho se propôs a analisar as iniciativas do turismo de base comunitária (TBC) no Brasil
empreendidas durante os governos Lula e Dilma, tendo como objeto de estudo as 50 experiências
de TBC apoiadas pelo Ministério do Turismo (MTur) em 2008, através do edital nº 001/2008. O
objetivo é ter um panorama do quadro do TBC no Brasil e qual o status dessas experiências na
atualidade, se lograram êxito e se estão em funcionamento condizente com os objetivos iniciais
da proposta submetida ao edital. A busca pelas iniciativas se deu através do levantamento de
publicações oficiais do MTur sobre o TBC, registros dos projetos no Portal da Transparência,
trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e artigos científicos), além de pesquisas em
plataformas digitais de turismo (AirBnb e TripAdvisor, por exemplo) e em sites de agências e
operadoras de viagens. No intuito de gerar esse panorama, foram elencadas 05 categorias de
análise: espacialização, agente indutor, status de funcionamento, acesso ao mercado e
participação comunitária.
A categoria espacialização buscou compreender a preferência locacional dos projetos. A
pesquisa apontou que 67 cidades foram chegaram a ser contempladas. Isso se deve ao fato de
que alguns projetos atuam em mais de uma cidade, como ocorre com o Projeto Bagagem, cuja
ocorrência se dá em 04 estados diferentes. Desse universo, observou-se que 50 cidades estão
localizadas na zona costeira do país, sendo que 36 são de municípios defrontantes com o mar,
conforme classificação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (BRASIL, 2019). Apenas 17
experiências estão localizadas em municípios situados fora do perímetro costeiro, geralmente
cidades médias ou pequenas.
Já a categoria agente indutor teve por intenção relevar qual a natureza da instituição responsável
pela implementação do projeto. Foi possível observar que as organizações do terceiro setor
conseguiram captar 84% dos projetos contemplados pelo edital. O poder público, através das
prefeituras municipais, captaram 05 projetos. A academia, por meio de universidades federais,
aprovaram 02 projetos e a iniciativa privada aprovou apenas 01 projeto. Ao mesmo tempo em que
as instituições do terceiro setor conseguiam comprovar mais acessibilidade e poder de mobilização
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das comunidades, como também maior propriedade com relação aos seus problemas e
potencialidades, elas apresentaram algumas dificuldades com relação à gestão fiscal do projeto.
Pela categoria status de funcionamento buscou-se aferir se as experiências apoiadas em 2008
ainda encontram-se ativas. Percebeu-se que a maioria dos projetos foi implantada em áreas que
já possuíam fluxos significativos de turistas e, por essa razão, acabaram conseguindo sobreviver
até os dias de hoje. Observou-se também que 35 projetos resultaram em experiências que ainda
encontram-se ativas, ou seja, o desenvolvimento dessas iniciativas conseguiu repercutir, de
alguma maneira, na ampliação ou melhoria da oferta turística local. Além disso, após 11 anos
desde o apoio dado pelo MTur, é possível encontrar canais de comercialização dos produtos e
serviços de TBC dessas comunidades ou contatos de instituições que podem favorecer o acesso
das pessoas interessadas em conhecer as iniciativas.
A aferição do acesso ao mercado teve o objetivo de identificar as estratégias adotas pelas
experiências a fim de comercializar os produtos e serviços de TBC. Essa categoria representa um
dos principais gargalos da modalidade, seja pela pouca estrutura das experiências que se
desenvolvem ou pela resistência do mercado tradicional, obrigando as comunidades e criarem
alternativas endógenas de comercialização ou mesmo atribuir ao agente indutor a
responsabilidade pela venda dos produtos e serviços comunitários. É possível perceber que a
relação estabelecida entre as experiências e o mercado está intimamente relacionada ao seu
status de funcionamento. Os projetos que conseguiram realizar articulações com empresas de
turismo tradicionais ou especializadas conseguiram acessar o mercado e criar canais de
comercialização dos produtos e serviços de TBC, como ocorreu com 21 iniciativas. Assim como
no caso anterior, o número de projetos que desenvolveram alternativas locais de comercialização
dos produtos e serviços de TBC também foi de 21. Porém, algumas dessas ações não
conseguiram avançar e encontram-se desativadas atualmente.
Por fim, a verificação da participação comunitária evidenciou que 20 projetos conseguiram
estimular a participação total das comunidades e, por essa razão, parecem ter se consolidado
como alternativas ao turismo convencional. As regiões Sul e Sudeste foram as que demonstraram
maior sucesso no estímulo à participação, isto porque a maioria das instituições proponentes
desses projetos está situada nas próprias comunidades e, por isso, possuem legitimidade dos
seus habitantes em função do tipo de atuação que elas já vinham desenvolvendo nesses locais.
Em 21 projetos, a participação ocorreu apenas por meio da inserção de integrantes das
comunidades no processo de comercialização de bens e serviços de TBC, que pode se
caracterizar como: hospedagem domiciliar, produção e venda de artesanato com identidade local
e alimentos típicos, comedorias populares, condução turística, oferta de passeios a atrativos
locais, apresentações culturais, transporte especializado, etc. O Nordeste foi a região onde o nível
de participação foi mais frágil. Dos projetos ativos, apenas 02 possuem evidência de participação
efetiva da comunidade no desenvolvimento do TBC, 08 envolveram os atores locais de maneira
parcial, apenas na oferta de bens e serviços, e 06 projetos não estão ativos.
A partir desse processo de categorização, foram realizados mapeamentos síntese onde fica nítida
a prevalência da região Sudeste no número de experiências ativas, 12 projetos, contra 08 no Sul
e Nordeste, respectivamente. O mesmo ocorre em relação a distribuição geográfica dos projetos,
onde também se constata a preferência locacional clara quando à proximidade com o litoral, pois
a maioria das cidades contempladas possui até 100 km de distância dos principais destinos de sol
e mar do Brasil. A espacialização dos projetos desmistifica o litoral nordestino como um potencial
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receptor de experienciais de TBC e nossa hipótese é que tal fato ocorra por conta da forte presença
das redes hoteleiras e empreendimentos turísticos imobiliários presentes ao longo da costa
nordestina, mapeados por Araujo (2011) em pesquisa anterior, que demonstrou a força desses
meios de hospedagem que também se beneficiaram das políticas de turismo a partir do
Prodetur/NE, ainda da década de 1990. Foi através de parcerias público-privadas que
investimentos em infraestrutura viária e aeroportos, além de incentivos fiscais, foram
impulsionados na região, tornando um negócio atraente às redes hoteleiras, somado ao fato de
que muitas das praias desse litoral ainda estavam passíveis de urbanização e contavam, portanto,
com grandes áreas disponíveis para implantação de grandes empreendimentos.
Entre os impactos mais identificados com a execução dos projetos está a geração de trabalho e
renda, o fortalecimento dos recursos naturais e culturais locais e o engajamento da comunidade
no planejamento, implantação e gestão do TBC. Esse engajamento pode ser mensurado por meio
da identificação de instâncias de governança que foram constituídas com vistas à gestão do TBC,
do envolvimento dos atores locais na tomada de decisões a respeito do projeto e na
comercialização de bens e serviços direcionados a atender à demanda turística de sua região.
De uma maneira geral, pode-se concluir que o apoio dado pelo MTur em 2008 foi importante para
estabelecer o TBC como uma relevante alternativa ao modelo convencional de turismo. Porém, a
partir da análise preliminar que foi realizada acerca da estruturação dos 50 projetos apoiados
naquele período, identificamos que ainda existem alguns gargalos que impedem a consolidação
desta modalidade de turismo no Brasil. Na maioria das comunidades onde os projetos foram
desenvolvidos, o estímulo ao TBC acaba se resumindo às possibilidades que esta atividade pode
oferecer no âmbito econômico, pois em muitos casos a expectativa das pessoas que vivem em
locais com certo índice de vulnerabilidade social e econômica é de que o turismo possa trazer
ganhos financeiros às suas famílias. Por isso, no momento em que essas pessoas são envolvidas
em postos de trabalho motivados pelo TBC e conseguem aumentar a sua renda, acabam sendo
naturalmente cooptadas e se distanciam das formas possíveis e mais justas de participação social.
Isso acaba sendo um reflexo do modelo de gestão dessas experiências, operacionalizado em sua
maior por organizações do terceiro setor, que sofrem com a precariedade de estrutura física e
técnica que é comum a essas organizações locais. Além disso, ficou evidente que o apoio do
Estado privilegiou as iniciativas localizadas próximas à faixa litorânea do país, onde se encontram
a maior parcela dos investimentos em serviços e infraestrutura turística, porém espaços
dominados pelo turismo convencional e de massa e que, como ocorre na Região Nordeste,
acabam suprimindo e fragilizando as experiências de TBC.
Palavras-chave: turismo de base comunitária, litoral, políticas públicas de turismo.
Turismo de Base Comunitária, Patrimônio Cultural e Identidade Social: Estudo na
Comunidade Quilombola do Pixaim, Piaçabuçu/AL (Robson dos Santos, Nayane Francinni
Sales Vieira, Fabiana de Oliveira Lima)
robsonufal95@gmail.com
1. Introdução
Esta pesquisa de caráter qualitativo é fruto de um projeto de iniciação científica PIBIC/CNPq, ciclo
2018/2019, que teve por objetivo realizar um “Diagnóstico participativo de aspectos socioculturais
para o Turismo de Base Comunitária no Pixaim, Piaçabuçu-AL” do qual destrinchamos esta
pesquisa, que enquadra-se no âmbito do eixo temático de “políticas, turismo e território”, pois
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busca investigar a atividade turística e como se dá o seu planejamento em um território específico,
destacadamente, o Turismo de Base Comunitária (TBC). Este modelo de turismo considera que
o seu planejamento é organizado pela comunidade receptora. Mas, para esses aspectos serem
válidos a comunidade tem que estar em sintonia com o atrativo/patrimônio local.
A Comunidade quilombola de Pixaim, está localizada no município de Piaçabuçu, no sul do estado
de Alagoas, distante 137km da capital, Maceió. O município acolhe o Delta do São Francisco,
condição formada pela foz do rio no seu encontro com o mar. O Pixaim assenta-se ainda no Delta,
ao centro, sob dunas móveis. Ainda está inserida em uma Unidade de Conservação (UC), a Área
de Proteção Ambiental Federal (APA) de Piaçabuçu, cujo plano de manejo (2010) a identifica como
zona de turismo socioambiental comunitário. Observamos a viabilidade desse tipo de turismo,
caracterizando os aspectos de patrimônio cultural, identidade, (re)conhecimento e valorização
cultural da comunidade do Pixaim. Sendo que esta foi certificada como ‘Comunidade Quilombola’
pela Fundação Cultural Palmares em 19 de novembro de 2009. Contudo, grande parte dos
moradores não reconhece de fato o que é uma comunidade desse tipo e julgam essa ideia como
um preconceito.
Por outro lado, a Srª Maria Linete, uma senhora da comunidade, ressaltou se sentir orgulhosa por
receber esse título, mas podemos identificar que se faz necessário um esclarecimento sobre o
assunto, pois ela destacou a importância de receber uma cesta básica do governo todo ano. Sendo
que, o termo quilombola tem por objetivo “assegurar a propriedade definitiva às comunidades
negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações territoriais, bem como
ancestralidade negra” (INCRA, 2017).
Realizamos uma roda de conversa com 10 moradores da comunidade, na qual levamos
informações importantes sobre os aspectos de valorização patrimonial e cultural. E o retorno que
tivemos foi que eles desconhecem os próprios valores culturais - embora não o tragam para
exaltação no cotidiano - e essa trajetória de ancestralidade negra.
2. Metodologia da Pesquisa
Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, na qual a coleta de informações foi realizada a partir
de uma roda de conversa organizada pelos pesquisadores. Sendo que esta roda foi inserida como
necessidade para os moradores, constatando que os moradores possuem carência quanto ao
reconhecimento da sua história, pois não sabem do que se trata uma comunidade quilombola,
bem como, das implicações de estarem inseridos em uma unidade de conservação. A roda de
conversa enquanto ferramenta metodológica permite o estabelecimento do diálogo, tanto a
atuação da comunidade que recebe a roda quanto daqueles que a organizam. Ambas as partes
fazem o exercício de fala e escuta.
Embora a roda de conversa faça parte das Metodologias Ativas nos estudos e práticas da
Educação (MOURA; LIMA, 2014), ela tem se mostrado uma ferramenta eficaz quando o diálogo é
necessário para a compreensão empreendida pela pesquisa. A partir desta roda trouxemos e
levamos informações sobre o turismo de base comunitária. Também foi importante para
reconhecermos, brevemente, como a comunidade pensa a utilização do seu território pelo turismo.
3. Fundamentação Teórica
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O patrimônio cultural de uma sociedade pode ser considerado por várias manifestações culturais
entre os saberes e fazeres, danças além dos diversos conhecimentos tradicionais. A Constituição
Federal, em seu artigo 216 abrange a noção de patrimônio cultural, entendendo-o como
Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I. As formas de expressão;
II. Os modos de criar, fazer e viver; III. As criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais; V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL,
1988).

Além disso, é importante salientar que esses aspectos estão diretamente interligados com diversas
características de todo o alicerce de uma sociedade. Sendo que, para esses fatores possuírem
um desenvolvimento social sustentável. A comunidade tem que estar vinculada através do
sentimento de pertencimento com o seu território e com todo o processo de memória adquirida
durante a trajetória de vida de cada indivíduo, pelas diferentes formas de uso e produção.
Nesta concepção Meneses (2006, p. 86): ressalta que “A cidade/lugar passa, assim, a ser vista
como construção histórico-cultural, como patrimônio de seus moradores, como espaço de
memória.” Podendo ser remetido à uma memória individual ou coletiva. Sobre o conceito de
território Santos (2008, p. 47) afirma que “o território é o chão e mais a população, isto é, uma
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence”.
Nesta perspectiva, entre a valorização sociocultural e memória individual/coletiva, o turismo pode
vir a ser uma ferramenta muito importante no processo de valorização. E principalmente o TBC,
que é o modelo da atividade turística que os protagonistas de toda a gestão dos produtos e
serviços ofertados pela própria comunidade, ao mesmo tempo que auxilia na sua valorização
cultural, contribuindo como uma fonte de renda extra. Considerando que o turismo não é afirmado
como elemento identitário no movimento de resistência das comunidades e sim um meio para dar
visibilidade aos conflitos dos modos de vida tradicionais com a chegada da modernidade
(BARTHOLO, 2009).
Portanto, para que o TBC se estabeleça, seja por iniciativa da comunidade ou de outras
instituições, o protagonismo dos que vivem e ocupam o território é essencial. Para tanto, a
comunidade deve conhecer e reconhecer suas riquezas culturais - elas também serão parâmetro
para as atividades a serem ofertadas aos turistas e visitantes.
4. Resultados e Discussões
O turismo possui um papel muito importante no processo de estruturação, comercialização e
valorização da cultura de um povo e também dos produtos/serviços ofertados. Principalmente
quando envolve uma sociedade com traços históricos e culturais peculiares, como a comunidade
quilombola do Pixaim. A comunidade vive no meio de dunas móveis, precisando mudar de casas
a cada tempo. Além disso, possui uma história marcada por conflitos e conquistas. Inclusive, a
superação de diferenças com os moradores do centro da cidade que os consideravam estranhos.
Somadas às dificuldades cotidianas sem energia elétrica, água encanada (saneamento em geral),
escola, posto médico. Ou seja, há ausência de serviços públicos básicos, configurando a
inexistência de políticas públicas ativas na localidade. O fato de serem quilombolas ainda sem
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reconhecerem ess importância, demonstra que falta atenção do poder público quanto às
demandas socioculturais (também econômicas) da comunidade.
Observamos que para a implementação do turismo comunitário no Pixaim deve existir a
valorização do seu patrimônio local, como a cultura quilombola, aspectos históricos, culturais e
sobretudo que esses moradores tenham a consciência de que tal fenômeno - a valorização de sua
produção nesses âmbitos - pode trazer benefícios para o seu desenvolvimento socioeconômico.
No diálogo, foi passado para eles que os seus modos de fazer (partes de sua cultura) podem ser
ofertados aos turistas interessados em vivenciar essa experiência - há uma agência local de
serviços receptivos interessada em intermediar a ida de turistas até à comunidade.
4. Conclusão
De certa forma, reconhecemos a viabilidade da prática do turismo no Pixaim, através do TBC,
como destaca no seu plano de manejo, sendo uma alternativa que visa diminuir as condições de
vulnerabilidade social em que a comunidade se encontra. Muito embora, alguns entraves devam
ser desfeitos/amenizados antes de o processo ser implementado: os resquícios de resistência a
aceitação do fato de serem quilombolas; a dificuldade de reconhecerem o que constitui as suas
riquezas culturais; o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada.
A comunidade do Pixaim como é uma comunidade carente, e de certa forma isolada, necessita de
utensílios básicos de subsistência e sobretudo de informações que os ajudem a entender a história
dos seus antepassados. Dessa forma, poder se identificar como povos de resistência
salvaguardando a história dos seus descendentes em memórias coletivas, ou seja, perfazendo
uma resignifcação cultural.
Palavras-chave: Turismo de base comunitária, Patrimônio cultural, Comunidades tradicionais.
Desafios para o Turismo LGBT em tempos de obscurantismo político (Leandro Souza Moura,
Milena Paula Barbosa da Silva, Gabrielle Mendes Alves dos Santos)
lemoura05@ahoo.com.br
milenapaula6@gmail.com
gabriellemendes730@gmail.com
Introdução
Embora com resistência de setores conservadores, o movimento LGBT obteve avanços
significativos inclusive em termos de representação política. Todavia, considerando a mudança
radical ocorrida no espectro político nacional recente, com a ascensão da extrema-direita ao poder,
o presente artigo tem por objetivo propor uma reflexão sobre os desafios da promoção do turismo
LGBT impostos pela nova conjuntura política nacional, entendida como parte integrante de um
obscurantismo político que afeta grande parte das relações pessoais.
Este estudo é um ensaio teórico, que se utiliza de pesquisa bibliográfica para lidar com o problema
de pesquisa apontado no parágrafo anterior. A pesquisa tem fins exploratórios, descritivos e
explicativos, pois de acordo com Vergara (2007) a pesquisa exploratória tem natureza de
sondagem, pois é realizada em área sobre a qual há pouco conhecimento acumulado e
sistematizado. Como a ascensão da extrema direita ao poder é recente, pouco se escreveu sobre
a relação desse contexto político com o turismo e em especial com o segmento turístico LGBT.
Com relação à pesquisa descritiva, Vergara (2007) afirma que ela expõe características de
determinada população, no caso deste trabalho, dos turistas LGBT. Já com relação à pesquisa
explicativa, tem por finalidade tornar algo inteligível, ao buscar refletir sobre a promoção do turismo
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LGBT em um contexto político bastante adverso, estamos também realizando uma pesquisa que
se caracteriza como explicativa.
O Turismo LGBT
Sob o ponto de vista do turismo, em seus vários potenciais impactos econômicos, sociais e
culturais é fácil perceber como esse segmento pode ser importante para um destino turístico. Do
ponto de vista econômico, Trigo (2009) destaca que os gays, em geral, não se casam e não têm
filhos, o que lhes garante um orçamento mais disponível para atividades de lazer e prazer e
acabam provocando um impacto significativo especialmente nos gastos com produtos sofisticados
ou supérfluos. Sob o ponto de vista sociocultural, Trigo (2009) lembra que quanto mais se conhece
algo ou alguém, menos se tem medo ou preconceito, e o medo do desconhecido, aliado à cobiça
e o egoísmo, foram, ao longo da história, responsáveis por ódios e perseguições. O turismo pode
minimizar essas mazelas sociais (TRIGO, 2009).
O SEBRAE-SC (2019) argumenta que, para atender o público LGBT, é fundamental que os
empreendedores estejam sempre atentos para não expor esses consumidores a experiências
desagradáveis. Como em qualquer outro nicho, é preciso que os clientes se sintam valorizados e
atendidos de forma satisfatória. Empresas de turismo que desejam beneficiar-se do mercado
precisam implementar uma série de medidas, que vão desde a capacitação da equipe interna,
criação de estratégias de marketing específicas para esse público e até mesmo a escolha de
fornecedores que também entendam e estejam envolvidos nesse nicho (SEBRAE-SC, 2019).
O Obscurantismo político e sua ascensão no Brasil
Obscurantismo é o “estado de quem se encontra na escuridão, de quem vive na ignorância. É, a
nível social, político e cultural, o sistema que nega a instrução e o conhecimento às pessoas com
a consequente ausência de progresso intelectual ou material.” (OBSCURANTISMO, 2019). São
muitos os exemplos históricos de crimes e perseguições com o intuito de preservar o estado de
ignorância e facilitar o poder das instituições. O obscurantismo vem se apresentando ao longo dos
tempos por meio do fanatismo religioso, inquisição, guerras étnicas, diversas ditaduras e muitas
outras práticas totalitárias (OBSCURANTISMO, 2019).
No contexto brasileiro, pode-se afirmar que a escalada recente rumo ao obscurantismo político se
iniciou com a queda da presidenta Dilma Rousseff, que gerou um deslocamento, segundo
Gonçalves (2019), de um modelo de governo social democrata, mais centro-esquerda, para um
modelo centro-direita com inúmeras reformas questionáveis, o que de alguma maneira atiça a ira
e revolta de setores da sociedade. Com relação ao público LGBT, o avanço da extrema direita,
alicerçada em forças conservadoras que apelam aos discursos moralistas em defesa de Deus e
da família tradicional, e apoiando-se também em uma inusitada espécie de cristianismo armado,
representa clara ameaça.
Os Desafios impostos pelo atual cenário político
De acordo com Gravia (2019), no dia 15 de maio de 2019 o governo publicou o decreto que aprova
o Plano Nacional de Turismo 2018-2022. O novo plano retira o incentivo ao turismo LGBT, o plano
anterior previa “sensibilizar o setor para a inclusão das pessoas idosas e do público LGBT”, o texto
atual se restringe aos idosos. O próprio Presidente da República, durante um café da manhã com
jornalistas declarou que o Brasil “não pode ser o país do turismo gay”. Segundo dados o Plano de
Turismo anterior, assinado na gestão de Michel Temer, os turistas LGBT representam 10% dos
viajantes no mundo e movimentam 15% do faturamento do setor turístico (GRAVIA, 2019). Quando
observamos trabalhos como o de Hoffmann et al (2018), realizado com o público LGBT na cidade
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, apontando que 27,7 % dos respondentes apontam a falta
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de segurança e o preconceito como o motivo que mais desencoraja a viajar, perdendo apenas
para a falta de dinheiro, e que 25,9% afirmam que não viajariam para determinados lugares em
virtude da falta de segurança e preconceito, podemos imaginar como as falas e atitudes do atual
governo podem ser prejudiciais para o desenvolvimento do turismo no país de modo geral e, mais
especificamente, para o desenvolvimento do turismo LGBT.
Lanzarini e Rial (2010) argumentam que a segmentação do turismo gay tem como finalidade não
apenas proporcionar ao turista a melhor satisfação possível com os serviços prestados e a
satisfação de suas necessidades, expectativas e desejos, mas também evitar a marginalização e
o preconceito. “Os espaços gay-friendly e as práticas do turismo gay, de certo modo, representam
não apenas o aproveitamento de um mercado consumidor, mas também uma forma de resistência,
sociabilidade entre pares e empoderamento social” (LANZARINI e RIAL, 2010). Hoffmann et al
(2018) dizem ser importante que a sociedade reconheça a necessidade de algumas ações como
criação de políticas internas nas empresas sobre como tratar o público LGBT, criação de
estratégias de marketing para atrair esse público, dar visibilidade a este segmento no turismo
receptivo, melhorar as políticas públicas voltadas para os cidadãos do público LGBT, realizar
pesquisas de mercado e do comportamento do consumidor e colocar em prática a intenção de
atrair este público de forma estruturada. Necessidades que aparentemente caminham na
contramão dos discursos e ações do atual governo e de boa parte dos cidadãos que os elegeu.
Considerações Finais
A ascensão do obscurantismo ao poder, com suas características intrínsecas de autoritarismo,
discriminações, preconceitos e anti-intelectualismo entre outras, geram, diariamente, problemas e
dificuldades de toda sorte em vários setores, quer seja na economia, nas relações internacionais,
no desenvolvimento social, na autoimagem e, consequentemente, na autoestima do povo etc. São
representantes que não buscam a conciliação nacional, ao contrário, fomentam a divisão que
sempre os alimentou e excluem os opositores. Necessitam se afirmar em alguma superioridade
ainda que calcada em falsos moralismos (no caso brasileiro também em falsos diplomas). Nesse
contexto, a valorização da comunidade LGBT e suas pautas ameaçam a própria existência do
obscurantismo político, portanto não se pode esperar apoio do poder público nessa conjuntura.
Sendo assim, a promoção do turismo LGBT no Brasil atual passa, necessariamente, pela
resistência constante ao governo e aos seus ataques, bem como às forças que o sustentam. A
valorização e a promoção do turismo LGBT passa, inevitavelmente, por lutas como a valorização
dos direitos humanos, a proteção das minorias, a promoção da cidadania, o repúdio a todas as
formas de preconceito e discriminações. Uma resistência diária, que vai além da promoção e
participação de manifestações públicas e se reflete em um comportamento politicamente
consciente no cotidiano.
Palavras-chave: turismo LGBT, obscurantismo político, movimento LGBT.
Turismo e iniciativas de ordenamento territorial em Indiaroba/SE e Jandaíra/BA (Carla Norma
Correia dos Santos, José Wellington Carvalho Vilar)
carlanorma10@yahoo.com.br
wvilar@yahoo.com.br
1-Problema a ser investigado:
Qual a importância do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) e do Programa
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste I e II (PRODETUR-NE), enquanto instrumentos de
ordenamento territorial nos municípios de Indiaroba/SE e Jandaíra/BA?
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2-Objetivos:
O presente artigo tem como objetivo principal analisar o turismo e as iniciativas de ordenamento
territorial em Indiaroba/SE e Jandaíra/BA, identificando como os mesmos estão inter-relacionados
e reestruturam o território.
3-Contribuição para o evento e eixo temático:
Com a realização do presente estudo, espera-se contribuir com o evento e com o eixo temático
“Política, turismo e território” no sentido de oferecer uma avaliação sobre as condições
socioeconômicas dos municípios de Indiaroba/SE e Jandaíra/BA, baseada em levantamentos de
dados, mapeamentos e num extenso trabalho de campo e num novo olhar sobre as políticas
territoriais pautado na sustentabilidade, na participação cidadã e nos instrumentos de
ordenamento territorial. Com a realização do presente estudo, a contribuição esperada gira em
torno da implantação de políticas públicas semelhantes, mas aplicadas a estados diferentes, como
é o caso do GERCO e do PRODETUR-NE, que foram implantadas na Bahia e em Sergipe. A
proposta de estudo se enquadra no conjunto dos estudos regionais, ao abordar uma questão
interestadual, transitando, porém, entre o local, o regional e o global, o que caracteriza o chamado
“efeito borda”, ou seja, o espaço onde as políticas territoriais se encontram.
4-Metodologia:
Do ponto de vista metodológico, para atingir os objetivos da pesquisa foram feitos estudos
qualitativos e quantitativos. Faz-se relevante mencionar a coleta de dados sobre a implantação de
políticas territoriais na área em estudo em artigos publicados em revistas científicos, bem como
levantamentos bibliográficos, documentais e cartográficos. Foi realizada também pesquisa online,
através de sites especializados, como: IBGE, Secretaria de Meio Ambiente, e Ministério do
Turismo. A pesquisa bibliográfica foi realizada com base nas obras de Moraes (2007) e Vilar e
Araújo (2010) para discutir o espaço litorâneo, além de Vilar e Araújo (2010), Almeida (2011), Lima
(2010), Barragán Muñoz (1994), Mello-Théry (2011), Santos (2017) para analisar o ordenamento
territorial do Litoral Sul sergipano e do Litoral Norte baiano, assim como os conflitos
socioambientais ocasionados pela ocupação desordenada dessa área. A pesquisa empírica foi
realizada mediante a realização de entrevistas semi-estruturadas com a população local,
empreendedores e representantes do poder público municipal de Indiaroba e Jandaíra, como os
prefeitos e secretários de agricultura, turismo e meio ambiente. Nessa etapa, foram levantadas
informações sobre as políticas públicas destinadas aos municípios em estudo, identificando as
ações que já foram concretizadas e as que estão em vias de implantação. Os dados e informações
coletados foram analisados, avaliados e interpretados, tendo como produto informações
digitalizadas, tabelas e outros instrumentos de sistematização das informações, que permitiram a
elaboração deste estudo
5-Principais resultados obtidos e discussões:
Na visão de Vilar e Araújo (2010), o ordenamento territorial é apontado com uma importante
ferramenta, pois orienta a utilização racional do território, sendo considerado um processo de
escolha entre as diversas alternativas. O ordenamento territorial na concepção desses autores
visa conter e manter os conflitos socioambientais em limites administráveis. A ineficácia desse
ordenamento, no entanto, acentua as disparidades socioeconômicas e dificulta o alcance de um
equilíbrio ambiental. O processo de ocupação do Litoral Sul de Sergipe e do Litoral Norte da Bahia
contribuiu para acelerar a degradação desse ambiente extremamente frágil, que pode
comprometer a manutenção dos ecossistemas, da fauna e da flora. Nessas áreas, o
desenvolvimento de atividades econômicas promoveu uma reorganização do território sem a
realização de um prévio planejamento ambiental, que estabelecesse estratégias de ações ou que
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fomentasse reflexões sobre as condições sociais, econômicas e ambientais (SANTOS, 2017). O
recorte espacial definido para este estudo, constituído pelos municípios de Indiaroba, Litoral Sul
de Sergipe, e Jandaíra, Litoral Norte da Bahia, se insere nesta realidade, pois o desenvolvimento
do turismo e da atividade imobiliária, através da ocupação das terras por parcelamentos para fins
de segunda residência ou veraneio, tem promovido uma reconfiguração territorial e econômica
nestes espaços litorâneos. A contiguidade entre os municípios estudados e sua localização nos
limites de seus Estados, historicamente dificultava a incorporação desses espaços litorâneos à
dinâmica econômica e territorial de suas capitais, caracterizando os “fundos territoriais”. Devido a
dificuldade de acesso e à distância geográfica de Aracaju e Salvador, Indiaroba e Jandaíra ficaram
à margem de um processo de integração mais hegemônico e liderado por interesses do Estado.
Nestes municípios poucas atividades produtivas foram estimuladas e estabelecidas, não havendo
uma política econômica específica voltada para esta área, considerada pouco atrativa e onde
predominavam atividades econômicas tradicionais como a pesca artesanal, a agricultura, a
pecuária, a mariscagem e o extrativismo da mangaba. Posteriormente, a ação estatal através da
construção de uma rede viária, de transportes e comunicação favoreceu uma maior conexão entre
Indiaroba e Jandaíra, e entre estes e os municípios próximos, tanto em Sergipe quanto na Bahia,
estabelecendo assim relações econômicas intraregionais (LIMA, 2010). Em Indiaroba e Jandaíra,
as políticas públicas voltadas para o planejamento ambiental e ordenamento territorial, afetam
direta ou indiretamente o espaço e a sociedade, considerando que nesses municípios o Estado
tem contribuído de forma bastante relevante para a recente reestruturação do espaço, através da
implantação de infraestrutura de suporte para a atividade turística e imobiliária. Tanto o Litoral
Norte da Bahia quanto o Litoral Sul de Sergipe configuram-se atualmente como polos turísticos de
grande potencial desses dois estados, onde foram realizados investimentos com recursos do
Estado e do PRODETUR NE, qualificando a região como destino turístico. Nessa perspectiva,
foram realizadas ações públicas de planejamento, de formulação de planos, programas e projetos,
que tentam solucionar os problemas territoriais que apresentam complexas questões sociais,
ambientais, fundiárias e econômicas, em decorrência de sua ocupação e exploração desordenada
(SANTOS, 2017). Entre os instrumentos de ordenamento territorial empregados no Litoral Sul de
Sergipe e no Litoral Norte da Bahia destacam-se o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro
(GERCO), que buscou orientar a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a
melhorar a qualidade de vida de sua população e a proteger seu patrimônio natural, histórico,
étnico e cultural, e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste I e II (PRODETURNE), criado com a finalidade de consolidar o turismo como um instrumento de desenvolvimento
regional, tendo idealizado ações direcionadas à infraestrutura básica que viabilizasse os
empreendimentos turísticos na forma de Polos de Desenvolvimento Integrados de Turismo,
distribuídos pelos diversos estados nordestinos. Nos municípios de Indiaroba e Jandaíra observase que políticas públicas e instrumentos de programas semelhantes, são aplicados em Estados
diferentes e obtém também resultados distintos, uma vez que a capacidade técnica e financeira
influencia e compromete a implantação de tais políticas. Nestes municípios são estabelecidas
novas relações econômicas, políticas e sociais, comandadas por interesses hegemônicos e, por
conflitos na dinâmica socioespacial que repercutem nas políticas territoriais, no ordenamento
territorial e no meio ambiente e nas comunidades diretamente envolvidas.
Palavras-chave: Litoral, ordenamento territorial e turismo.
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A Política de Interiorização do Turismo no Brasil (Maria Aparecida Pontes da Fonseca, Rodrigo
Cardoso da Silva, Carolina Todesco)
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drigorcs@hotmail.com
caroltodesco@gmail.com
Introdução
Nas últimas décadas é visível a expansão da atividade turística no Brasil. Também é facilmente
perceptível que sua difusão está vinculada ao esforço que o Estado brasileiro tem feito para
promover o turismo no país, por meio de políticas públicas específicas no âmbito do território
nacional, manifestadas nos Planos Nacionais de Turismo (PNT) em 2003, 2007, 2013 e 2018 que
tinha como meta estimular e dinamizar o turismo no país, objetivando a geração de emprego e
renda, numa perspectiva de desenvolvimento econômico, social. Podem ser identificados ainda
alguns objetivos norteadores nos PNTs, tais como: aumentar a oferta de produtos turísticos com
essência brasileira (autenticidade), a internacionalização de destinos e, por fim, a interiorização do
turismo.
A intenção de interiorizar a atividade turística foi claramente manifestada no Programa de
Regionalização do Turismo (PRT) foi idealizado em 2005. Conforme o ministro Mares Guia, por
ocasião da divulgação deste Programa, “o modelo de gestão adotado pelo Ministério do Turismo
(MTur) está voltado para o interior dos municípios do Brasil” (BRASIL, 2004). Desta forma, o PRT
é proposto com a finalidade de promover condições mais propícias para que a atividade turística
deixasse de ser tão concentrada na faixa litorânea e nas capitais, sendo esta uma tentativa de
iniciar um processo de difusão para municípios localizados no interior do Brasil. O presente
trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação inicial dos avanços do processo de interiorização
do turismo no Brasil, fazendo um contraponto com o litoral.
Assim, o estudo se propõe a discutir como as políticas públicas de turismo vem contribuindo para
a difusão espacial do turismo no território nacional.
Metodologia
Para desenvolver o presente estudo foram fundamentais as informações obtidas no Ministério do
Turismo e documentos oficiais sobre os municípios turísticos, desde a primeira regionalização
publicada em 2004 até 2017.Também foi feito levantamento sobre os investimentos do Mtur nos
estados do RN, RJ e SC, a partir de dados obtidos no Sistema de Contratos de Repasses
(SIACOR), do MTur, procurando identificar a seletividade espacial dos investimentos. Para
complementar o estudo procurou-se evidenciar os principais destinos turísticos promovido pelo
mercado, a partir do site de três importante operadoras que atuam no mercado brasileiro: CVC,
Flytour ou Decolar. Sistematizaram-se algumas informações para mostrar alguns números que
são relevantes ao se pensar o desenvolvimento das políticas públicas e do turismo nos últimos 15
anos.
A Política de Regionalização do Turismo e o processo de interiorização
Dados apresentados pelo MTur demonstram que em apenas 13 anos de vigência do PRT (20042017) o número de regiões turísticas no Brasil apresentou um crescimento de quase 50%,
totalizando em 2017, 328 regiões; no entanto, o número de municípios englobados nas regiões
turísticas (3.285) aumentou apenas 2,5% no mesmo período. A seguir, na Tabela 1, pode ser
observado dados referentes à expansão das regiões e municípios turísticos.
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Tabela 1- Regiões e municípios turísticos no Brasil, segundo Ministério do Turismo – 2004/2017.
ANO
2004
2006
2009
2013
2017
% 04/17
REGIÕES

219

200

276

303

328

49,7

MUNICÍPIOS

3203

3819

3635

3345

3285

2,5

Fonte: MTUR – Mapa da Regionalização do Turismo.

O número de municípios categorizados como turísticos cresceu significativamente nos dois
primeiros anos, sendo incorporados 616 novos municípios no mapa turístico, entre 2004 e 2006.
Porém, na medida em que os critérios para compor o mapa turístico do Brasil foram se tornando
mais rígidos e exigentes, verifica-se uma tendência decrescente, de modo que entre 2006 e 2017
ocorreu um decréscimo do número de municípios considerados turísticos pelo MTur, totalizando
3.285 municípios turísticos no último mapa divulgado. Considerando-se o período entre o primeiro
e o último mapa turístico (2004-2017), verifica-se a constituição de 109 novas regiões turísticas e
um acréscimo de 82 municípios turísticos. Ou seja, cresceu mais o número de regiões do que o
número de municípios turísticos que são incorporados nestas regiões, indicando tanto a
fragmentação das regiões turísticas, como também a constituição de novas regiões.
O Brasil é composto por 5.570 municípios, segundo o IBGE, e deste total, 3.285 são categorizados
como turístico pelo MTur, ou seja, 58,97% do total existente. O Nordeste é a região com maior
número de municípios no país, englobando 32,21% do total, entretanto é a região com menor
percentual de municípios categorizados como turísticos, isto é, apenas 42,24%. Já a região Sul
engloba 21,39% dos municípios do país e apresenta relativamente o maior número de municípios
categorizados como turísticos, isto é, 75,98% do total regional. As regiões Sudeste e Norte
também apresentam um elevado percentual de municípios categorizados como turísticos, isto é,
68,22% e 57,55% respectivamente. Na região Centro Oeste 48,28% dos municípios foram
considerados turísticos. De modo geral, se verifica um elevado percentual de municípios
classificados como turísticos pelo MTur, conforme Tabela 2.
Tabela 2- Municípios turísticos categorizados, segundo grandes regiões do Brasil – 2017.
Regiões

Total de Municípios

Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Norte
Brasil

1.794
1.668
1.191
466
450
5.570

%
Total/Região
32,21
29,95
21,39
8,37
8,08
100,00

Municípios
Turísticos
758
1.138
905
225
259
3.285

% Total/Turísticos
42,25
68,22
75,98
48,28
57,55
58,97

Fonte: IBGE; MTUR

De acordo com a Portaria Nº 144, (27/08 de 2015) Além da identificação dos municípios turísticos,
o MTur também passou a classificá-los, segundo cinco categorias (A, B, C, D e E) a partir de
variáveis qualitativas (gestão) e quantitativas (meios de hospedagens, número de empregos
gerados pelos meios de hospedagens, fluxo turístico nacional e internacional). Categoria A foi
atribuída às capitais brasileiras e destinos turísticos consolidados com demanda internacional,
enquanto a categoria B para destinações com fluxo doméstico. A categoria C foi destinada aos
municípios com algum atrativo e que recebem certa visitação procedente, geralmente, dos
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municípios com categorias A e B. As categorias D e E foram atribuídas aos municípios em estágios
iniciais de organização turística.
Analisando a Tabela 3, observa-se que 3.094 municípios classificados como turísticos pelo MTur
estão incluídos na categorizas C (539), D (1.961) ou E (549), totalizando aproximadamente 93%
dos municípios turísticos. As destinações A (57), de fato turísticas, representam apenas 1,73%
dos municípios brasileiros; enquanto as destinações B (179) englobam 5,44% dos municípios
turísticos.
Tabela 3 - Regiões e municípios turísticos categorizados no Brasil, segundo MTUR – 2017.
UF
Sul
Paraná
Rio G. do Sul
Santa Catarina
Sudeste
Rio de Janeiro
São Paulo
Minas Gerais
Espírito Santo
Centro Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato G. do Sul
Norte
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. do Norte
Sergipe
TOTAL

Regiões
53
14
27
12
121
12
51
48
10
36
1
16
10
9
34
5
1
7
6
5
3
7
84
7
13
12
10
9
16
7
5
5
328

A
7
2
2
3
22
8
10
3
1
6
1
3
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
15
1
4
2
1
1
2
1
2
1
57

B
34
9
12
13
74
12
35
18
9
21
0
8
9
4
7
0
0
0
5
1
0
1
43
3
19
6
2
2
8
1
2
0
179

C
106
35
37
34
215
27
93
80
15
65
0
24
25
16
46
2
1
12
19
5
0
7
107
8
31
20
9
3
13
7
13
3
539

D
538
179
211
148
668
41
244
348
35
119
0
43
52
24
176
10
8
16
91
14
11
26
460
36
85
43
35
66
74
36
43
42
1961

E
220
58
109
53
159
1
50
106
2
14
0
5
7
2
23
1
2
1
13
1
0
5
133
19
11
3
6
29
6
32
15
12
549

Municípios categorizados
905
283
371
251
1.138
89
432
555
62
225
1
83
94
47
259
14
12
30
129
22
12
40
758
67
150
74
53
101
103
77
75
58
3.285

Fonte: MTur – Mapa da Regionalização do Turismo (2017-2019)

De modo geral, neste trabalho consideram-se destinos turísticos os municípios que receberam as
categorias A e B, porém, verificam-se alguns municípios que receberam categorias B devido ao
protagonismo econômico no entorno regional onde se localizam (Mossoró no RN, Chapecó em

78

SC, Sorriso no MT, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães na BA, Itaperuna no RJ, dentre outros),
não se constituindo, de fato, lugares turísticos, mas com índices econômicos relevantes, onde os
elementos quantitativos adotados pela categorização despontam, e por esse motivo recebem a
categoria B. Casos como estes se verificam em muitos estados brasileiros. Analisando os
municípios classificados com A, observa-se uma distribuição equitativa entre litoral e interior: no
litoral tem 30 municípios (12 capitais); no interior há 27 municípios (15 capitais). Já na categoria
B, há 64 municípios litorâneos e 115 interioranos.
Procurando avançar e aprofundar a discussão sobre a difusão espacial do turismo foi feita uma
avaliação dos repasses de recursos pelo MTur em três estados brasileiros que possuem um
turismo litorâneo já consolidados: RN, RJ e SC. Conforme dados obtidos, verifica-se grande
concentração dos investimentos nos municípios litorâneos, reforçando, desta forma, a tendência
do mercado que foca na comercialização do segmento sol & mar.
Esta afirmação é respaldada a partir do levantamento sobre os municípios comercializados por
três das principais operadoras que atuam no Brasil, através dos sites. O resultado indica que do
total de 236 municípios categorizados pelo Mtur com A ou B, efetivamente o mercado comercializa
um número muito inferior de municípios. A CVC e a Flytour comercializa 40 e 70 municípios,
respectivamente e a Decolar chega a comercializar 93 municípios.
Foram identificadas 122 destinações turísticas comercializadas pelas operadoras, sendo 59 no
litoral e 63 no interior (incluindo todas as capitais do Brasil). Assume protagonismo o litoral da
região Nordeste com 32 municípios turísticos comercializados e apenas 7 no interior; No Sudeste
o número de destinos vendidos estão distribuídos de forma equitativa entre litoral e interior. Já a
região Sul, Centro Oeste e Norte o turismo se estrutura a partir de segmentações distintas do
Sol&Mar, com exceção de SC, onde os municípios interioranos se destacam.
Conclui-se que a interiorização vem avançando lentamente para áreas com natureza exuberante,
tais como Foz do Iguaçu (PR); Bonito e Corumbá no Pantanal no sul do MS; Pirenópolis com seu
patrimônio histórico e diversas cachoeiras, além de Caldas Novas com as águas termais em Goiás.
Nesse processo de interiorização, destacam-se também as áreas serranas próximas das grandes
áreas metropolitanas, tais como a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Itatiaia e Serra Imperial (RJ),
campos dos Jordão (SP). Inclusive no Nordeste brasileiro algumas áreas serranas no interior do
PE, PB, CE e RN vêm se estruturando um turismo em função das características climáticas. A
realidade do mapa turístico elaborado pelo MTur mostra um avanço de municípios turísticos em
todo o país. Porém, a realidade de comercialização desses produtos e municípios como destino
comercializado ainda se restringe muito ao litoral do país e as suas capitais.
*Este trabalho foi desenvolvido com apoio de CNPQ – Edital Universal 01/2016, Processo Número: 426346/2016-5.

Palavras-chave: Política de turismo, regionalização do turismo, interiorização do turismo.
Turismo e produção do espaço no litoral brasileiro: processos, conflitos e contradições
(Cristina Pereira de Araujo)
crisaraujo.edu@gmail.com
A atividade turística tem se destacado no cenário internacional por apresentar altos índices de
crescimento nas últimas décadas, movimentando mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo,
consumindo e produzindo espaço para sua realização, nos centros emissores, receptores e nos
espaços de deslocamento.
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Ao longo dos últimos cinquenta anos o turismo tem se apresentado como um setor econômico
resiliente às várias crises inerentes ao processo de acumulação capitalista. Nesse período, o
turismo tornou-se um grande motor que transformou cidades e territórios, prometendo uma oferta
de desenvolvimento econômico e social para vários países, mas ao mesmo tempo trouxe impactos
significativos e diversos para destinos pouco preparados para absorver, de modo social e
ambientalmente responsável, seu desenvolvimento.
O crescimento da participação do turismo no PIB brasileiro é verificado desde a década de 1980,
decorrente do incremento do turismo interno, possibilitado pela ampliação da rede hoteleira.
Acrescente-se que, a partir de 1994, o segmento turístico passou a apresentar maiores indicadores
de crescimento. Esse aumento é atribuído ao cenário favorável na economia nacional após o Plano
Real, com o aumento (ainda que discreto) da renda da população, queda da inflação e facilidade
de crédito aos consumidores. Some-se a isto a implementação mais contundente, a partir da
década de 1990, de diversas políticas públicas setoriais por parte do poder público, direcionadas
ao incentivo da atividade turística, dentre as quais o Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE) que, posteriormente, ganhou amplitude nacional.
De uma forma geral, as ações governamentais englobam o planejamento e a formatação de
políticas específicas para o turismo, com criação de linhas especiais de crédito (para o setor
público, privado e para os consumidores dos produtos turísticos), incentivos fiscais e provimento
de infraestrutura, envolvendo montante de recursos públicos expressivos. A criação do Ministério
do Turismo em 2003, a elaboração dos Planos Nacionais de Turismo concatenados com os Planos
Plurianuais de Governo e o Decreto Federal 7.381/2010 que passa a regulamentar o cadastro de
meios de hospedagem, são algumas das iniciativas governamentais que demonstram a
importância estratégica da atividade turística, enquanto geradora de trabalho e renda, no cenário
nacional.
Com mais de 7.000km de extensão, as cidades litorâneas brasileiras, são por excelência, os
lugares de fruição das atividades de turismo e lazer. A diversidade territorial brasileira tem
permitido modalidades variadas de turismo em diferentes regiões do país, como as relacionadas
aos diferentes biomas (Amazônia, Pantanal, Zona Costeira, etc.) e às cidades históricas. No
entanto, pode-se afirmar que pelo fato da Zona Costeira ser historicamente mais urbanizada e
concentradora de diversos usos e atividades econômicas atuais e pretéritas é, por excelência, o
bioma mais afetado pela presença da atividade turística.
A zona costeira brasileira apresenta uma densidade média cinco vezes maior que a densidade
nacional. O atrelamento da estrutura industrial às áreas litorâneas com os setores químico e
petroquímico, atividade portuária e industrial, o incremento da atividade turística e o já acentuado
processo de urbanização destas áreas tornam-nas zonas de grande fragilidade no tocante aos
impactos ambientais, às transformações paisagísticas e ao ordenamento territorial.
É nesse contexto que a presente Pesquisa toma como recorte e objeto de estudo as cidades
litorâneas, que perfazem o universo de 275 municípios que fazem fronteira com o mar, tendo na
criação do Ministério do Turismo em 2003, seu marco temporal.
Partiu-se hipótese de que a (re)produção e a (re)organização do espaço litorâneo em função da
atividade turística no Brasil, que tem no Estado e no mercado os seus principais agentes, têm
contribuído para a manutenção do desenvolvimento desigual e da inerente aceleração da
segregação e exclusão socioespaciais e fragmentação territorial. Esse processo ocorre nas mais
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diversas escalas, desde a relacionada com a divisão territorial do trabalho, trazendo uma cisão
entre Norte e Sul do País, até nas escalas locais, no âmbito do próprio município litorâneo, o que
em tese, apenas corrobora com processos e contradições historicamente constituídos. Tem-se
como pressuposto, portanto, que embora a atividade turística traga benefícios para a localidade
onde se instala, estes não têm revertido em melhorias para as parcelas da população mais
vulnerável.
Para atender a hipótese anunciada, o objetivo geral da pesquisa é analisar as relações entre a
atividade turística, as políticas públicas e seus reflexos na produção social dos espaços litorâneos
brasileiros, enfatizando em que medida essas transformações têm contribuído para a geração de
desenvolvimentos desiguais, expressos tanto em escalas regionais quanto locais.
Para a primeira fase da pesquisa, tem-se focado nos processos de produção do espaço no intuito
de atender aos seguintes objetivos específicos: i) discutir os processos de urbanização turística
presentes nos municípios litorâneos, incluindo aqueles estimulados por políticas públicas de
diferentes escalas, e seu rebatimento na morfologia urbana/costura com o tecido existente; ii)
estudar as iniciativas de turismo que vem sendo desenvolvidas como alternativa ao modelo
hegemônico, pautadas na participação popular, no combate à pobreza e em processos de
autogestão empreendidos a partir de iniciativas locais.
São cinco núcleos estaduais inseridos até o momento: Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Alagoas e Rio de Janeiro. E as etapas metodológicas envolvem: i) a identificação e espacialização
das políticas públicas de turismo incidentes nos respectivos recortes espaciais; ii) o mapeamento
de segundas residências, meios de hospedagem e experiências de turismo de base comunitária.
Os dados tem sido levantados para os anos de 2000, 2010 e 2019. Os primeiros tomam como
base as informações catalogadas pelo Guia 4Rodas e para o ano corrente, trabalha-se com os
dados gerados pelo ambiente Cadastur. Todos os dados estão sendo sistematizados e trabalhados
em ambiente de geoprocessamento.
Os resultados parciais da pesquisa apontam para uma disparidade entre o universo de meios de
hospedagem existentes e o que se tem registrado no ambiente Cadastur, o que continua sendo
um impedimento para um real dimensionamento da oferta turística no País. Observa-se também
uma retração dos empreendimentos turísticos imobiliários e lançamento de novos meios de
hospedagem em relação ao que se projetava para a década anterior. O turismo de base
comunitária, por sua vez, também apresentou retração nas favelas cariocas, expresso pelo
declínio dos meios de hospedagem e, das experiências fomentadas pelo edital específico lançado
pelo Ministério do Turismo ainda no Governo Lula, poucas experiências lograram êxito.
As próximas etapas da pesquisa pretendem abordar os principais pontos de conflito ou confluência
entre as políticas públicas de turismo empreendidas e o ordenamento territorial buscando-se
identificar as alterações e interações morfológicas causadas pela inserção de equipamentos
turísticos.
Palavras-chave: turismo, produção do espaço, políticas públicas, litoral.
Avaliação das Políticas Públicas na Região Turística Litoral do Paraná na prevenção e
mitigação da suscetibilidade à desastres naturais (Marcos A. T. Silveira, Margarete. A. Teles,
Marcelo. M Rocha)
marcos.ufpr@yahoo.com.br
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Apresentação do problema e objetivos

margateles@ufpr.br
mmariano.rocha@gmail.com

Comunidades costeiras de todo o mundo estão experimentando taxas de mudança sem
precedentes devido ao crescimento populacional, à vulnerabilidade social e às mudanças
climáticas globais (UNESCO 2012). Com efeito, todos os anos, mais de 200 milhões de pessoas
no mundo são afetadas por secas, inundações, ciclones, tsunamis, terremotos, incêndios florestais
e outras catástrofes associadas aos desastres naturais. Neste contexto, a redução do risco à
desastres, relacionado aos esforços para adaptação às mudanças climáticas e melhoria das
condições de vida são, sem dúvida, um dos principais desafios globais de hoje (UNISDR, 2015).
Esses eventos catastróficos, mostram a alta vulnerabilidade das zonas costeiras e os potenciais
impactos nas esferas econômica, social e ambiental. O desenvolvimento sustentável de destinos
costeiros também depende de uma gestão eficaz dos riscos à desastres. O conceito de gestão de
riscos constitui a base das políticas de planejamento territorial ao incorporar as etapas da
prevenção, preparação, mitigação, resposta, recuperação e reabilitação dos destinos costeiros em
situações de desastres naturais. Do ponto de vista da gestão pública em âmbito local, onde de
fato as políticas públicas são materializadas, o desconhecimento de alguns fatores condicionantes
– neste caso os riscos de desastres naturais – reflete-se na incapacidade dos gestores em avaliar
com eficácia os impactos que podem ocorrer no destino turístico quando ele passa por uma grave
situação de risco (MADITINOS & VASSILIADIS, 2008). Portanto, melhorar a gestão de riscos, bem
como, fornecer ferramentas de planejamento eficazes na prevenção e mitigação dos danos
provocados pelos desastres naturais, é uma visão de consenso à luz dos impactos nos destinos
localizados nas zonas costeiras. Segundo Rodriguez-Toubes & Fraiz Brea (2012), quando há uma
catástrofe natural em um destino turístico, ações operacionais devem ser adotadas de forma a
obter uma rápida recuperação, evitando, assim, que a imagem do destino sofra impactos
negativos. Dessa forma, as estratégias desenvolvidas pela gestão de crises em um destino
turístico devem ser suficientemente amplas e abrangentes (SILVEIRA, 2014). No que tange
especificamente ao setor do turismo, a gestão de riscos depende do ordenamento territorial e das
estruturas político-institucionais que deem conta de responder às questões dos diferentes atores
que produzem o território turístico, ou seja, moradores locais, gestores púbicos, promotores
privados e turistas. Portanto, a gestão de riscos à desastres deve ser um componente essencial
do plano de gestão integrada de qualquer destino. Com base nestas considerações é que o projeto
de pesquisa aqui apresentado foi executado. O Litoral do Paraná constitui-se uma região de
destino cuja oferta está baseada principalmente nos segmentos do Turismo de Sol e Praia,
Turismo Cultural e Ecoturismo. Estas práticas turísticas atraem anualmente mais de 2 milhões de
visitantes para a região, segundo estudos de demanda da Paraná Turismo (SETU-PR, 2015). Mas,
esta região apresenta um histórico de desastres naturais que comprova sua vulnerabilidade
geoambiental, ameaça constatada por meio da ocorrência de eventos climáticos extremos, como
o que aconteceu no mês de março de 2011, por ocasião das chuvas torrenciais que caíram nos
municípios da região provocando muitos danos materiais à população, à infraestrutura dos
municípios e a economia regional, dentre eles o setor do turismo (LOPES & SOUZA, 2012). Neste
contexto, o projeto partiu do pressuposto de que o nível no qual as pessoas estão preparadas para
o desastre é que determina o quanto vulnerável ou resiliente será um destino de turismo. O objetivo
geral do projeto foi avaliar as ações que os municípios da Região Turística Litoral do Paraná vêm
implementando com vistas à mitigação dos impactos e à prevenção de desastres naturais, assim
como, examinar em que medida as políticas públicas estão correlacionadas com o setor do turismo
em escala local e regional, especialmente aquelas que levem em conta a capacidade de resposta
e de processos de gestão de riscos, no caso de ocorrerem outros desastres naturais na região, e
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que podem causar a desestruturação da atividade turística. No que se refere a contribuição
esperada com a apresentação deste trabalho para o evento e para o eixo temático indicado, é
aprofundar a discussão da problemática relacionada à gestão dos riscos de desastres nos
territórios apropriados pelo turismo no Brasil, a partir da avaliação das políticas públicas de
turismo, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal.
Metodologia
A metodologia do projeto foi a bibliográfica do tema em tela, a análise de documentos e de
relatórios técnicos sobre riscos a desastres na região objeto do estudo, e a realização de
entrevistas com agentes públicos designados para a implementação das políticas públicas e de
agentes privados ligados ao trade turístico. As entrevistas foram realizadas com vistas a
diagnosticar as políticas, estratégias e práticas orientadas para minimizar os riscos de desastres
e seus efeitos no território, tendo como referência o desastre que atingiu a Região Turística Litoral
do Paraná no mês de março de 2011. A coleta de dados também foi realizada junto aos agentes
da Defesa Civil, tanto na esfera municipal como estadual, com a finalidade de avaliar as ações
implementadas, como no caso do mapeamento das áreas de risco nos municípios da região, e
outras ações que buscam estabelecer protocolos de prevenção de desastres naturais na região
do Litoral do Paraná. O trabalho teve como fundamento os pressupostos teórico-metodológicos do
Ordenamento Territorial, com o uso de técnicas de Geoprocessamento e Sistema de Informações
Geográficas - SIG. Assim, uma das metodologias empregadas na execução do projeto é a BATER
(Base Territorial Estatística de Áreas de Risco), metodologia de mapeamento elaborada pelo
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), que permite
avaliar as áreas de risco de deslizamentos, inundações e enxurradas, em municípios brasileiros
selecionados.
Resultados e Discussões
Precisamos pensar nos múltiplos efeitos que as mudanças climáticas podem acarretar nos
destinos turísticos, como por exemplo, acentuar a intensidade de certos fenômenos naturais como
é o caso das inundações nas zonas costeiras. Este não é apenas um desafio para o setor do
turismo, mas também um desafio para as populações dos territórios turísticos destas regiões.
Constatamos que existe uma grande carência no Brasil de estudos científicos que tratam da
avaliação dos impactos dos desastres sobre destinos turísticos costeiros, bem como, estudos que
avaliem as políticas públicas voltadas à mitigação dos impactos de desastres naturais nas regiões
turísticas que já possuem um histórico desses eventos. Neste sentido, este trabalho cujo foco de
análise foi a Região Turística Litoral do Paraná, constituiu num esforço para identificar e avaliar as
políticas públicas e o seu papel na mitigação e prevenção dos impactos de desastres naturais no
setor do turismo. O trabalho visou, também, contribuir para aprofundar a discussão da
problemática relacionada aos desastres em outras regiões turísticas do Brasil, assim como,
oferecer subsídios para novos estudos sobre o tema. Por fim, outra contribuição foi disponibilizar
dados e informações para subsidiar a implantação no futuro de um SISTEMA DE INFORMAÇÃO
INTEGRADA na Região Turística Litoral do Paraná, que tenha como escopo o mapeamento das
ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres naturais, e que vi ser uma ferramenta importante
na implantação de protocolos de vigilância e alerta, e na melhoria da capacidade de resposta dos
gestores públicos responsáveis pelo planejamento e gestão territorial da região.
Palavras-chave: Turismo, Desastres Naturais, Políticas Públicas, Litoral do Paraná.
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SESSÃO TEMÁTICA 3 – Turismo, Inovação e Conflitos Socioespaciais
CATEGORIA PÔSTER
Turismo, produção e consumo do espaço na Costa do Sol: A espacialização dos Meios de
Hospedagem e suas Tipologias em Cabo Frio e Rio das Ostras – RJ. (Amanda Rodrigues
Rangel, Fernanda de Sales Fernandes, Luciano Muniz Abreu)
amandarrangel1996@gmail.com
fernandadesfernandes@gmail.com
lmabreu@predialnet.com.br
O presente trabalho é fruto de pesquisa em desenvolvimento no Programa de Iniciação Científica
Voluntária da UFRRJ vinculado ao projeto de pesquisa “Cidades Litorâneas, Turismo e Produção
do Espaço no Estado do Rio de Janeiro”, que propõe compreender como se opera o processo de
produção do espaço e seus impactos na zona costeira do estado do Rio de Janeiro, tendo o
turismo como protagonista nesse processo, ao perceber a apropriação e o grau de intervenção da
atividade turística no litoral fluminense. Nesta vertente, estudam-se os municípios de Cabo Frio e
Rio das Ostras, destinos de extrema relevância estadual que alinhados aos estudos do impacto
turístico na Costa Verde e na região Metropolitana fornecem um amplo panorama das cidades
litorâneas no Estado do Rio de Janeiro. Objetiva-se portanto mapear, categorizar e quantificar os
empreendimentos de hospedagem nos municípios e suas distribuições espaciais na atual
conjuntura através do ambiente Cadastur, pertencente ao Ministério do Turismo, afim de expor e
aferir a expansão do turismo na orla de Cabo Frio e Rio das Ostras qualificando a competição por
solo à beira-mar com a percepção de uma nova configuração físico-espacial, visto o processo de
substituição das economias tradicionais, a atividade turística passa a funcionar como principal
desenvolvimento econômico. Com o levantamento de dados dos dois municípios será possível
comparar e traçar os perfis de hospedagem, assim como com outras regiões litorâneas. Como
base teórica para a materialização deste trabalho, utilizou-se de autores que tratam da produção
do espaço, do processo e territorizalização da turistificação, como: Abreu, Brandão, Costa, Cruz,
Harvey dentre outros. Objetiva-se então, que as reflexões e produtos do trabalho possam abrir e
colaborar com discussões acerca do processo de Urbanização Turística do Litoral.
Palavras-chave: Meios de Hospedagem, Processo de Urbanização, Costa do Sol, Rio de Janeiro.
Estudo exploratório sobre a percepção de residentes acerca do evento Réveillon do
Gostoso, São Miguel do Gostoso – RN (Ana Lays do Nascimento, Michel Jairo Vieira Araújo
da Silva)
ana_lays19@hotmail.com
micheljvs@hotmail.com
A presente pesquisa tem com o objetivo apresentar percepções de residentes/nativos do município
de São Miguel do Gostoso acerca do evento fechado Réveillon do Gostoso. O trabalho – em
abordagem qualitativa e viés exploratório foi desenvolvido através de aproximação com alguns
sujeitos da pesquisa por meio de entrevistas com moradores de diferentes posições scioespaciais,
além de entrevista semiestruturada com a secretária de turismo e comunicação do município. Em
sua estrutura, o trabalho contextualiza historicamente o evento Réveillon dos Gostoso, abordando
as benesses e os impactos do evento aos olhos da comunidade culminando na influência do
réveillon na prática de lazer e recreação dos autóctones. Foi percebido que para os moradores
entrevistados o evento é reconhecido como importante, porém acreditam que a população
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devesse ter uma melhor e maior inserção e participação desde o planejamento a execução do
evento, principalmente em postos de trabalho. As entrevistas evidenciam a exclusão da população
nas tomadas de decisões, mas também no que se refere à oferta de práticas de lazer coletivas e
populares no período em que ocorre o evento, que traz turistas de alto poder aquisitivo para a
região e muda radicalmente a dinâmica citadina nos dias em torno do fim-início do ano. Com a
pesquisa, se enaltece a necessária busca por um desenvolvimento com foco em um turismo mais
endógeno, com benefícios reais e justos aos residentes.
Palavras-chave: Turismo, Evento, Réveillon do Gostoso.
Reflexões sobre encontros e desencontros entre turistas nacionais e residentes em São
Miguel do Gostoso – RN (Jefferson Rafael Tavares, Michel Jairo Vieira Araújo da Silva)
jeffersonrafael0@gmail.com
micheljvs@hotmail.com
O turismo se destaca no mercado global como um gerador de renda e causador do
desenvolvimento das localidades que o recebem. Entretanto, é sabido que diversos são os
impactos que o turismo (se mal planejado) pode trazer, como impactos no meio ambiente, na
autonomia local, como também por vezes na desigual relação entre sujeitos (turistas e residentes).
Dessa maneira, o trabalho – que se concentra em um dos destinos promissores do litoral
nordestino brasileiro, objetiva analisar o processo de integração versus segregação de turistas
nacionais em São Miguel do Gostoso, por meio de registros midiáticos (youtube.com) de viagem
doméstica. Para isso, é realizada contextualização histórica do município atrelado a atividade
turística, além de rastreamento das experiências turísticas de visitantes nacionais no destino
estudado; e identificação nos registros midiáticos de processos de integração turística com a
cidade. Numa abordagem qualitativa, o trabalho alinha-se a uma pesquisa bibliográfica e
documental, seguida de análise de conteúdo fílmico com foco na imagem do destino, por meio de
vlogs (2018-2019). As análises permitiram entendimento de que o destino apresenta evidências
de segregação socioespacial entre turistas e residentes presentes tanto no que se refere a
espaços e acessos, como também à práticas de consumo e lazer. Resultado que nos convida a
refletir sobre formas mais justas de desenvolvimento por meio do turismo.
Palavras-chave: Turismo, São Miguel do Gostoso, Segregação Socioespacial
O Projeto de reforma da Barra em Salvador: o papel da gestão na formulação de projetos
de incentivo ao turismo (Andreia Luciane de Oliveira Duavy)
andreiaduavy@gmail.com
Este trabalho foi apresentado sob forma de Monografia de título “O Projeto de Reforma da Barra
em Salvador - BA”, para conclusão do Master I, durante o período de intercâmbio pelo programa
Ciências sem Fronteiras na École d’Urbanisme de Paris, e buscou entender as questões referentes
ao projeto de reforma da orla da Barra analisando: (i) a concepção de mobilidade urbana que
norteou as políticas públicas do setor no Brasil, (ii) o processo de formação da malha urbana da
cidade de Salvador e (iii) o passo a passo no âmbito da gestão municipal para a execução do
maior projeto de requalificação urbana sob a justificativa de atratividade turística. A cidade de
Salvador foi a primeira capital brasileira e atualmente é o principal destino turístico dos brasileiros
(fonte: Datafolha, 2019). O bairro da Barra, na orla da cidade de Salvador passou por um grande
projeto de requalificação urbana, baseado sob o conceito de “espaço compartilhado” entre os anos
2012 e 2015, de iniciativa da gestão municipal à época, com recursos do Ministério do Turismo e
da iniciativa privada. Partindo da concepção da mobilidade e transporte como vetor de crescimento
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de uma cidade (DUARTE, 2007); e, debruçando-se sobre as leis e decretos que tratam do
planejamento urbano brasileiro e municipal, além de traçar a cronologia exata da implementação
de um projeto de grande porte solicitado pelo setor hoteleiro soteropolitano, pode-se concluir que
mais do que uma requalificação urbana, o bairro passou por uma transformação cultural de usos
e hábitos para moradores e turistas. Por outro lado, as pesquisas demonstraram que há um longo
caminho a percorrer na construção dos diálogos entre poder público, setor privado e atores
consolidados no território, sobretudo quando estes últimos não dispõem de capital político e
financeiro em sua defesa.
Palavras-chave: Requalificação viária, Poder público e Turismo.
Estudo sobre a relação entre turistas internacionais de aventura (kite e wind surf) e os
moradores do destino São Miguel do Gostoso – RN (Nilo de Melo Calazans Duarte, Michel
Jairo Vieira Araújo da Silva)
nilo.melo2@gmail.com
micheljvs@hotmail.com
Uma das principais interfaces que o turismo enquanto fenômeno socioespacial propõe, é o
intercâmbio entre turistas e autóctones de um destino, assim como a relação desses atores com
os espaços turísticos e citadinos que compõem a estrutura social. Desse modo, com a intenção
de qualificar tal relação, esta pesquisa dedica-se a compreender os processos de
integração/segregação de turistas internacionais com o destino São Miguel do Gostoso-RN, e seus
residentes. Nesse contexto, esta pesquisa de campo apresenta uma abordagem qualitativa
através de uma pesquisa documental sobre a contextualização histórica do turismo na região,
seguido de análise de entrevistas com turistas internacionais sobre aspectos da experiência
turística, suas práticas de consumo, os trajetos realizados durante a permanência, e o
relacionamento destes com os moradores. O que se percebe é uma busca por práticas turísticas
de sol e praia com destaque para atividades de kite e Wind surf, compondo uma permanência
segregada e alheia ao cotidiano local. Tal resultado nos convida a maiores reflexões sobre o
turismo e sua relação com o desenvolvimento da sociedade que o recebe.
Palavras-chave: Integração/Segregação, Turista Internacional, São Miguel do Gostoso.

SESSÃO TEMÁTICA 3 – Turismo, Inovação e Conflitos Socioespaciais
CATEGORIA COMUNICAÇÃO ORAL
Extensão da presença do Airbnb: proposta de uma ferramenta metodológica inicial de
análise e sua aplicação em cidades turísticas de pequeno porte (Rafael Braga de Souza,
Gisela Cunha Viana Leonelli)
rbragadesouza@gmail.com
gisela@fec.unicamp.br
O Airbnb é uma ferramenta online que oferece uma nova maneira hospedagem para usuários no
mundo todo. O site conecta pessoas que tem imóveis (ou partes deles) disponíveis para aluguel
em curtas temporadas com pessoas quem tem interesse em se hospedar. Fundado em 2008 hoje
está presente em mais de 191 países, 65 mil cidades com quase 3 milhões de propriedades
disponíveis, desde castelos a casas na árvore, além de já ter mediado a hospedagem de mais de
180 milhões de pessoas no mundo inteiro (AIRBNB, 2019).
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A plataforma se insere num novo modelo de negócios chamado “Economia do Compartilhamento”.
Trata-se de um fenômeno que tem crescido recentemente e alterado a maneira como tem-se
utilizado uma série de serviços, passando pelo transporte individual, entrega de comida, mercado
de compra e venda de roupas, uso de ferramentas, serviço de buffet, entre outros. Segundo Benita
Matofska, fundadora da iniciativa The People Who Share (2019) “a Economia do
Compartilhamento é um ecossistema socioeconômico construído em volta do compartilhamento
de recursos físicos, humanos e intelectuais”. Na prática, o termo tem sido extensivamente utilizado
para definir redes de usuários distribuídas que compartilham ou trocam ativos subutilizados
(KOOPMAN et al., 2015; SHEPARD e UDELL, 2016; QUATTRONE et al., 2016). A internet é um
impulsionador da Economia do Compartilhamento, permitindo que pessoas que nunca se
conheceriam em outra situação consigam estabelecer contato e fechar negócios (SILVA et al.,
2017; GUTIÉRREZ et al., 2017).
No entanto, sobre este fenômeno da Economia do Compartilhamento, alguns pesquisadores têm
feito observações questionando o quanto trata-se sobre o ato de compartilhar efetivamente ou
sobre acessar, sem necessariamente adquirir, um serviço ou produto. A inclusão de uma empresa
que medeia a relação de “compartilhamento” entre usuários que não se conhecem posiciona essa
relação não mais como compartilhamento, mas como uma relação comercial. Desmontando a
ideia de que os usuários estão interessados nas plataformas pelo compartilhamento de relações
com a companhia e os consumidores, mas sim em baixos custos de acesso ao produto ou serviço
(ECKHARDT e BARDHI, 2015).
Estudos concentrados nos EUA e Europa já começam a apontar as externalidades negativas do
avanço do Airbnb no espaço urbano. Os impactos apontados estão concentrados principalmente
nos mercados hoteleiro e imobiliário.
Quanto aos impactos no mercado hoteleiro, o Airbnb amplia o leque de opções de hospedagem
para o turista, gerando uma concorrência antes inexistente com as grandes cadeias hoteleiras.
Apesar não possuir efetivamente nenhum quarto de hotel, ou seja, trabalha apenas na mediação
das hospedagens, o valor de mercado do Airbnb já superou o de grandes cadeias hoteleiras como
o Marriott International (SHEPARD e UDELL, 2016).
Em relação aos impactos no mercado imobiliário, se a dispersão das unidades disponíveis para
aluguel por toda a cidade contribui para a ampliação das possibilidades de hospedagens, em
contrapartida imprime especulação imobiliária em áreas que antes não conviviam com essa
realidade (GUTIÉRREZ et al., 2017). Estudos já fazem uma correlação entre a redução de número
de unidades disponíveis para aluguel convencional com o aumento das unidades do Airbnb
(MERANTE e HORN, 2017, p. 19), porque muitos proprietários têm observado maior lucratividade
colocando seus imóveis para aluguel por curtas temporadas do que disponibilizá-los em contratos
de longo prazo (DINATALE, 2018).
Frente aos impactos observados gerados pelo avanço do Airbnb, faz-se necessário um
instrumento para mensuração dos possíveis impactos da presença deste nas cidades, para que a
partir dela se estabeleçam as primeiras análises. Por ter alta demanda por hospedagem, as
cidades turísticas se tornam protagonistas nessa discussão por serem terreno fértil para
multiplicação de unidades Airbnb. Mais do que isso, as cidades de pequeno porte estão sujeitas
às externalidades com maior potência por terem um estoque imobiliário menor. Dessa forma, o
objetivo desse artigo é avaliar a extensão da presença do Airbnb em cidades turísticas litorâneas
de pequeno porte.
Para que se pudesse mensurar a extensão de unidades colocadas em oferta no Airbnb foi
estabelecida uma metodologia em 5 fases: [1] Identificação dos municípios: varredura no mapa do
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site Airbnb, identificando os municípios de pequeno porte (segundo classificação do IBGE) com
maior oferta de unidades “inteiras”, ou seja aquelas em que o imóvel como um todo é alugado; [2]
Coleta de dados no site Airbnb e no site AirDNA (plataforma independente de consultoria para
investimento através do Airbnb); [3] Coleta de dados junto ao IBGE, quanto ao número total de
domicílios particulares permanentes (rural e urbano) dos municípios previamente elencadas; [4]
Criação de uma métrica para mensuração da extensão da presença do Airbnb e [5] Sistematização
dos dados.
A métrica estabelecida foi denominada de IABC: Índice Airbnb nas Cidades, dada pela seguinte
fórmula:

Onde “IABC” (%) é o “Índice AirBnb por Cidades” que indica o percentual de unidades Airbnb em
relação aos domicílios particulares permanentes; “Unidades Airbnb” é a quantidade de unidades
colocadas em oferta no Airbnb, no momento da coleta de dados; “DPPtotal” é o total de domicílios
particulares permanentes do município, segundo dados do Censo 2010.
Através do IABC é possível identificar as cidades que tem um alto percentual de imóveis do
município em oferta no Airbnb. A extensão da presença da plataforma nas cidades é assim
mensurada e a partir desse dado é possível suscitar análises quanto aos impactos do Airbnb nos
municípios.
Como principais resultados esse estudo identificou os 20 municípios turísticos de pequeno porte
com maior IABC, ou seja, aqueles com maior presença do Airbnb. Dos 20 municípios, 15 são
litorâneos, conforme destacado na Tabela 1. A região com maior número de municípios é o
Sudeste, com 8 cidades (sendo que São Paulo conta com 4 desse total); depois seguem o Sul e
o Nordeste com 5 municípios cada e o Centro-Oeste com 2 cidades.
O município com IABC mais expressivo é Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, com valor
60,42%, valor alto mesmo quando comparado com os quatro municípios que vem na sequência,
com índices médios na casa dos 20%. Pirenópolis, GO, conta com o menor índice entre os 20
mais expressivos com 6,63%.
Tabela 1: Municípios com maior IABC, em ordem decrescente
Estado

Município

Unidades Airbnb
Total

Inteiras

DPP (Censo
2010)

IABC

SC

Bombinhas

2.976

2.789

4.616

60,42%

RJ

Armação dos Búzios

4.241

3.447

9.012

38,25%

RN

Tibaú do Sul

1.094

841

3.221

26,11%

GO

Alto Paraíso de Goiás

778

465

2.110

22,04%

SP

Bertioga

3.099

2.921

14.536

20,09%

MG

Capitólio

716

517

2.737

18,89%

RJ

Arraial do Cabo

2.062

1.691

8.956

18,88%

SP

São Sebastião

5.078

4.417

23.603

18,71%

SP

Ubatuta

5.356

4.687

25.075

18,69%

RS

Gramado

2.299

2.082

11.140

18,69%

RJ

Paraty

2.248

1.401

11.460

12,23%

88
SC

Imbituba

1.660

1.307

13.160

9,93%

BA

Cairu

675

455

4.724

9,63%

PE

Tamandaré

507

475

5.343

8,89%

BA

Maraú

581

449

5.162

8,70%

BA

Mata de São João

1.063

964

11.693

8,24%

RS

Capão da Canoa

1.118

1.074

13.644

7,87%

SP

Campos do Jordão

1.896

1.505

20.979

7,17%

SC

Balneário Camboriú

3.137

2.632

39.265

6,70%

GO

Pirenópolis

718

482

7.265

6,63%

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir dos resultados, pudemos oferecer duas principais contribuições para os estudos ainda
nascentes do Airbnb: uma ferramenta metodológica de análise e a indicação das cidades
litorâneas como categoria com maior presença do Airbnb.
Conclui-se que o índice IABC, da maneira proposta, é um instrumento metodológico eficiente para
que se identifique as cidades com maiores índices relativos de unidades Airbnb, contrastadas com
o total de imóveis nos municípios. Sugere-se essa primeira avaliação sobre quaisquer cidades
para as primeiras análises quanto a impactos nos mercados imobiliário, hoteleiro ou a outros
parâmetros que parecerem significativos aos autores.
A aplicação da ferramenta em cidades turísticas de pequeno porte possibilitou identificar que as
cidades litorâneas são predominantemente as com maior índice IABC. São essas cidades que
apresentam maior percentual de unidades inteiras no Airbnb e, por consequência, estão mais
suscetíveis às externalidades negativas e aos conflitos com mercado imobiliário e mercado
hoteleiro que podem ser suscitadas pelo Airbnb.
Palavras-chave: Economia do Compartilhamento, Airbnb, cidades litorâneas de pequeno porte,
metodologia.
Mercado da Encruzilhada, Recife-PE: espaço público em transformação (Omar Rafael da
Silva Corrêa Pereira, Adauto Gomes Barbosa)
16ch.rafael@gmail.com
adauto@recife.ifpe.edu.br
Introdução
Este trabalho analisa o contexto de contradições atuais do Mercado Público da Encruzilhada, na
cidade do Recife, relacionadas ao seu processo de apropriação social como espaço público. A
problemática partiu da constatação de que, como expressão da dinâmica que marca a reprodução
da cidade capitalista, os mercados públicos foram equipamentos urbanos essenciais para o
abastecimento da cidade ou dos bairros onde se localizam, mas têm perdido relativa importância
para os novos equipamentos de consumo, sobretudo os shopping centers, supermercados e
hipermercados, tal como reforçado por Pintaudi (2006). Dessa forma, no tocante a esta pesquisa,
questionou-se em que medida o Mercado da Encruzilhada mantém suas características de espaço
público e quais os novos sentidos que ele adquire no processo de apropriação social.
Além disso, os mercados públicos perderam muito da centralidade que exerciam no abastecimento
da cidade e passaram a ser identificados como algo ultrapassado e muitos se tornaram espaços
degradados física e socialmente. Em várias cidades, inclusive no Recife, alguns mercados têm
sido requalificados como tentativa de refuncionalizá-los para atender as velhas demandas e buscar
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criar novas, convertendo-os ou reforçando-os ainda mais em espaços de turismo e de
manifestação da cultura local. Desse modo, a problemática também se assenta nas
especificidades do mercado estudado, no qual ainda persistem práticas e ramos de comércio
típicos de mercados públicos, envolvendo comerciantes e prestadores de serviços de pequeno
porte, mas há, também, a introdução de algo “novo” representado não apenas por certos ramos
de atividade, quanto pelos respectivos clientes que os consomem.
Com uma abordagem qualitativa, a pesquisa adotou os seguintes procedimentos: levantamento
bibliográfico e revisão da literatura; mapeamento da área de estudo; entrevistas semiestruturadas
com permissionários que atuam no mercado, representantes da gestão municipal dos mercados
e com agentes sociais que se colocam como “usadores” do mercado e apreciação do marco legal
que regula os mercados públicos no Recife. Além disso, o levantamento de dados secundários na
plataforma da Prefeitura e do IBGE, na internet, serviu de base para a caracterização do bairro da
Encruzilhada. A consulta a matérias da imprensa relativa ao objeto de estudo, visitas para
observação in loco e registro fotográfico dos usos e apropriação social do mercado também foram
procedimentos utilizados.
Espaço público e contradições na apropriação social do Mercado da Encruzilhada
Consoante com o objetivo da pesquisa, vale dizer que para além de ser um equipamento urbano,
os mercados públicos constituem um tipo de espaço público. Para Gomes (2012), entre as
qualidades fundamentais dos espaços públicos, estão a acessibilidade e a isonomia, ou seja, os
sujeitos são tratados de forma igualitária, mas respeitando as diferenças. O espaço público é
também um local de exercício de cidadania. Albuquerque (2006, p. 45) afirma que “o exercício da
cidadania está estreitamente ligado ao direito à cidade, que se manifesta como uma forma superior
de direitos: direito à liberdade, à individualização, à socialização, ao habitat e ao habitar.” Ou seja,
o espaço público é um local em que a cidadania pode ser posta em prática, já que é um local de
discussão, de conflito e um espaço das diferenças e, sob esse olhar, os mercados públicos são
espaços igualmente públicos.
Contudo, o espaço público não pode ser definido apenas pela oposição ao privado (GOMES,
2012). Entre o público e o privado existem várias nuances. A relação entre o público e o privado,
na escala do bairro, é complexa. Devido ao uso cotidiano do bairro, incluindo aí o mercado público
que nele se insere, este espaço público tende a tornar-se também um “espaço privado
particularizado” (CERTEAU et al., 2013).
O mercado em contexto está localizado num ponto estratégico, próximo à confluência das
principais vias que cortam o bairro da Encruzilhada (Mapa 1), na Região Político-Administrativa 2
do Recife. Trata-se de localização com considerável concentração de comércio e serviços, tanto
formais quanto informais. Na Encruzilhada, por exemplo, a verticalização residencial e a presença
de atividades terciárias expressam a valorização imobiliária e, ao mesmo tempo, reforçam sua
condição como um dos subcentros do Recife. O referido mercado possui 194 boxes e, apesar das
transformações em curso, ainda mantém a “cara de mercado público”, com vários produtos e
serviços típicos desses equipamentos urbanos.
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Mapa 1: Localização do Mercado no Bairro da Encruzilhada

Elaborado por Alexandra Luna.

Conforme dito por uma gestora da Autarquia Municipal de Serviços Urbanos (CSURB),
responsável pelos mercados públicos no Recife, a reforma do Mercado da Encruzilhada visou
melhorar as instalações físicas e ao mesmo tempo atrair novos clientes. Promovida pela Prefeitura
em parceria com algumas empresas privadas, a requalificação foi concluída em 2017 e o resultado
final mostra que, em certo sentido, manteve-se o foco na tradicional vida de mercado, mas também
modernizou esse equipamento urbano com o nítido desejo de atrair um novo público, incluindo
turistas. Não estando entre os roteiros turísticos mais recorrentes da cidade, esse mercado é
destino de uma clientela predominantemente local e de turistas ditos alternativos que buscam
desbravar o que há de tradicional na cidade. Esse fato chama a atenção para a necessidade de
uma política pública que explore a vida de mercado como um possível chamariz para o turismo.
A requalificação do mercado incrementou novos estabelecimentos de comércio e serviços, como
pizzaria, padaria e uma oficina de customização de bicicletas, os três com foco num público que
em geral não têm o hábito de frequentar os mercados públicos. Outra novidade é a frequente
realização de eventos artístico-culturais e de feiras de artesanato ou de produtos outros para a
arrecadação de fundos para entidades de caridade. Isso tudo tem atraído novos clientes para o
Mercado da Encruzilhada, sendo muitas vezes de segmentos da classe média que outrora
deixaram de frequentar tal espaço.
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Entre as mudanças introduzidas com a reforma, estão as três “praças de alimentação”: a Praça
Tradição; a Praça Gourmet e a Praça Arena. Vê-se a recorrência à terminologia “praça de
alimentação” e os respectivos nomes atribuídos a elas têm o propósito de ressignificar o que para
muitos representa o velho, dando-lhe uma cara nova e, ainda, ao criar um espaço de fato novo,
procura-se trabalhar com o par tradicional x moderno, no mesmo equipamento urbano. Enquanto
as duas primeiras praças foram concebidas para o público de maior poder aquisitivo (visitantes de
classe média e turistas), que em geral frequenta o mercado para fins de lazer, a terceira praça,
com boxes bem mais simples, é essencialmente voltada para o público mais popular do mercado.
A respeito disso, a gestora pública entrevistada ressaltou que dessa forma o mercado se torna
mais preparado para atender novas demandas e tal segmentação seria importante para atrair um
novo público “alternativo”, o qual demanda mais serviço de bar e, portanto, com foco muito mais
no lazer, sobretudo aos sábados e domingos.
É nesse contexto de ressignificação do mercado que blogs e outros veículos da mídia anunciam
e recomendam o lazer no mercado nos fins de semana, tal como é verificado no blog Por Aqui:
“Do café da manhã regional ao happy hour bombante da Radiola no Mercado, os sábados por lá
são de boa comida, boa música e muita animação o dia inteiro” (FONTES, 2018). Essa
metamorfose do mercado reforça seu novo papel como lugar de festa, a qual é regada, cada vez
mais, pelo consumo de da classe média. Caso tal processo se fortaleça, haverá o reforço da
segmentação da apropriação social desse espaço público e um possível enfraquecimento do
sentido público desses fragmentos do mercado.
Trata-se de novas formas de apropriação social do Mercado da Encruzilhada, dotando-o de maior
complexidade funcional e simbólica, pois passa a atrair visitantes e clientes movidos pelos temas
trabalhados nesses eventos e isso reforça o papel social do mercado como espaço público. Isso
certamente traz consigo algumas contradições, como a implantação de estabelecimentos que
focam nessa segmentação da clientela. Exemplo disso são as festas que acontecem no Bar
Beberibe & Comedoria ou na Reciclo Bikes, oficina de customização de bicicletas, a qual se
converte em bar nos sábados à tarde para um público que em geral é alheio à vida do mercado
nos demais dias e horários. Mas há também o reforço dessa segmentação em estabelecimentos
antigos do mercado como O Bragantino, Bar Fernandes e a Confraria do Lelo, que atraem clientes
diversos, incluindo jornalistas e autoridades públicas que transformam esse fragmento do mercado
como lugar de encontro para o lazer e conversas cotidianas em torno da política, da economia e
do futebol.
A apropriação do mercado é, como visto, diversa e tanto se volta para as compras de produtos
típicos, também envolve outras motivações. Vale frisar que os problemas alusivos aos mercados
públicos expressam problemas típicos das cidades contemporâneas, como a massificação e a
atomização. Nesse sentido, Souza (2013, p. 153) afirma que “[...] a cidade deixa de ser um
mosaico de bairros coerentes, em que cada um era polarizado por sua própria centralidade [...]
para se tornar uma estrutura complexa e difícil de resumir ou de generalizar”. A tentativa de atrair
novos públicos é tanto uma necessidade para a própria sobrevivência do mercado como
equipamento urbano, como também um risco se não se respeitar seu caráter de espaço público.
Considerando esses aspectos, sejam moradores da própria cidade, sejam turistas, a vida de
mercado está longe de fazer parte da cena urbana contemporânea do Recife.
Palavras-chave: Mercado da Encruzilhada; Espaço público; Apropriação social. Recife.
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Construção das imagens do paradisíaco turístico no litoral brasileiro (Tiago da Silva
Castro)
tiagocgeo@hotmail.com
Introdução
Muito se associa, nos estudos sobre a espacialização da prática turística, as ações de
planejamento setorial à espacialização da atividade. Mas, em determinados contextos, as
dinâmicas constituição do espaço turístico realizam-se de maneiras quase espontâneas, nas quais
os agentes criadores e propagadores das imagens turísticas atuam por décadas sem qualquer
relação com o planejamento estatal.
A partir do século XVII e através das ações de exploradores, escritores, poetas e viajantes, as
porções mais distantes e isoladas do litoral são gradualmente desveladas às novas demandas.
Até o século XX há considerável mudança nas motivações da viagem, ao passo que se configura
também processo de modificação na visão da sociedade em relação à praia e ao mar.
Mencionada mudança se realiza através de contatos entre as diversas concepções religiosas do
paraíso mítico, as interpretações dos viajantes sobre a suposta existência do edênico na terra, as
diferentes leituras sobre as caracteristicas do paradisíaco, a gradual apropriação destes elementos
pelas discussões cientificas e a refuncionalização de partes do discurso sobre o paraíso pela da
prática turística.
Desta forma, o estudo busca compreender o processo de construção da imagem turística da praia
no Brasil como ambiente revestido de potencialidades paisagísticas per se, ao passo em que
analisa as contribuições dos diversos agentes na sedimentação e propagação da imagem de
paraíso turístico na atualidade.
Ao analisar o processo de constituição da imagem turística dos balneários litorâneos, a pesquisa
se debruça sobre as ações de fundamental importância na construção histórica de espaços
certamente inclusos entre os principais destinos do turismo de sol e praia na escala brasileira.
Investigando interseções entre as práticas embrionárias do turismo, as visões religiosas sobre as
caracteristicas do paraíso e a gradual apropriação destes elementos para fins de valor(iz)ação da
ambiência litorânea, o estudo aqui proposto contribui no entendimento das influências dos
discursos e das representações sociais no marketing turístico, nos processos de apropriação
turística e práticas afins, nas políticas públicas, nas atuais ações dinâmicas de fluidez e no sistema
de objetos.
Ainda, estabalece-se aqui a ênfase na necessidade de desvelar dinâmicas de turistificação
anteriores às ações de planejamento setorial do final do século XX, sendo estes fenômenos
característicos de espacialidades que tiveram processos de exploração, abertura turística e
apropriação muito característicos, denotando a figura do turista como agente iniciático deste
processo.
Metodologia
A pesquisa foca na compreensão do processo de construção da imagem da praia como espaço
divinamente concebido para o turismo e da representatividade social desta paisagem na
atualidade. Para tanto estabelece percurso teórico e metodológico capaz de fornecer evidências
da transformação gestada desde o século XVII até a atualidade.
Recorre-se inicialmente, através de levantamento bibliográfico e compilação de reportagens, à
análise da atuação de diferentes agentes de turistificação na mudança da representação do litoral
no imaginário coletivo, compreendendo as leituras da teologia natural, dos artistas romanticos, dos
viajantes (nas diversas concepções do termo), das mídias de turismo e dos atuais influenciadores
digitais. Assim, busca-se verificar as dinâmicas socioespaciais decorrentes de cada prática nos
balneários litorâneos e nas imagens relativas a estes.
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Em seguida, realiza-se o levantamento de metadados de folksonomia realizado na rede social
Instagram, com foco na compreensão sobre a representatividade do litoral entre as paisagens e
localidades etiquetadas com a hashtag "paradise". Através de amostra de 330* postagens, buscase quantificar a importância da praia como paraíso turístico na atualidade, onde os usuários da
maior rede social de compartilhamento de fotos são os responsáveis pela indexação dos itens na
plataforma.
Como última etapa proposta, aborda-se referencial teórico que trata da refuncionalização do termo
paraíso para a atividade turistica, notadamente as interpretações religiosas de paradísiaco, das
referências à existência do paraíso na terra, das respectivas características catalisadoras de
explorações e as relações entre o lugar sagrado e a imagem da praia. Ainda é abordada
bibliografia que trata da associação entre a imagem do mar e o medo, a qual se constitui em
inúmeros relatos de fenômenos inexplicáveis e criaturas míticas.
Resultados e Discussões
Através da análise da dinâmica de modificação dos elementos e disursos definidores do
paradisíaco, do processo de valorização dos ambiente litorâneos e das diferentes contribuições
ao processo de modificação da representação da praia como espaço sacralizado, verifica-se a
constituição de imagem da praia como espaço revestido de uma aura edênica e, por isso,
apropriada pelo mercado turístico.
Mencionada espacialidade se revela, através das dinâmicas acima verificadas, como detentora de
determinadas características e catalisadora de sentimentos capazes de impulsionar o uso turístico
dela mesma e de toda área contígua sobre influência. Assim, os aspectos paisagísticos, as
condições de fluidez, os atrativos naturais e humanizados, os discursos sobre as possibilidades
do local, as imagens midiatizadas e a aura de exclusividade são caracteristicas fiundamentais no
entendimento da constituição turística de determinados balneários litorâneos no Brasil.
Compreende-se ainda que há existência, muitas vezes concomitante, de diversos agentes de
turistificação nestes lugares, responsáveis pelos mais diversos estágios de manutenção deste
processo e, sobretudo, pelo início do mesmo, notadamente o turista de mochilão. Assim há
considerável importância nas ações do turista e de sua percepção sobre o local visitado,
influenciando os discursos, as abrodagens midiáticas e as políticas setoriais posteriores.
Define-se ainda que mencionados paraísos turísticos são, em sua grande maioria e devido a
processo muito particular de constituição de imagem, os casos mais exitosos do turismo de sol e
praia no país, os quais, em diferentes escalas de tempo e espaço, conseguem (re)criar formas de
dinamização turística pautadas em novos discursos, redução das possibilidades de acesso,
aumento dos valores dos produtos e serviços usufruídos, imagética e codificação utilizadas.
Há assim processo de turistificação particular que, apesar de envolver as mais diversas escalas,
se pauta nas características do lugar e nas possibilidades gestadas por estes. Assim interessa
não somente a fluidez criada, as infraestruturas e serviços turísticos, mas também a remota
possibilidade de um caminho difícil, a aproximação às características originais da natureza local
e o distânciamento dos modo de vida urbano.

*Mencionada amostra se constitui como metade da amostra total para levantamento na tese (665), a qual foi obtida através de
cálculo realizado no site https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/, com população total de 34,5 milhões de
postagens, 99% de confiança e 5% de margem de erro

Palavras-chave: paraíso turístico, litoral brasileiro, imagem turística, folksonomia.

94

As novas plataformas de hospedagens e o mercado imobiliário em Natal/RN (Maria
Aparecida Pontes da Fonseca, Mariana de Vasconcelos Pinheiro Beserra, Wagner Fernandes
Costa)
mpontesfonseca@gmail.com
marianavasconcelos@globo.com
wagner.fernandes@ifrn.edu.br
Introdução
Desde os anos setenta alguns estudiosos (LEFEBVRE,1999; HARVEY,1980) vêm chamando
atenção para a relevante participação do setor imobiliário na geração de riquezas e de sua
repercussão na produção do espaço construído. A expansão da atividade turística nestas últimas
décadas, por sua vez, contribuiu para potencializar o mercado imobiliário, de modo que se verificou
um incremento na demanda e da oferta de imóveis nas localidades turísticas (TABALES;
MAZO,2011).
O meio técnico-científico-informacional (SANTOS,1999) possibilitou maior mobilidade das
pessoas e as mudanças socioculturais originaram novos processos migratórios motivados pela
busca do lazer, amenidades e novos estilos de vida (JANOSCHKA,2014). Tal como apontava
Mullins (1991), em muitas localidades vem ocorrendo a urbanização turística e as cidades também
passaram a ser produzidas tendo em vista o consumo.
Após a última crise financeira-imobiliária, que atingiu a economia global, observou-se a
emergência de um novo fenômeno, que tem assumido grande magnitude nas localidades
turísticas: a difusão das plataformas de hospedagem. Redes de hospedagem, com base digital,
que se propõem a dinamizar o mercado a partir de aluguéis de imóveis ou cômodos por curtos
períodos (LOBO, 2018). Desse modo, tem-se a constituição de uma nova categoria de domicílios
denominados de Domicílio de Uso Turístico (DUT), terminologia que vem se difundindo para
caracterizar os imóveis que passaram a ampliar suas possibilidades no mercado, pois além dos
alugueis com contratos tradicionais (período de tempo mais longo) também assumem a função de
meios de hospedagens turísticos (aluguel de curta temporada), sendo alugados, frequentemente,
para turistas.
A intensidade e a rapidez deste fenômeno têm provocado reações da população contrária a este
movimento, o que acarreta uma série de conflitos socioespaciais (ZAAR; FONSECA, 2018). O
fenômeno das plataformas de hospedagem assume grande relevância, já que pode atingir duas
atividades econômicas tradicionais e importantes, os segmentos: imobiliário e turístico. Tal
inovação do mercado é importante para compreendermos a produção do espaço urbano na
contemporaneidade.
Inserida neste movimento global, muitas unidades habitacionais têm sido disponibilizadas através
das plataformas de hospedagens, na cidade de Natal/RN. Sendo assim, o objetivo deste trabalho
é avaliar a relação entre a expansão dos Domicílios de Uso Turístico, disponibilizados pela
plataforma Airbnb e a dinâmica imobiliária em Natal (mercado de compra, venda e aluguel de
imóveis) a partir da incidência deste fenômeno no espaço urbano da cidade. A proposição deste
estudo tem como finalidade contribuir para a discussão sobre os novos processos espaciais
observados nas cidades brasileiras, decorrentes da difusão das plataformas de hospedagens,
particularmente nas cidades turísticas.
Metodologia
Esta pesquisa foi realizada na cidade de Natal/RN, tendo por procedimentos metodológicos: a
consulta a estudos sobre a dinâmica do turismo e do setor imobiliário na cidade e a temática do
Airbnb; a análise dos Indicadores do Mercado Imobiliário coletados no Sindicato da Indústria da
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Construção Civil do Rio Grande do Norte (SINDUSCON-RN); as entrevistas realizadas com
representantes de instituições do setor imobiliário (imobiliárias e Sindicato da Habitação do Rio
Grande do Norte - SECOVI); os dados da Plataforma Airdna, que demonstram o total de aluguéis
ativos na plataforma Airbnb, média de preços e percentuais de imóveis cadastrados por tipologia;
e os Indicadores Turísticos dos Municípios Litorâneos do litoral potiguar, obtidos no Ministério do
Turismo.
O fenômeno das plataformas de hospedagens e as novas dinâmicas socioespaciais em
Natal
Conforme os dados da Tabela 01 os dois municípios onde há a maior concentração de meios de
hospedagens turísticas, Natal e Tibau do Sul, são os que possuem as maiores ofertas de imóveis
cadastrados em plataformas digitais de hospedagem.
Outro processo observado é a relação entre os municípios que ofertam Domicílios de Uso Turístico
(DUT) disponibilizados pela plataforma Airbnb e os municípios que concentram maior quantidade
de Domicílios de Uso Ocasional (DUO). De acordo com os dados do Ministério do Turismo, Natal
é o município do Rio Grande do Norte onde há maior concentração de DUOs, seguido por Nísia
Floresta, Extremoz e Parnamirim. Tais municípios também se destacam no ranking da oferta
Airbnb no conjunto estadual. Isto demonstra uma íntima relação entre Airbnb e segundas
residências.
Tabela 01 - Total de Domicílios de Uso Ocasional, Meios de Hospedagens e Domicílios de Uso Turísticos
cadastradas na plataforma Airbnb – Municípios litorâneos do Polo Costa das Dunas e do Polo Costa
Branca.
DUO*(2010)
MH**(2018)
DUT***(2019)
Polo Costa das Dunas
31.141
339
3.488
Baía Formosa
306
10
19
Canguaretama
485
10
32
Ceará-Mirim
1.858
6
37
Extremoz
4.354
6
55
Maxaranguape
1.423
4
38
Natal
5.850
160
1.556
Nísia Floresta
5.674
9
134
Parnamirim
4.018
1
354
Pedra Grande
267
0
Rio do Fogo
954
4
25
São Miguel do Gostoso
299
30
144
Senador Georgino Avelino
31
0
Tibau do Sul
923
91
1.094
Touros
1.194
8
Polo Costa Branca
11.974
31
24
Areia Branca
735
6
Galinhos
63
4
24
Grossos
225
1
Guamaré
341
7
Macau
785
6
Porto do Mangue
214
1
Tibau
2025
6
Fontes: *IBGE (2010); **MTUR: Indicadores para categorização turística (2107/2018); ***Disponível em:
<https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/br/rio-grande-do-norte/natal/overview >, Acesso em 24 de junho de
2019; ****MTUR: categorização turística (2107/2018)
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Em Natal a oferta Airbnb está concentrada no eixo hoteleiro da cidade, embora haja uma expansão
para bairros que não possuem função turística, tais como, Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova, Nova
Descoberta. Observando as Imagens 1 e 2, verifica-se que enquanto os meios de hospedagens
tradicionais concentram-se nos bairros turísticos (Ponta Negra e Areia Preta) os DUT se difundem
por toda malha urbana, particularmente ao longo dos principais eixos viários da cidade.
Imagem 1 - Distribuição dos meios de

Imagem 2 - Distribuição dos domicílios de

hospedagens em Natal

uso turístico.

Fonte: COSTA (2017)

Fonte: <https://www.airdna.co/vacation-rentaldata/app/br/rio-grande-do-norte/natal/overview >,
Acesso em 24 de junho de 2019

Segundo dados do Sindicato da Habitação do RN (SECOVI), a maior parte dos empreendimentos
ofertados pelas plataformas concentram-se no bairro Ponta Negra, devido à dinâmica turística já
desenvolvida nesta localidade. Também foi mencionada a presença das plataformas digitais nos
municípios litorâneos no entorno de Natal, onde há um grande quantitativo de DUO.
De acordo com os dados da plataforma Airdna, acessados em 24 de junho de 2019, do total de
1556 unidades compartilhadas nas plataformas Airbnb e HomeAway na cidade de Natal, 1153
(74%) são imóveis completos; 352 (25%) são quartos em imóveis; e 21 (1%) são quartos
compartilhados. Este dado corrobora com a ideia de que em poucos imóveis acontece o
compartilhamento entre residente e visitante. Isso vai de encontro às falas dos representantes do
setor imobiliário que expõem como sendo o perfil majoritário dos locatários, grandes investidores
que perceberam, nestas plataformas, uma forma de dinamizar seus negócios. Quando
entrevistado, o representante do SECOVI, afirmou que o locatário que possui um único imóvel

97

como fonte de renda extra, prefere contratos de locação tradicionais a fim de arcar com despesas
fixas de seu orçamento. O mesmo afirma que a dinâmica imobiliária da cidade de Natal, no que
se refere ao mercado de compra e venda e de aluguel, ainda não foi impactada diretamente pelo
uso das plataformas digitais de hospedagem.
Por fim, as instituições entrevistadas convergiram em relação à existência de conflitos em torno
do uso das plataformas digitais de hospedagem. Foram mencionados quesitos relacionados à
segurança dos residentes em condomínios e que isso têm influenciado indiretamente nas escolhas
de apartamentos, por parte de locadores.
Conclui-se, então, que a atividade turística é o grande potencializador da oferta de hospedagem
via plataformas digitais na cidade de Natal. Isso influencia diretamente na distribuição dessa oferta
e insere novos bairros na dinâmica turística. Verificou-se, também, que o setor imobiliário ainda
não tem sido afetado quanto à oferta de imóveis para locação e venda tradicionais. Entretanto,
isto já têm repercutido em relação às intencionalidades de uma parcela de locadores quanto a
escolha dos imóveis, que têm predileção por imóveis onde não há presença dos DUT.
Palavras-chaves: Airbnb; Mercado imobiliário; Turismo; Natal/RN
“Novas” formas de hospedagem e sua espacialização: uso e ocupação de imóveis nos
municípios litorâneos de Pernambuco pela plataforma Airbnb (Josiane Andrade, Cristina
Pereira de Araujo, Fernanda Kelly de Oliveira dos Santos)
josianenandrade@gmail.com
crisaraujo.edu@gmail.com
nanda.kelly1801@gmail.com
A popularização das plataformas de economia compartilhada e consumo colaborativo no Brasil se
dão de forma crescente. Serviços que oferecem inovação tecnológica associada à flexibilidade de
oferta atraem pessoas entusiasmadas pelo discurso da “sustentabilidade” e facilidade de
utilização. Assim, plataformas como Uber e Airbnb se consolidam no país, com reflexos diversos.
O consumo colaborativo baseia-se em relações de troca, compartilhamento, empréstimo, troca,
doação ou aluguel entre desconhecidos, permitindo o atendimento das necessidades das partes
envolvidas na colaboração. Sugere-se, ainda, que este tipo de prática tem potencial para minimizar
consequências negativas das relações de consumo convencionais, como os altos custos das
transações econômicas (LIMA, 2018).
Os meios de hospedagem no Brasil são regulamentados pelo Ministério do Turismo e devem ser
registrados obrigatoriamente (11.771/08). A plataforma de registro é o Cadastur, que conta com
cadastro e informação dos meios formais de hospedagem, classificados em albergue, hotel, hotel
fazenda, cama e café, hotel histórico, flat ou apart hotel, pousada e resort. Embora os imóveis
disponíveis no Airbnb não sejam, oficialmente, meios de hospedagem, nota-se que sua dinâmica
se caracteriza de maneira semelhante aos meios formais.
Não há dúvida sobre o fato de que as localizações costeiras representam espaços diferenciados,
características e ocupações que lhe são próprias, conferindo-lhes um monopólio espacial de certas
atividades. A interface com o mar propicia alguns usos quase que exclusivos do litoral, como a
exploração de recursos marinhos e a circulação de mercadorias intercontinentais através dos
portos. E mais recentemente, ocorre a apropriação cultural dessas áreas que as identificam como
espaços de lazer e turismo. Infere-se, portanto, que os terrenos à beira-mar se tornam cada vez
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mais valorizados frente às suas especificidades e vantagens locacionais (MORAES, 1999;
CORBIN, 1989).
Em relação ao uso desses espaços pela atividade turística, Araujo (2011) mapeou a ocorrência
dos meios de hospedagem e segundas residências ao longo do litoral brasileiro. Dentre as suas
conclusões destacavam-se a inversão de capitais para o ambiente construído – decorrente do
cenário de liberalização financeira – que provocou um boom imobiliário e, com ele, o surgimento
dos Empreendimentos Turístico-imobiliários – ETI’s (a fusão entre o resort e a segunda
residência), com forte incidência no litoral nordestino, se comparado às demais regiões do país,
devido à disponibilidade de grandes glebas ainda não urbanizadas.
Embora a dinâmica de ocupação das orlas nordestinas tenha se dado através de ETI’s e outros
equipamentos de hospedagem, questiona-se acerca da subversão da lógica da hospedagem
voltada ao turismo e lazer com a insurgência da plataforma Airbnb. Fundada em 2008 e presente
no Brasil desde 2012 ela reúne imóveis de pessoas físicas, que podem dispor de quartos ou
residências inteiras como local de hospedagem para outras. Há a possibilidade de se hospedar
em quartos ou imóveis inteiros, com datas e valores acertados previamente e diretamente com o
proprietário. Chamados pela plataforma de anfitriões, eles tinham renda anual média no Brasil de
R$ 5.500 em 2016 e o número de anúncios cadastrados era de 87 mil neste ano. Entre os anos
de 2015 e 2016 o total de hospedes internacionais recebidos nestes imóveis foi de 622 mil
enquanto o de hóspedes nacionais foi de 650 mil*.
Em 2019 a plataforma conta com 6 milhões de anúncios, distribuídos em 191 países e 100 mil
cidades, tendo sido registradas mais de 500 milhões de hospedagens no mundo todo. Estes
números dão conta da sua expressividade global e ultrapassam, por exemplo, o número de
hospedagem das cinco maiores redes hoteleiras do mundo combinadas, a saber: Marriott
International, Hilton Inc., InterContinental Hotels Group, Wyndham Worldwide e AccorHotels
(AIRBNB, 2019).
Embora a presença de ETI’s nos municípios litorâneos se caracterize pela utilização de
equipamentos outrora turísticos para fins de moradia, observa-se que a consolidação do Airbnb
tem modificado esta lógica, com a utilização de imóveis antes utilizados apenas para moradia
enquanto equipamentos para receber turistas. Desta forma, a pesquisa apresenta como objetivo
analisar a espacialização dos imóveis ofertados pela plataforma Airbnb no litoral pernambucano,
de modo a perceber a densidade desta ocupação e sua preferência locacional.
Para tanto, o recorte de análise inclui os municípios litorâneos do estado de Pernambuco
(Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré) bem
como a ilha de Fernando de Noronha. A etapa exploratória da pesquisa se realizou no site da
plataforma Airbnb, onde foram levantados os seguintes dados por município: tipologia do imóvel,
característica de compartilhamento (inteiro ou compartilhado), unidades habitacionais, leitos,
bairro e data de cadastro. Foi utilizado também o banco de dados Cadastur, do Ministério do
Turismo, de onde se extraíram as informações acerca dos meios de hospedagem formais
existentes na área de análise. Utiliza-se, ainda, o Censo IBGE de 2010 para o levantamento das
informações sobre segundas residências.
A compilação destes dados gerou tabelas, mapas e gráficos através dos quais se pode perceber
algumas dinâmicas que devem ser destacadas. Primeiro notou-se que o município do Recife é o
que mais conta com anúncios publicados, com aproximadamente 2 mil. Seu caráter de metrópole
contribui para tal número, uma vez que entre os anúncios estão imóveis para locação que não
necessariamente miram os turistas enquanto público alvo. Entretanto, verificou-se que cerca de
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50% deles é de imóveis situados no bairro deBoa Viagem, notoriamente a área com mais procura
para o turismo de sol e mar.
Haja vista o baixo índice de segundas residências existentes no Recife (2% de acordo com o
Censo de 2010), duas possibilidades surgem. A primeira delas é que, de fato, a economia do
compartilhamento de espaços vem sendo utilizada pelos recifenses, disponibilizando quartos em
suas residências para hospedar outras pessoas. A segunda é que imóveis antes direcionados ao
mercado convencional de alugueis agora são anunciados na plataforma, de modo a, inclusive,
contribuir para processos de escassez e consequente encarecimento dos alugueis nas áreas mais
anunciadas.
Um dado que reforça a segunda possibilidade e que pode ser aferido na pesquisa é que 60% dos
anúncios para o Recife correspondem a casas ou apartamentos inteiros, isto é, não há presença
dos moradores no imóvel durante a estadia do hóspede. Deste modo, deve-se considerar que
apesar de seu discurso de compartilhamento e de que a Airbnb oferece um novo jeito de hospedar,
baseando-se no convívio e troca de experiências, o que vem acontecendo é bastante diferente.
Os impactos deste tipo de dinâmica já foram notados em outras cidades cuja dotação turística é
notória, como em Barcelona e Berlim. Nestas houve resistência dos moradores locais ao que se
chamou de invasão turística, originando o fenômeno da turismofobia e estimulando a regulação
da plataforma em seus territórios**.
Outro município que se destacou pelos resultados encontrados foi Ipojuca. Conhecido
amplamente pela praia de Porto de Galinhas e com um fluxo turístico direcionado para este
espaço, o município conta com 15% das suas residências classificadas como sendo de uso
ocasional (IBGE, 2010). A oferta de equipamentos de hospedagem é grande, contando com hotéis
(23), pousadas (73), albergues (2) e resorts (2) (CADASTUR, 2019). Neste caso, foi possível notar
que existem anúncios de quartos nos próprios meios de hospedagem, que se ofertam como
apartamentos, mas são, de fato, quartos de hotéis ou pousadas.
Ao longo da pesquisa foi possível observar que ocorre uma subversão na lógica de
compartilhamento do próprio espaço de moradia, notando-se que a maior parte dos anúncios
oferece imóveis inteiros, onde por vezes nem é necessário o encontro entre anfitrião e hóspede.
Questiona-se acerca de como o avanço da plataforma nos municípios litorâneos pode influenciar
sua econômica, social e espacialmente as dinâmicas voltadas ao turismo.
Em cidades com baixos estoques de imóveis para aluguel, a plataforma representa uma ameaça
ao retirar residências do mercado de aluguel de longa temporada, destinado à moradia, e
direcioná-las para o aluguel por diárias. No litoral brasileiro, onde as frentes oceânicas e
adjacências são caracterizadas, principalmente, por hotéis, ETI’s e residências de alto padrão, o
Airbnb pode modificar a lógica da transformação de equipamentos turísticos em moradias, fazendo
o movimento contrário. Entretanto, sua não regulamentação pode representar perdas significativas
para os municípios turísticos litorâneos, principalmente os de menor porte e cuja economia gire
em torno do setor.
*Informações contidas no Panorama da comunidade Airbnb no Brasil, disponibilizado pela plataforma em 2016.
**Reportagem de Daniel Guttentag para a BBC: What Airbnb really does to a neighbourhood, disponível em: https://www.bbc.com/news/business45083954, acesso em 11 de agosto de 2019.

Palavras-chave: meios de hospedagem, litoral pernambucano, Airbnb.
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O Espaço Construído no Litoral de Caucaia-Ce: dinâmica turística e metropolização na
Região Metropolitana de Fortaleza. (Francileuda Pontes Paz, Alexandre Queiroz Pereira)
leudapontes@gmail.com
aqpufc@gmail.com
Introdução
O espaço litorâneo se mostra como um conjunto de apropriações mentais e físicas no tempoespaço de sua formação. Esse conjunto é diverso e aberto, peculiar em suas formas, conformando
um mosaico de processos sociais, políticos, econômicos e ambientais.
O litoral de Caucaia está inserido na dinâmica socioespacial da Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF). Em consequência, esse espaço é condicionado pelo processo de metropolização e
bastante dinamizado econômica e demograficamente - com a chegada de novos moradores e
turistas, principalmente pelos processos de turistificação de localidades que possuem uma maior
relação com a Metrópole. Apesar da capital possuir a maior receita em relação ao setor turístico e
se caracterizar como núcleo receptor, as demais localidades litorâneas próximas à Metrópole se
beneficiam com o redimensionamento dos destinos e das visitas dos turistas. No período de 2006
à 2012, cerca de 70% do total de turistas, que aportaram em Fortaleza, visitaram outras cidades,
os quais 84,6% deram preferência às localidades litorâneas. Em 2016, Caucaia ocupou o segundo
lugar dentre os destinos preferidos e a capital cearense permaneceu em primeiro lugar (SETUR,
2016). Portanto, o contexto litorâneo resulta de um processo socioespacial que se dá no nível das
transformações advindas da metrópole e do contexto nacional e internacional.
A partir de um olhar horizontal, o espaço litorâneo aglutina formas que são resultado de tempos
passados e atuais que se entrelaçam, de tal modo que o novo e o velho permanecem em constante
rearranjos e conflitos. Ao aprofundar o olhar geográfico no sentido vertical, o espaço litorâneo
deslinda processos que se desenrolaram em temporalidades diversas fazendo emergir
contradições decorrentes da ação dos diferentes agentes produtores do espaço urbano.
O ritmo das transformações sócio-espaciais é caracterizado pela aceleração das transformações
e pelo acirramento dos conflitos. O litoral de Caucaia se insere nesse quadro de referência, que
inclui espaços em transformação, espaços de intervenção econômica, espaços de exclusão, mas,
também, espaços de resistência e de esperança. Isto se aguça principalmente porque esse quadro
se dá na planície litorânea que é reconhecidamente diferenciada enquanto subunidade da zona
costeira. Assim, a síntese complexa dos processos que resultam nas formas espaciais é produzida
pelo singular jogo de força entre os diversos agentes e por suas estratégias materializadas no
espaço litorâneo.
Convém ressaltar o olhar geográfico sobre esse processo que também é objeto de estudo de
outros campos da pesquisa científica. Neste sentido, questões relacionadas às formas e processos
espaciais, bem como às estratégias dos agentes produtores do espaço litorâneo, devem ser
acompanhadas de uma estrutura teórico-conceitual capaz de capturar a complexa dinâmica do
espaço-tempo em zonas litorâneas. Esse olhar marca o sentido geográfico da pesquisa e, no
presente estudo, se apóia numa dupla compreensão dos processos espaciais. De um lado, a
compreensão a partir da formação sócio-espacial, que corresponde às camadas de sedimentação
do espaço-tempo e, de outro, os processos de reestruturação espacial que desenrolam ao longo
do tempo marcando as rupturas e descontinuidades.
Enfatizando ainda que a reestruturação em si, no seu sentido amplo, transmite a noção de
mudanças e rupturas temporais 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 através de
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mecanismos que fomentam essas mudanças. Os espaços litorâneos têm sido a conjuntura dessa
combinação sequencial de “destruição criativa” sob o comando da crescente valorização
econômica dessa porção do território nas últimas décadas, em particular o litoral de Caucaia.
As áreas litorâneas têm sido bastante estudadas em geografia nas práticas e usos econômicos e
culturais associados ao lazer e ao turismo, incluindo aí a ocupação do espaço através de segundas
residências das classes de renda mais elevada. O escopo geral do presente estudo mantém em
parte essa tradição de pesquisa, tendo como objetivo geral analisar os aspectos gerais do
ambiente construído para fins de moradia na planície litorânea do município de Caucaia no estado
do Ceará.
Contudo, se o morar é emblemático dessas práticas, não se pode deixar de abordar as ações
estabelecidas pelos “excluídos” nesse espaço marcado pela gentrificação. Comumente, quando
se fala de moradia em áreas praianas, fala-se de um morar elitizado e segregado. No entanto,
constata-se a presença de outras formas de morar para além do lazer gentrificado ofertado pelo
mercado imobiliário. Neste sentido, destacamos a importância da moradia das populações de
baixa renda: seja como resiliência de ocupações pretéritas às mutações provocadas pela dinâmica
do mercado, seja como novos processos de ocupação associados a reestruturação espacial na
área metropolitana.
Assim, o olhar geográfico sobre o padrão espacial de moradia das classes de baixa renda nesse
trabalho se coloca na âmbito da metropolização, que faz e refaz o tecido espacial da área em
estudo. Vale ressaltar ainda que entender a moradia - dimensão da reprodução - do litoral de
Caucaia por meio do processo de metropolização requer levar em consideração o capital produtivo
(indústria, turismo e serviços) que modela a expansão urbana da metrópole fortalezense e, por
consequência, interfere na estrutura urbana dos municípios vizinhos, como Caucaia, uma vez que
Fortaleza se mostra polarizadora e irradiadora dos processos de produção e reprodução.
Portanto, o estudo parte de uma perspectiva metropolitana que aponta para o litoral de Caucaia
como um espaço complexo, capaz de exemplificar na sua singularidade a diversidade de usos do
litoral metropolitano. Desse pressuposto deriva o seguinte questionamento norteador do estudo:
Como a moradia popular no município de Caucaia se coloca frente a demanda turística e a
dinâmica metropolitana?
Contribuição para o evento e eixo temático
O trabalho contribui na discussão entorno da dinâmica e dos conflitos socioespaciais que se dão
por meio da moradia no ambiente litorâneo. Dado que essa discussão está intrinsecamente ligada
aos usos múltiplos no litoral, possibilitando a compreensão das diversas temporalidades que se
justapõem na complexidade espacial dinamizada pelo lazer e pelo turismo.
Metodologia
Elencou-se as classes de rendimento de até 3 salários mínimos como o principal grupo a ser
analisado na construção da moradia. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base
de dados numérica e georreferenciada do IBGE (CENSO 2010) e IPECE (2010; 2019) sobre a
área de estudo e seu entorno. Ademais, consultou-se uma bibliografia acadêmica que disserta
sobre a dinâmica ambiental e urbana do município. Em uma escala macro, realizou-se leituras
sobre a questão da moradia para a análise das classes de renda de 0 a 3 salários mínimos;
urbanização litorânea e sobre a zona costeira. Na escala intraurbana, consolidou-se como base
teórica os trabalhos de Pequeno (2015) e Pereira (2014). Como procedimento metodológico e com
os dados obtidos, utilizou-se ferramentas de Sistemas de Informação Geográficas (SIG’s), em
especial, o software Quantum Gis (QGis) para a espacialização e manipulação das informações
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obtidas a partir de órgãos governamentais. Como resultado, construiu-se um panorama geral da
planície litorânea do município. Adicionalmente, discutiu-se a formação dos espaços de moradia
para as classes de renda de até 3 salários mínimos em Caucaia.
Resultados e Discussões
A discussão entorno do ambiente construído em Caucaia torna-se pertinente, dado que a
instalação das moradias se efetiva na planície litorânea, que se trata de um ambiente com
restrições ao uso intensivo e está relacionada a fixação da força de trabalho.
Em uma série histórica dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, percebe-se um acentuado
incremento na população caucaiense (Tabela 1). Esse incremento populacional é resultante de um
processo de metropolização que se mostrou como transbordamento de relações sociais ocorridas
na metrópole fortalezense (PEREIRA, 2014).
Tabela 1 - Crescimento populacional de Caucaia de 1991 a 2010.
SEDE E
DISTRITOS DE
CAUCAIA.

POPULAÇÃO
1991

2000

2010

Caucaia (sede)

72792

115383

165459

Bom Princípio

2283

2761

3257

Catuana

4337

6803

9092

Guararu

2179

4007

4278

Jurema

75434

109314

129276

Mirambé

3101

5089

5076

Sítios Novos

3113

4682

5990

Tucunduba

1860

2440

3013

TOTAL

165099

250479

325441

Fonte: CENSO (1991, 2000, 2010; Grifo nosso).

Percebe-se que o distrito de Jurema e a sede municipal mantiveram o maior número de habitantes
da década de 1990 a 2010. Vale ressaltar que ambos possuem uma relação fronteiriça com a
capital cearense. Por consequência, o fator locacional possibilita uma maior interrelação de fixos
e fluxos com a metrópole fortalezense. Analiticamente, pontua-se que a proximidade com a capital
- que se configura como centro irradiador e concentrador, tanto de serviços, quanto de demandas
- contribuiu para intensificar o uso e ocupação de Caucaia.
É sabido que o litoral é um ambiente tensionado aos investimentos imobiliários com vistas ao
turismo e ao lazer, portanto, trata-se de uma área que se consolida por meio de uma valoração e
que se valoriza. Assim, a priori, deduz-se que são áreas destinadas às classes com poder
aquisitivo de alta renda. No entanto, o espaço litorâneo de Caucaia é constituído por diferentes
classes de rendimentos e, contraditoriamente, a maior parte dos domicílios localizados nos bairros
litorâneos de Caucaia tem rendimento de até 3 salários mínimos - 74,6% a 90,1%.
Segundo Pereira e Araújo (2011), a ocupação inicial de Caucaia se consolidou predominantemente
por pescadores expulsos, tanto pela impossibilidade de se pagar pela habitação na capital
fortalezense, quanto pela vilegiatura que se instalou em Fortaleza na década de 1920. Por
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consequência, a chegada de novos moradores com vistas aos investimentos na vilegiatura
marítima, no lazer e na abertura de vias acarretaram novos usos e novas dinâmicas espaciais e
sociais.
Apesar de Caucaia se configurar em um dos principais destinos turísticos da RMF, o espaço
litorâneo do município é uma amálgama de processos socioespaciais que se desvela na
estigmatização de algumas praias, abrindo caminho para se pensar o processo de favelização.
A praia de Icaraí é emblemática para se pensar nesse sentido. Ao passo que essa praia foi
precursora na conformação do veraneio em Caucaia, seguidamente foi uma área que se
verticalizou e se tornou um dos principais destinos dos fortalezenses. Contudo, anteriormente a
uma densidade demográfica, tem-se uma densidade construtiva associada à infraestrutura
precária.
Essa precariedade vai se ligar à precariedade dos espaços informais do lado oeste da metrópole.
Seguidamente, percebe-se uma expansão do processo de favelização no litoral que se estende
desde o bairro Pirambu e Barra do Ceará em Fortaleza até os bairros vizinhos localizados em
Caucaia. Ademais, apesar de existirem diversas unidades habitacionais a serem ocupadas, a
população detentora de poucos recursos financeiros passa a ocupar as áreas ambientalmente
frágeis, principalmente as dunas, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade ambiental.
Portanto, “anteriormente concentrada na capital, a irregularidade fundiária avançou para os
municípios vizinhos, desconcentrando o problema” (PEQUENO, 2015. p. 135).
Os dados analisados nesse trabalho assinalam para uma conformação do espaço urbano de
Caucaia que se deu em tempos, ritmos e processos diferentes de outras áreas pensadas para o
turismo e o lazer. Para além da dinâmica que a atividade turística ocasiona nas localidades a qual
se instala, os processos advindos da produção do espaço metropolitano também foram decisivos
na estruturação e fixação da população.
A abordagem neste trabalho a respeito da moradia no litoral de Caucaia por meio da
metropolização coloca ênfase no conjunto de dinâmicas sociais as quais as populações de baixa
renda protagonizaram durante a formação do ambiente construído de Caucaia. Concedeu-se
especial importância à escala regional e à intraurbana, pois tem-se a compreensão de que o
espaço metropolizado se trata de uma totalidade aberta e complexa. Nesse sentido, tornou-se
possível identificar duas dinâmicas socioespaciais em Caucaia: ocupação das áreas
ambientalmente frágeis pelos grupos sociais de menores rendimentos e expansão da favelização
no nível metropolitano.
Por fim, Caucaia se mostra como uma unidade do diverso. Estruturada em um constante rearranjo
de novas e velhas temporalidades, que emergem e se faz perceptível por meio da paisagem com
espaços construídos por diferentes grupos sociais.
Palavras-chave: Moradia Litorânea, Metropolização, planície litorânea.
No limiar marítimo de Salvador: a produção urbana a partir de Pedra Furada e o seu entorno
(Janaína Lisiak)
janalisiak@gmail.com
Através da inquietação provocada por discursos de precariedade, ilegalidade e informalidade que
circulam determinados espaços urbanos, busca-se lançar luz sobre dinâmicas e relações que
ocorrem no cotidiano de Salvador, sobretudo na sua borda marítima. Não se cogita negar as
adversidades que acometem os grandes centros urbanos contemporâneos, tais como o
agravamento da desigualdade social e da precariedade socioespacial. Entretanto, deseja-se
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visibilizar abordagens e narrativas que explicitam urbanidades* múltiplas e a emergência,
suscitadas por estas, de outros possíveis entendimentos da cidade para além da lógica capitalista.
O artigo não almeja construir juízo de valor sobre as práticas realizadas no espaço, muito menos
esmiuçar os projetos urbanos. Busca-se explicitar a produção espacial urbana que se faz a partir
do mar – e com o mar –, de forma que esta ora escapa as propostas realizadas, subvertendo a
ordenação física, ora corrobora com as materialidades existentes. Esse aspecto se apresenta
enquanto questão de pesquisa por se intuir que Salvador, enquanto cidade que nasce do mar,
mobiliza urbanidade específicas que se constroem pela relação com o mar.
O planejamento urbano que vem sendo levado a cabo em Salvador reforça o modus operandi
tecnocrático, legitimado por enunciados que apontam as precariedades infra-estruturais, bem
como as vulnerabilidades sociais e ambientais. Deste modo, constitui-se um conjunto de
deliberações de modo a instituir o controle do espaço. Ademais, a postura e discurso
mercadológico-comerciais se soma à produção urbana institucionalizada, nos quais as cidades se
tornaram mercadorias a serem vendidas e consumidas através da execução de um projeto, hoje
comumente cunhado como plano estratégico, requalificação urbana, revitalização urbana, entre
outros termos**.
Assim, conforme indica Arantes (2013, p. 26), a cidade se apresenta enquanto uma “(...)
contradição recorrente entre o valor de uso que o lugar representa para os seus habitantes e o
valor de troca com que ele se apresenta para aqueles interessados em extrair dele um benefício
econômico qualquer, sobretudo na forma de uma renda exclusiva.”
Na última década, Salvador tem vivido diversas transformações espaciais, sobretudo nos espaços
de borda marítima, executadas pelos poderes públicos. Materializa-se a reconfiguração formal do
perímetro marítimo a partir de respostas projetuais similares, transformando a materialidade
existente de modo a construir uma imagem homogênea em toda orla. Observa-se uma
reformulação espacial específica amparada por discursos que enaltecem a vocação turística local,
cujo suposto impulso econômico justifica as obras públicas. Desta forma, questiona-se como se
dão as dinâmicas e relações socioespaciais na borda marítima da cidade em conjunto com as
mudanças realizadas.
Um olhar panorâmico sobre a Península de Itapagipe e a região da Pedra Furada
Entre as diversas obras realizadas*** na borda marítima de Salvador pelos poderes públicos, nas
esferas estaduais e municipais, durante a última década, toma-se como ponto de partida a
conclusão recente de uma via de borda marítima que liga a Marina do Bonfim à Pedra Furada. A
obra, realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER),
corresponde a um aterro sobre o mar na Península de Itapagipe, de modo a criar a via de borda
marítima, com caixa de rua para a passagem de veículos, calçada e ciclo faixa, assim como a
criação de duas quadras esportivas.
A perspectiva da globalização, onde temos a mundialização da economia e da comunicação,
justifica uma postura “agressiva” a nível global. Cada cidade deve desenvolver uma gestão pública
que compete, por meio do preço e da oferta de serviços, pela atração de novas indústrias e
negócios, pelo investimento de capital e de tecnologias. Este cenário justifica as propostas urbanas
que mobilizam grandes obras públicas de reformulação socioespacial.
No caso de Salvador, observa-se nos últimos anos a materialização fragmentada (em trechos) de
projetos de transformação urbana na orla de Salvador, onde cada qual recebe uma nomenclatura
diferente, mas sempre remetendo à requalificação e planejamento estratégico. Para maiores
informações, ver Souza (2017).
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Imagem 01: Mapa indicando a via, em forma de aterro, construída sobre o mar (em amarelo) na Pedra
Furada, e com indicação de grandes equipamentos urbanos (religiosos, turísticos e institucionais) no seu
entorno. O recorte da imagem engloba parcelas dos bairros Monte Serrat e Bonfim.

Fonte: Google Earth (2019).

Para melhor compreensão do território, faz-se necessário apresentar definições geográficas. A via
foi construída de modo a interligar, pela frente marítima, dois bairros da Península de Itapagipe:
Bonfim e Monte Serrat. Esta região peninsular é constituída por treze bairros, cujo conjunto é
definido pela municipalidade enquanto prefeitura-bairro.
Imagem 02: Mapa os bairros que constituem a prefeitura-bairro V: Cidade Baixa, banhada pelas águas
marítimas da Baía de Todos os Santos. .

Fonte: Elaborado pela autora.
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A ocupação desta região ocorre substancialmente a partir do final do século XIX, onde se instalou
as primeiras fábricas da cidade, devido a sua proximidade com a estrutura ferroviária. Em geral,
as indústrias de médio porte (cigarros, chocolates, refrigerantes, óleo de mamona, tecidos, entre
outras) foram se assentando paulatinamente ao longo do século XX, configurando uma ocupação
populacional de base operária (FLEXOR; SCHWEIZER, 2011), com escassa intermediação do
Estado. A consolidação industrial no eixo Sul-Sudeste do país no século XX, bem como uma série
de crises econômicas, levou ao fechamento de muitas fábricas na região. Ainda assim, verifica-se
uma expansão da ocupação do solo na região, sobretudo a partir dos anos 1970, com a construção
da Avenida Suburbana e a criação do Pólo petroquímico em Camaçari, cidade da Região
Metropolitana de Salvador.
A expansão na península Itapagipana, com precária participação dos poderes públicos, faz
emergir ocupações como a de Pedra Furada. Esta localidade se enquadra hoje enquanto uma
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)****pertencente ao bairro de Monte Serrat. Em um raio
de 1km, temos uma série de equipamentos de uso público, de cunho turístico (a Igreja do Bonfim,
a Ponta do Humaitá) e institucional (Hospital Sagrada Família, assim como instituições
educacionais, entre as quais se destaca o Colégio Militar).
Na borda marítima de Pedra Furada, a ocupação continental é determinada por uma contenção
de pedra, cuja execução se deu em dois momentos distintos*****, elevando o nível da rua (e
consequentemente das casas) em relação ao mar. Ao longo da contenção, há dois tipos de
equipamentos que fornecem o acesso ao mar: escadas e rampas.
Imagem 03: Uma das escadas que dá acesso ao mar pela Avenida Constelação, na Pedra Furada.

Fonte: Arquivo pessoal, 2019.

Entre as normatizações espaciais, o avanço da terra sobre o mar se apresenta como uma das
respostas possíveis. Esses aterros se desdobram em pistas de borda, de modo a conter a
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ocupação popular sobre o mar. Construções em palafita foram retiradas para a posterior
construção da via (PACHECO; LAHIRI, 2014). Contudo, tais respostas projetuais, materializadas,
não destroem as formas de interação dos sujeitos com o mar, posto a permanência não somente
de determinados equipamentos que fornecem o seu acesso, mas também de práticas realizadas
em tais territórios.
Pesquisa de corpo presente: apreendendo práticas marítimas nos espaços de Salvador.
Posto o panorama apresentado, que análises podem ser realizadas sobre a produção urbana
marítima a partir de Pedra Furada? Por meio de vivências pessoais, observa-se a existência de
práticas no mar - e com o mar - que extrapolam não somente os projetos urbanos, mas também
as informações contidas nos levantamentos censitários. Desta forma, questiona-se a possibilidade
de construir outros entendimentos sobre esse território. Assim, a pesquisa se constrói também a
partir da perspectiva de “observador participante” (VALLADARES, 2007). Parte dos dados foram
obtidos por meio de conversas informais com sujeitos presentes nos espaços, sendo estes
moradores ou não.
A fim de analisar as dinâmicas espaciais cotidianas no território da Pedra Furada, o trabalho de
campo em outubro de 2018, onde constatou-se a construção da pista de borda entre a localidade
da Pedra Furada e Marina do Bonfim. Desde então, algumas incursões foram realizadas na
localidade e o seu entorno. Na proximidade, encontram-se grandes equipamentos públicos, entre
os quais eu destaco a Ponta de Humaitá. Nesta, além da Igreja da Nossa Senhora de Monte
Serrat, encontra-se também um atracadouro de barcos (píer flutuante), construído no escopo do
projeto da Via Náutica. Tal empreendimento, idealizado na gestão de Antônio Imbassahy (19972005), visava construir um roteiro turístico náutico pela Baía de Todos os Santos, contudo, a
ausência de recursos para a continuação do projeto levou à implementação de somente um dos
cais. Posteriormente, na gestão de João Henrique Carneiro (2005-2013), é retomada a pauta, mas
a execução permaneceu paralisada. Enunciados dos locais se aproximam do discurso de falência
anunciado pela mídia (BRITO, 2011): “o píer não serve para nada”, disse um senhor comerciante.
Tal consideração entra em choque com as percepções de campo, posto que, observa-se a
assiduidade de pescadores - uns dias mais que outros. A presença de maior ou menor quantidade
de homens - eram sempre homens - pescando não parecia ser operada pelos dias de semana,
mas sobretudo pela maré, ou seja, dependente das condições naturais. Conforme anunciou o
mesmo senhor comerciante de outrora, maré subindo “não presta. Joga linha [quando] tá
vazando… ou quando [a água] fica parada”. Este senhor, que não sabia pescar, entendia das
condições da atividade pelas conversas que realizava com os usuários do espaço.
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Imagem 04: Pescadores jogam linha na balaustre da Ponta de Humaitá, no bairro de Monte Serrat.

Fonte: Arquivo pessoal, 2019.

A partir deste cenário, é possível vislumbrar a tessitura de redes de sociabilidade e trocas de
saberes entre os agentes presentes naquele espaço. Outras interlocuções, mesmo que
descontínuas, possibilitam a compreensão de modos de vida atrelado ao mar, que se fazem no
cotidiano, seja no píer da Via Naútica, na Ponta de Humaitá, seja na balaustrada de pedra da
Avenida Constelação, na PedraFurada.
Na borda marítima, a produção espacial emerge por meio da sociabilidade – os usuários partilham
não somente pescados (“Com essa lagosta aqui, vou fazer uma moqueca com os ‘cara’ mais
tarde”), mas também histórias (“Fulano voltou com 40kg de tainha”) e saberes. Um dos senhores
ficou horas a explicar e mostrar cada um dos pescados e mariscos; em outra conversa, dois
homens comentam sobre os melhores locais para se ir pescar mergulhando, mesmo com o risco
da pesca de bomba no local.
Contudo, necessita-se atenção e cuidado para não essencializar essas experiências na região; a
relação com o mar, seja lúdica, seja na chave do trabalho, não é um aspecto colado à Península
de Itapagipe. As considerações tecidas aqui buscam ilustrar a produção do espaço urbano na
borda marítima através da sociabilidade que extrapola qualquer planejamento. Não somente na
perspectiva sociológica, mas reconhecendo também a existência de historicidades diversas
construídas na relação da cidade com o mar que apontam a concomitância de territórios marítimos,
que costuram apropriações materiais e trocas de saberes com o espaço remodelado para o
turismo.
*O entendimento de “urbanidade” se aproxima, até então nesta pesquisa, de uma perspectiva filosófica consoante com a construção reflexiva
desenvolvida por Netto (2012). Considera-se “urbanidade” enquanto encontro das condições sociais e materiais que toma forma na cidade.
Entendendo esta na qualidade da expressão e convergência das diferentes formas de vida, o encontro se dá por meio da experiência humana do
mundo ao nosso redor, isto é, do que é vivido e partilhado com o outro. Justamente pela interação e construção com o outro - ou melhor, com os
muitos outros, vislumbra-se a experiência enquanto a coexistência das diferenças, o que imprime à urbanidade um sentido não somente agregador,
mas também segregativo. A diferenciação entre qualquer experiência urbana e “urbanidade” se daria, contudo, no entendimento de que o segundo
agrega uma orientação ética: “o potencial pleno de relação social e sua pulsação como bem-vir e comunicação; como emancipação das realidades
de intolerância e coerção” (ibid., p. 55).
**Os gestores do poder público de Salvador se aproximaram nos últimos mandatos da ideia de planejamento estratégico. Tal afinidade não é uma
prática realizada somente na capital baiana, mas sim uma conduta adotada em diversos centros urbanos, conforme indicam Arantes (2013) e
Vainer (2013). Este se apresenta enquanto modelo, propagado com grande frequência pelos catalães a partir da experiência de Barcelona (uma
sequência de obras de reestruturação urbana iniciadas em prol das Olimpíadas realizadas na cidade em 1992), na qual se observa a divulgação e
circulação deste modo de planejamento com apoio de agências multilaterais (BIRD e Habitat). Cada projeto de gestão urbana que se vale desta
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estratégia apresenta, obviamente, especificidades, contudo há de se destacar a semelhança: o planejamento urbano agrega técnicas de gestão
empresarial, de forma que “as cidades passaram elas mesmas a ser geridas e consumidas como mercadorias” (ARANTES, op. cit., p. 26).
***Na escala municipal, destaca-se a implementação do Programa de Requalificação Urbano-Ambiental da Orla Marítima de Salvador, realizada
desde 2013 na gestão do então prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (2013-atual). Valendo-se da ideia de planejamento estratégico,
desenvolveu-se uma reestruturação formal homogênea em toda a orla da cidade (tanto a orla que margeia o Oceano Atlântico quanto aquela que
margeia a Baía de Todos os Santos), fragmentando a sua execução por trechos. Para maiores informações, ver Souza (2017).
****
Conforme a Lei Municipal nº 9.069/2016, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (PDDU), a
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) se configura enquanto “zonas destinadas a implementação de programas de regularização fundiária e
urbanística, produção, manutenção ou qualificação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP).” (SALVADOR,
2016, p. 218)
*****
Essa informação foi fornecida por um morador, durante uma conversa informal. Segundo o mesmo, na gestão municipal de Mário Kertész
(1979-1981), foi realizada a última obra de contenção e aumento de nível da rua. Ainda não
foram encontrados, nos arquivos públicos, informações ou registros acerca dessas obras públicas.

Palavras-chave: produção socioespacial, cotidiano urbano, maritimidade.
A implementação da ZEIS Mucuripe em Fortaleza: os dois lados do planejamento
participativo e os conflitos socioespaciais (Juliana de Boni Fernandes, Clarissa Figueiredo
Sampaio Freitas)
julianadeboni@arquitetura.ufc.br
urbcla@gmail.com
Atualmente, principalmente em países periféricos, o planejamento urbano é tido como um
processo unicamente viabilizado pelo Estado (Sousa, 2006). Este artigo discute as limitações do
Estado brasileiro em representar os interesses dos setores sociais vulneráveis no processo de
produção do espaço, discutindo os conflitos socio-espaciais a respeito da urbanização de um
território de interesse turístico situado em uma porção valorizada do litoral de Fortaleza.
De um lado, o planejamento urbano possui uma herança de produção baseada no modelo
modernista de projetar que, muitas vezes, traz resultados descontextualizados, desfamiliarizados
e colonizadores de estratos sociais que deixam de ser ouvidos em nome de um planejar que
prefere se apoiar em premissas estéticas, onde o planejador se considera capaz de transformar
comportamentos, suprimindo uma série de costumes, historiografias e culturas de diferentes
grupos sociais (Holston, 1998). A supressão de valores e demandas dos grupos vulneráveis
também tem ocorrido através dos modelos de planejamento estratégico, baseado na
financeirização internacional, em busca da globalização, da atração de capital estrangeiro, onde o
turismo e o fluxo de pessoas se tornam prioridade na produção de intervenções e investimento em
infraestrutura urbana (Arantes et all, 2000).
Do outro lado, o planejamento participativo vêm como um alternativa de atender garantias
relacionadas aos conceitos de direitos universais, em um período onde a democracia liberal se
expande e o neoliberalismo - eximindo o Estado de responsabilidades - ascende. Há uma vasta
discussão acadêmica (Abers, 2003; Kapp e Baltazar, 2012; Miraftab, 2012; 2004) que debate a
implementação de planejamentos participativos sob esse paradoxo. Tais debates trazem críticas
sobre como esse tipo de planejamento pode se tornar apenas um método ilusório para manter o
controle popular (Abers, 2003) e também como, muitas vezes, tais planejamentos não estão
caminhando para o fortalecimento da autonomia popular (Kapp e Baltazar, 2012; Freitas, 2019).
Esta linha de pesquisa busca identificar os elementos essenciais de processos de planejamento
que busquem garantir o direito das comunidades vulneráveis a terem voz no processo decisório
sobre a produção da cidade.
No sentido de dialogar com essa literatura, o presente estudo analisou o processo de
regulamentação da Zona Especial de Interesse Social Mucuripe (ZEIS Mucuripe), localizada em
uma das áreas mais valorizadas e próxima da zona hoteleira e turística de Fortaleza (Mapa 01).
Tendo em vista que a ZEIS pretende ser um instrumento de planejamento participativo, o trabalho
parte de questionamentos como: A situação observada se encaixa nas críticas e observações
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atuais sobre a maioria dos planejamentos participativos? Em que medida a regulamentação da
ZEIS Mucuripe colabora para a autonomia da comunidade? Tal processo é capaz de representar
a resistência dos moradores locais quanto à gentrificação e à obras de infraestrutura que
pretendem removê-los? O objetivo geral deste trabalho é entender o quão participativo tem sido o
processo de regulamentação da ZEIS é qual a influência que ele tem para com as obras de
infraestrutura que estão acontecendo na área atualmente, procurando elucidar potencialidades
desse processo no que diz respeito ao empoderamento dos moradores locais para com os seus
direitos e para com o espaço em que vivem, mesmo com todas as influências que atuam sobre
ele.

Mapa 01. Fonte: Fortaleza em Mapas, SEUMA. Elaboração: Autoral.

A metodologia usada para realização deste trabalho é composta principalmente de observação
participante nas reuniões do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe e em reuniões extraordinárias
somente com conselheiros moradores. Além disso, foi realizada análise documental de projetos,
planos e legislação incidentes na região abordada. Para representar esses conflitos, foram
realizadas sobreposições de dados em sistema georreferenciado.
A área estudada recebe atualmente três obras de infraestrutura relacionadas à mobilidade urbana:
a linha do VLT Parangaba/Mucuripe, o túnel da Av. Alberto Sá (composto também por uma ponte
que passará por uma área zoneada como Zona de Preservação Ambiental, de acordo com o
PDPFor) e o Corredor Gastronômico da Varjota (Mapa 02). Tais obras estão sendo executadas
pela gestão em justificativa da melhoria do turismo local, mas apresentam incongruências quando
relacionadas aos aspectos sociais envolvendo a ZEIS e também áreas ambientais. Os
conselheiros moradores, ao perceberem esses conflitos, começaram a se reunir fora do espaço
do Conselho para articular estratégias que pudessem ir de encontro à gestão e exigisse
providências. Assim, foi elaborado como produto desta pesquisa, junto aos conselheiros
moradores e entidade representante, um relatório técnico para ser entregue ao Ministério Público
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do Estado do Ceará, denunciando negligências sobre obras que já foram concluídas, como a
Operação Urbana Consorciada Foz Riacho Maceió, as 3 obras em curso e obras que estão
previstas para o futuro, como as “melhorias” da Operação Urbana Consorciada Maceió Papicu.

Mapa 02. Fonte: Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: Autoral.

A análise desses conflitos, que não estão presentes na mídia local, revela que a gestão municipal
tem adotado um modelo de planejamento estratégico, em prol do turismo nas áreas mais
valorizadas da cidade, onde uma imagem tem que ser criada para atrair fluxo de pessoas de todos
os lugares. Por conta da criação dessa imagem, há a invisibilização e a desconsideração de outras
imagens que não servem para cumprir esse objetivo, afetando relações identitárias construídas
por grupos sociais em sua localização no território (Mesentier; Moreira, 2014).
A regulamentação da ZEIS Mucuripe gerou reflexões sobre como o planejamento participativo
promovido pela gestão é sim capaz restringir o crescimento da autonomia dos participantes
conforme apontado pela literatura. Por outro lado, a abertura para o diálogo com algumas agências
municipais de planejamento também se revelou um elemento importante para possibilitar ações
independentes dos moradores, que passaram a confrontar a postura da gestão pública.
A pesquisa mostrou que o planejamento participativo na regulamentação da ZEIS Mucuripe ainda
se encaixa em um tipo de planejamento tecnicista, que não avança ou trabalha diretamente a
autonomia de seus participantes. O espaço do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe como instância
de discussão e decisão entre membros moradores da comunidade e representantes do poder
público, apresentou problemas e potencialidades. Os problemas ficaram atrelados às relações
contratuais dos planos que foram elaborados, deixando muitas vezes os moradores à mercê do
processo por conta dos prazos que deveriam ser cumpridos. Outra dificuldade foi a mobilização
de moradores em um território extenso e que se diferencia em sete assentamentos precários
diferentes, de acordo com o PLHISFor. Por fim, notou-se conflitos de interesse político quanto a
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presença do vereador como membro do Conselho, deixando, muitas vezes, os moradores
desconcertados e com medo de o espaço de discussão se tornar espaço de campanha eleitoral.
Quanto às potencialidades do processo, percebeu-se que o espaço de discussão empoderou os
moradores conselheiros e os incentivou a se preocupar com o espaço em que vivem. Se
entendendo como conselheiros eleitos, os moradores promoveram discussões e cobraram das
autoridades informações sobre projetos e ações de educação ambiental para a área. Tais ações
demonstram que uma instância de discussão e eleição de representantes dentro da comunidade
é fortalecedora e colabora para a expansão do direito à cidade. Dessa forma, a mera eleição do
conselho da ZEIS, demonstrou alguma capacidade de contribuir para o enfrentamento de
processos de gentrificação e pressões do mercado imobiliário em áreas valorizadas da cidade.
Por fim, o estudo de caso revela que a regulamentação da ZEIS, principalmente em áreas
valorizadas e alvo de investimentos para incentivar a prática do turismo, possui um grande
potencial para frear processos de exclusão espacial de populações mais pobres em locais
valorizados, principalmente em cidades litorâneas como Fortaleza.
Palavras-chave: planejamento urbano, participação, gentrificação, ZEIS.
Desenvolvimento do Território e Estratégias Políticas para Implantação do Grande Projeto
Urbano Reserva do Paiva (Monica Luize Sarábia, Camilla de Andrade Lins, Wesley Moraes da
Silva)
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Introdução
O presente trabalho aborda as questões territoriais e políticas da implantação do Complexo
Imobiliário e Turístico Reserva do Paiva em um cenário carregado de símbolos ambientais e
aspectos naturais, localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), integrante do continuum
urbano da capital na direção sul (Figura 01) e fronteira entre os municípios Jaboatão dos
Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Este Grande Projeto Urbano (GPU), possui um caráter
de exclusividade no território metropolitano, tanto pelos aspectos físicos específicos daquele
trecho do litoral quanto pelo produto imobiliário e turístico oferecido, o que potencializa a sua
promoção para o mercado.

113
Figura 01: Localização da Reserva do Paiva em relação ao Complexo Industrial e Portuário de Suape e à
RMR

Fonte: Barbosa, 2014.

O estudo visa colaborar para a compreensão da dinâmica turística imobiliária das cidades
litorâneas, tendo como objeto de estudo um dos mais emblemáticos GPU da RMR, considerando
seus aspectos mais relevantes que se configuram nas transformações políticas e territoriais, assim
como as rígidas relações de governança entre mercado e poder público. Para este trabalho, foram
consideradas as teorias da produção capitalista do espaço, dos GPUs e da relação entre Estado
e mercado no âmbito do desenvolvimento urbano, além dos levantamentos empíricos que
envolvem a implantação do empreendimento. Leal (2010, p. 322) apontou em sua pesquisa acerca
dos ‘ecomegaempreendimetos’, que
dentre as formas estabelecidas como estratégia de expansão, o mercado imobiliárioturístico se constitui como uma derivação da fração do capital relativamente nova no
modo de acumulação urbana das metrópoles brasileiras e na forma de articulação de
capitais institucionais.

As estratégias políticas para a viabilização da Reserva do Paiva
O terreno que hoje correspondente à Reserva do Paiva foi adquirido por seus proprietários – a
tradicional família Brennand – no ano de 1956, sendo primeiramente utilizado para engenho de
cana de açúcar (BARBOSA, 2014). Em 1986, teve a primeira tentativa de promoção imobiliária no
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formato de loteamento (Figura 02) que já carregava em seu discurso a projeção de um bairro
planejado com a promessa de transformação das infraestruturas locais, o que, de fato, veio a
ocorrer décadas depois (PONTES, 2017).
Figura 02: Divulgação do Loteamento na Praia do Paiva em 1986.

Fonte: Pontes, 2017.

A atitude dos proprietários da área se enquadra no que Abramo (1995) considera como produção
capitalista autônoma dentro dos três grandes sistemas de produção residencial capitalista (estatal,
sustentada e autônoma): quando os entes privados se arriscam em ofertar novas espacialidades
como novo produto imobiliário. O risco oriundo desta “incerteza urbana” assumido pelo mercado
é diminuído quando o Estado ratifica a nova localidade através de investimentos e incentivos – no
caso do Paiva, principalmente com a construção da ponte que liga o bairro ao município de
Jaboatão dos Guararapes, por meio de uma parceria público-privada (PPP).
Abramo (1995) também discute como se dá a acumulação capitalista no regime urbano pósfordista, que ocorreu, segundo o autor, devido ao fenômeno da globalização, que traz a consigo a
desregulamentação e a flexibilização. Harvey (1996) também teoriza sobre como as
administrações públicas, e principalmente as de nível municipal, passaram a se comportar de
forma mais empreendedora, resultando em um modo de gestão das cidades mais distante do
“gerenciamento” e voltado para o “empresariamento”.
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Apesar da oferta dos lotes ter ocorrido ainda na década de 1980, poucas unidades foram vendidas
e o desinteresse dos compradores pode ser explicado pelo difícil acesso à área, assegurado pela
barreira física do Rio Jaboatão entre a Praia do Paiva e o município de Jaboatão dos Guararapes
(Figura 03), este contíguo à capital Recife.
Figura 03: Situação geográfica da Praia do Paiva em relação ao município de Jaboatão dos Guararapes.

Fonte: Barbosa, 2014.

A questão da acessibilidade à Praia do Paiva era essencial para a implantação e sucesso do
empreendimento. Diante disto, os empreendedores uniram-se ao poder público e a outros atores
para a implementação dessa infraestrutura e, por meio de uma PPP, ergueu-se a Ponte do Paiva
sobre o Rio Jaboatão e uma via pedagiada que percorre a área no seu sentido longitudinal.
Ressaltamos o caráter empreendedor do poder público ao negociar esse tipo de ação para
provimento de serviços que, em tese, são de caráter governamental.
Para implantação do projeto, também era de fundamental importância a adequação da legislação
urbana definida pelo plano diretor municipal do Cabo de Santo Agostinho, de 2006. Suas regras
restringiam o uso daquela área para uma ocupação minimamente adensada com grandes áreas
verdes, reduzido potencial construtivo e baixo gabarito. Porém, em 2007, ano de lançamento do
empreendimento, é aprovada uma lei específica para a área, transformando-a em uma Zona
Especial de Turismo, Lazer e Moradia (ZETLM), que setoriza o território e permite maior
adensamento construtivo (MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2007). Em 2012, esta
lei é alterada, flexibilizando ainda mais estes parâmetros (MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO, 2012).
Discussões
Diante dos argumentos apresentados sobre o Grande Projeto Urbano Reserva do Paiva, pode-se
fazer uma reflexão acerca do objeto, considerando 3 principais aspectos: turístico, territorial e
político, ressaltando que há uma relação intrínseca entre eles e que um não existiria isoladamente
sem o outro.
Primeiramente com relação ao aspecto turístico, considera-se que a concepção inicial no molde
de Reserva do Paiva, trouxe em seu bojo o aspecto de imobiliário turístico a partir da oferta do
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empreendimento Morada da Península como tipologia de casa de alto padrão voltada para
residência de veraneio.
Do ponto de vista territorial, ressalta-se a intensa exploração e transformação de uma área de rara
beleza e de aspectos físicos e ambientais plenamente favoráveis para a concepção de um modelo
exclusivo de Grande Projeto Urbano, sendo também marcante a proximidade geográfica com a
metrópole pernambucana, assim como de importantes municípios que fazem a ligação com uma
área estratégica para o desenvolvimento econômico do estado, o Complexo Industrial e Portuário
de Suape.
Finalmente, a questão política se observa a partir das relações estabelecidas entre os proprietários
do terreno e o poder público local. Este, visando a possibilidade de potencializar o
desenvolvimento do vetor Sul do litoral pernambucano, buscou, a partir de uma PPP, viabilizar a
implantação da ponte e da via pedagiada que, embora trazendo uma importante infraestrutura
para a região, se deu em um molde bastante segregador do espaço urbano. Ademais, as
modificações nas legislações urbanísticas também conotam a flexibilização do Estado diante do
mercado.
Diante disto, temos que o Estado por vezes se apresenta retraído frente aos interesses do capital,
o qual visualiza nas cidades uma valiosa estrutura para sua reprodução e garantia de excedentes.
Contudo, o poder público, com seus instrumentos legais, deveria buscar o equilíbrio dos interesses
coletivos frente aos agentes privados também produtores do espaço urbano, o que se viu não ser
a prática. O estudo dos GPUs e dos empreendimentos turísticos se faz necessário devido ao
grande impacto de suas instalações no espaço das cidades e do discurso de desenvolvimento que
é difundido e muitas vezes bloqueia a percepção dos cidadãos para outros tipos de soluções
possíveis e até melhores.
Palavras-chave: Grandes Projetos Urbanos, Reserva do Paiva, Imobiliário Turístico, Acumulação
Urbana.
Reflexões sobre processos de integração/ segregação entre visitantes e residentes na
paisagem turística de capitais do Nordeste (Michel Jairo Vieira Araújo da Silva)
micheljvs@hotmail.com
Nas últimas décadas, o turismo no Brasil tem se apresentado como um dos caminhos da retomada
de crescimento para uns e edificação de uma nova economia para outros, sendo setor
normalmente associado a termos como “emprego e renda” em uma agenda de apoio à cultura,
lazer e qualidade de vida. Em muitos casos o turismo é encarado como fórmula para transformação
positiva quase “milagrosa” e instantânea de regiões isoladas (principalmente litorâneas), como
também em grandes cidades.
Em regiões de apelo paisagístico turístico natural e cultural, mas com histórico déficit de
desenvolvimento socioespacial em diversos campos, como é o caso de diversas cidades do litoral
do Nordeste brasileiro, a maneira como a atividade turística discursivamente se apresenta e como
ela realmente se desenvolve acaba por oferecer um campo de reflexões importantes. Essas
reflexões ocorrem principalmente quando se trata de relações entre turistas e residentes; das
dinâmicas de espaços turísticos e citadinos para lazer, moradia e trabalho; dos processos de
integração/segregação do turista com o destino.
Com o intuito de melhor compreender esse assunto, desenvolveu-se então uma pesquisa
bibliográfica. Além disso, metodologicamente entre os meses de novembro de 2015 e os primeiros
dias de verão de 2016, realizou-se uma pesquisa documental no canal de notícias oficiais do
Ministério do Turismo [MTUR]. A partir dela, listaram-se matérias divulgadas nesse mesmo período
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(11/2015 a 02/2016) e que foram importantes para a atividade turística nos 09 estados do Nordeste
brasileiro, sendo possível ressaltar as seguintes matérias:
– Chegou a hora do turismo, afirma ministro; Brasil é o destino de 9 em cada 10 turistas
nacionais; Turismo apoia reforma de Mercado Municipal de Itapuã, em Salvador; Novo
calçadão impulsiona turismo em João Pessoa; Natal reinaugura polo gastronômico
com apoio do MTUR; Turistas norte-americanos são maioria em Recife; Fortaleza é a
cidade brasileira que mais evoluiu em aspectos sociais; É Natal em Natal! Em ritmo de
verão, a cidade comemora 416 anos; Belém, Salvador e Santos no ranking da Unesco;
As 10 fotos mais curtidas do Turismo (7 delas são em destinos nordestinos); Rio
Grande do Norte ganha destaque em guia internacional; Lazer é a principal motivação
do turista estrangeiro que visita Natal; Salvador: a capital da hospitalidade; Fortaleza:
a capital dos americanos; Três parques aquáticos do Brasil (sendo um deles o Beach
Park – CE) inauguram novos brinquedos para o verão; Maior parte dos viajantes de
Recife embarca de ônibus nas férias de fim de ano; Cinco destinos nacionais que serão
tendência em 2016 (2 deles são localizados no Nordeste); Artesanato é tema de
Seminário no Maranhão; Aracaju é premiada pela valorização da cultura em prêmio de
competitividade; Fortaleza destaca-se pelo progresso em competitividade; Maceió
celebra 200 anos com shows e desfiles. (MTUR, 2015 e 2016, n.p.)

Tais matérias, com destaque para a recorrência nas capitais nordestinas – evidenciam o forte
apelo que essa atividade tem na região, que atualmente concentra alguns dos destinos mais
visitados e massificados do país, tanto por turistas nacionais como por estrangeiros. As
motivações dessas viagens são das mais diversas e muitas vezes integradas, com roteiro de sol
& praia, cultura, eventos, aventura, ecológico, de relaxamento.
Esses resultados dialogam com o discurso político e a agenda governamental de grande parte
dessas capitais, que se debruçam sobre a possibilidade de consolidar-se – em um mercado cada
vez mais competitivo que é o do turismo – enquanto destino atraente não apenas para turistas,
mas também para investidores, principalmente internacionais. Essas cidades buscam tornaremse cenários perfeitos para a implantação de projetos turísticos, como parques aquáticos,
condomínio de segunda residência, além dos consolidados meios de hospedagem de bandeira
estrangeira, grupos imobiliários, entre outras propostas.
Interesse tal que fez em diversos quesitos, capitais como Salvador-BA, Recife-PE, Fortaleza-CE,
Natal-RN e São Luís-MA, apresentarem resultados entusiastas no relatório do Índice de
Competitividade do Turismo Nacional de 2015, apresentado pelo MTUR, em parceria com o
SEBRAE Nacional [Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa] e a FGV [Fundação
Getúlio Vargas].
Esses dados de matérias do MTUR que acabam por fazer publicidade e propaganda sobre
destinos, quando comparados à matérias jornalísticas tradicionais sobre essas capitais, torna
possível apreender uma visão um tanto quanto paradoxal. Por um lado, é possível ter uma visão
otimista, porém de certo modo “reducionista” (Barretto, 2000), sobre a maneira como o mercado
turístico se desenvolve nessas capitais. Por outro, notam-se discursos apologéticos, mas também
depreciativos e estigmatizados sobre a realidade. O que parece no mínimo contraditório, sobretudo
se lermos os principais jornais on-line de cidades como Recife e Natal no mesmo período em que
foram publicadas as notícias apresentadas pelo MTUR (novembro de 2015 a janeiro de 2016).
Na capital de Pernambuco, Recife*, os jornais noticiam: Mobilidade urbana: cidades a pé, quem
compra essa ideia?; Assalto a policial aposentado acaba com tiros e morte na Av. Boa Viagem;
Ônibus bate em carro, atropela pedestre e derruba árvore em Boa Viagem.
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Em Natal** observa-se: Estoque da vacina contra a Hepatite “B” está zerado; Exames confirmam
relação entre a Zika e casos de microcefalia no RN; Quadrilha faz arrastão em residência na Zona
Sul de Natal; Av. Ayrton Senna sem faixa de pedestre causa transtorno à população.
Essas cidades são, ora apreendidas discursivamente em uma agenda progressista, de
desenvolvimento, integrando-se ao turismo, ora mergulhadas em diversos dramas cotidianos –
carências na área da saúde, segurança, mobilidade, infraestrutura, educação, entre outros.
Essa exposição torna-se imprescindível para inquietarmos acerca da forma como a atividade
turística se desdobra, reconhecendo seus personagens. Então torna-se necessário entender como
se dá a dinâmica social, que intepretação pode-se ter na percepção da paisagem que envolve a
relação do turista com a cidade. É preciso saber em quais espaços circulam – qual o grau de
integração ou segregação se impõe nessa relação. Isso porque sob uma inicial observação,
parece estarmos falando de cidades-paisagens turísticas distintas das cidades-paisagens
cotidianas.
Nossa visão depende da localização em que se está (sou turista ou residente), se no
chão, em um andar baixo ou alto de um edifício, num miradouro estratégico, num
avião... a paisagem toma escalas diferentes e assoma diversamente aos nossos olhos,
segundo onde estejamos, ampliando-se quanto mais se sobe em altura porque desse
modo desaparecem ou se atenuam os obstáculos à visão, e o horizonte vislumbrado
não se rompe ([grifo meu], Santos, 1991, p. 61).

Tudo isso aponta para inquietações como:
§ Quem viaja a qualquer uma das cidades que se apresentam como destinos turísticos
acaba por conhecer esses lugares em sua essência ou é influenciado (em muitos casos
conscientemente) e manipulado para uma experiência controlada de viagem, que incorre em
representações de paisagens espetacularizadas?
§ Estão(são) estranhos, alheios à dinâmica – nem sempre tropical e vibrante – dessas
cidades litorâneas?
§ Quem conhece os principais destinos litorâneo, mesmo guiado por um roteiro turístico
preestabelecido, se permite, ou pelo menos não é impedido de ultrapassar a barreira do local
de consumo turístico e dialogar com o extrato vivo daquele lugar – o residente e seu espaço,
sua cultura, até mesmo suas dificuldades e resistências?
§ Na mesma medida, o residente tem acesso livre e equitativo às paisagens, aos atrativos,
aos espaços de lazer turístico? Esse compartilhamento é harmonioso?
Não há como negar que a paisagem deve destinar-se, primeiro aos habitantes, sem
detrimento, é claro, da partilha com os de fora. Isto significa que políticas oficiais de
preservação e valorização de paisagem que não passem pelo eixo do cotidiano e do
trabalho estão, já de início, comprometidas ou são suspeitas (Meneses, 2002, p. 60).

Refletir sobre essa paisagem (que dependendo do canal de informação – parece “sublime” ou
“perigosa), buscando entender os processos de integração-segregação turística por meio de uma
pesquisa bibliográfica e de matérias jornalísticas é reconhecer a busca incessante de um modelo
de gestão e planejamento mais harmonioso (Krippendorf, 2003), que favoreça a participação
popular em sua condução, o compartilhamento de espaços entre sujeitos, entre outras garantias.
*Notícias extraídas respectivamente de: blogs.diariodepernambuco.com.br; www.jornaisnoticias.com.br; noticias.ne10.uol.com.br
** Notícias extraídas, respectivamente, de: www.tribunadonorte.com.br; http://novojornal.jor.br; 190rn.com; www.diariopotiguar.com.br.

Palavras-Chave: Turismo, Segregação/ Integração, Nordeste.
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Turismo em Ruínas: estudo de casos em Angra dos Reis e Rio de Janeiro (Luciana Nemer)
luciana_nemer@ig.com.br
Nas cidades litorâneas – Angra dos Reis e Rio de Janeiro, ambas no estado do Rio, identificaramse dois casos específicos de turismo em ruínas. Independentemente do belíssimo litoral, praias,
enseadas e ilhas, o apelo histórico do turismo é marcante em ambos os municípios, desta forma
a presente pesquisa se debruça sobre o tema identificando questões relativas à conservação e
exploração de ruínas utilizando-se como fonte de estudo o Convento São Bernardino de Sena e
Parque das Ruínas. Tendo em vista a temática do artigo, este se vincula mais diretamente ao eixo
Política, turismo e território, pela vertente do quanto o Estado, no caso a prefeitura, e a igreja
exercem seu poder soberano na definição da utilização desses espaços.
A metodologia partiu da pesquisa bibliográfica onde se buscou o estado da arte no assunto em
trabalhos científicos e demais publicações. Quanto aos procedimentos técnicos foram feitas
consultas em fontes secundárias, material já publicado (livros, artigos e periódicos). Dando
prosseguimento a pesquisa foram analisados em campo, os dois estudos de caso de forma mais
precisa.
Ao longo da pesquisa o principal objetivo foi registrar a evolução de ambos edifícios e a importância
de ambos em suas respectivas cidades. Desta forma enfatizou-se o aspecto histórico. O resultado
dos levantamentos realizados no Convento São Bernardino de Sena foi registrado em pesquisa
de graduação na FAU-UFRJ (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Rio de Janeiro) e do Parque das Ruínas no III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Em função da temática do presente Colóquio e diante das similaridades de ambas pesquisas
redigiu-se este trabalho pela visão histórica da arquitetura através da valorização das ruínas e
seus desdobramentos para o turismo.
As ruínas para o setor do turismo são um produto a ser explorado por representar um forte atrativo
histórico cultural (FRANCO, 2000, p. 32). Por outro viés são possibilidades econômicas de geração
de trabalho e renda. Segundo Aziz Filho o planejamento (divulgação e organização) de mais visitas
guiadas ao significativo patrimônio material dos municípios,com uma visão mais contemporânea
do potencial turístico de sua história, leva as cidades a construírem um futuro bem mais confortável
(AZIZ FILHO, 2014, p.1).
Pela visão da arquitetura, a ruína é o elemento propositor e instigador do início do processo de
reabilitação do edifício e permite que o passado seja compartilhado no presente. As soluções de
reconstruir o edifício mantendo ou não a função arquitetônica original ou ainda de consolidar a
estrutura usando materiais contemporâneos que permitam a visualização da obra ao mesmo
tempo em que a protejam, tem sido adotada interrompendo o processo de degradação ao
momento da nova intervenção. Tais soluções serão analisadas no presente artigo, considerando
o impacto das atividades turísticas.
O estado arruinado do Convento São Bernardino de Sena o transformou num bem cultural a ser
consumido, em um cenário de fotos e destino turístico. A construção do primeiro convento dos
franciscanos em Angra dos Reis se iniciou no ano de 1653 e foi concluída seis anos depois, esta
feita em área alagável também foi bombardeada por forças francesas. Devido aos fatos os frades
iniciaram, em 1758, nova construção, o atual Convento São Bernardino de Sena.
Para as novas instalações, concluídas em 1763, a coroa portuguesa doou a pia batismal e o
cruzeiro (ambos de mármore) e o portal da porta de acesso (MORANO, 1989). As madeiras, as
pedras e cal de mariscos utilizadas na construção foram extraídas do morro de Santo Antônio e
das ilhas da baía respectivamente. Por um século os franciscanos residiram no convento, em

120

número maior nos primeiros anos. Registros informam a existência de senzalas no início do século
XIX e do uso de água encanada vinda por um aqueduto (MESSIAS apud MORANO, 1989).
Atribui-se o início do processo de arruinamento a saída dos frades (PESSOA, 2010 e MORANO,
1989). O prédio foi requisitado por autoridades e utilizado como orfanato, colégio e enfermaria.
Desde 1879 não foram feitas mais obras de manutenção, duas alas do segundo andar ainda
resistiram, porém uma delas foi demolida por representar perigo aos visitantes. A parte conventual
mede 48 x 38 metros e possui dois pavimentos (12 metros) e dois claustros (figura 1).
Figura 1: Primeiro claustro

Fonte: Morano, 1989

No primeiro andar estavam localizados: cozinha, refeitório, despensa, cárcere entre outras
dependências. As celas localizavam-se no segundo andar assim como o arquivo e a biblioteca. A
igreja conventual, contígua ao mesmo (figura 2) apresenta frontão barroco curvo e torre sineira.
“O acesso à nave é feito através de galilé. Internamente, o espaço é simples, resultado de anos
de arruinamento” (PESSOA, 2010, p: 254).
Em 1926 a igreja necessitava de conservação, mas ainda se encontravam em bom estado o forro
e o assoalho, no entanto, a ordem franciscana deixou de rezar missas neste espaço. No ano
seguinte, superiores da mesma ordenaram o destelhamento, o desmonte dos altares e a guarda
destes materiais na capela-mor que foi vedada com tábuas retiradas do próprio assoalho
(MENDES apud MORANO, 1989). Na década de 80 do século passado a igreja teve o telhado
refeito.
Figura 2: Planta do Convento

Fonte: Morano, 1989
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Na fachada do conjunto, figura 3, é possível observar à esquerda a igreja, na sequência à torre
sineira e o convento. As janelas menores correspondiam às celas e as maiores das circulações.
O conjunto arquitetônico foi tombado pelo SPHAN (Processo 0371 – T de 23/07/1947).
Figura 3: Fachada do convento

Fonte: Diário do Vale, 2014

Há 25 anos foi iniciado um processo de restauração, a fachada frontal teve o seu revestimento
recuperado e as circulações dos claustros estavam sendo cobertas quando foram constatadas
rachaduras, neste momento a cobertura é retirada e as paredes atirantadas.
Considera-se necessário um estudo mais aprofundado da necessidade de manter o convento
neste estágio pela cultura local já instalada, nessa condição a ruína torna-se motivação para
fantasias criativas do espectador que interage como espaço sendo um atrativo no turismo de Angra
dos Reis.
O Parque das ruínas no Rio de Janeiro foi criado em 1993 pela PCRJ. O Ministério da Cultura
participou do convênio para desenvolvimento do projeto que ocorreu em 1995 (FREIRE, 1998).
Este tem uma abordagem de micro-urbanismo envolvendo duas edificações e o parque que foi
reciclado.
A residência que originou o Parque das Ruínas foi propriedade de um ministro do governo Campos
Sales. Em 1911 passou a herdeiros que a partir de 1930 realizaram sucessivas reformas de autoria
dos proprietários. Com o falecimento destes o imóvel foi abandonado, saqueado, ocupado por
mendigos e traficantes e finalmente chegou ao estágio de ruína.
A casa construída na final do século XIX, que não era tombada (FREIRE, 2011), localiza-se no
bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro e apresenta uma planta em cruz de inspiração Palladiana
como pode ser observado na figura 4.
Figura 4: Planta do Semienterrado

Fonte: PPGAV – EBA – UFRJ, 2010
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O edifício, através de passarela metálica (figura 5), é ligado ao Museu da Chácara do Céu situado
no terreno ao lado do qual se tornou anexo.
Figura 5: Edifício e passarela

Fonte: PCRJ

“O conceito de intervenção buscou tratar a ruína tal como ela estava, sem pretender recuperar ou
restaurar sua arquitetura original. Procurou-se, na medida das possibilidades preservar o clima, a
atmosfera, o mistério, enfim, não espantar os fantasmas” (FREIRE, 1998). Tal colocação referese e a própria história da casa com suas festas e movimentação.
O escritório Ernani Freire Associados, autor do projeto, considerou a dignidade da ruína, que como
ruína era melhor que a obra que a produziu então, dentre outras decisões, somente alguns vão
foram fechados, e apenas com vidro para que não houvesse alteração na luz existente. Por este
motivo a iluminação zenital foi mantida e a cobertura foi recuperada com estrutura de aço e vidro
(figura 6). Tal transparência permitiu que a vegetação fosse integrada com as alvenarias e vãos
históricos.
Na edificação resultante pôde-se resgatar a antiga volumetria utilizando-se para tanto de materiais
de construção e acabamento que diferem dos originais da construção destacando-a da
intervenção e mantendo a visão do entorno. A figura 6 apresenta a volumetria após conclusão das
obras. Agregando valores à edificação, a cafeteria do Parque permite que o turista permaneça
mais tempo no local, que possui uma vista magnifica do litoral – Baía de Guanabara.
Figura 6: Volumetria após intervenção

Fonte: PCRJ, 2014

Conforme Riotur o lugar também é perfeito. O Centro Cultural do parque conta com programação
gratuita e intensa como exposições, teatros infantis, apresentações de circos e música (RIOTUR,
2019, p. 1).
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Os resultados obtidos assim apontam: “O que seria de um mundo sem registro ou sem ruína?”
(RUSKIN, apud MENEGUELLO, 2008, p: 244). Diante do questionamento, na linha de
MENEGUELLO (2008) afirma-se que a história preserva o passado que narra e as escolhas são
realizadas a todo tempo no presente, estas determinam um terceiro objeto, nem fiel ao antigo, nem
ao atual sem interferência.
A intervenção do Parque das Ruínas resgatou a volumetria, no entanto criou uma arquitetura nova
nos materiais e nas funções. Diante do abandono e de dificuldades técnicas encontradas na obra
de recuperação há duas décadas, parte do Convento São Bernardino de Sena continua em ruínas
e estas estão abertas à visitação.
As obras analisadas tiveram o projeto de restauração como um problema conceitual dentro das
possibilidades técnicas. Constatou-se a permanência da ruína, como objeto de culto e nostalgia
pela sociedade e sacralização do saber técnico pela academia. Independente da proposta formal
adotada conclui-se que a “manutenção da ruína”, evitando a reconstrução enquanto falso histórico
valoriza e perpetua o patrimônio nacional.
Palavras-chave: cidades, ruínas, turismo.
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Introdução
As cidades de Camboriú e Balneário Camboriú compunham um mesmo território até o ano de
1964. A economia do então município de Camboriú baseava-se na agricultura de café e na
exploração de jazidas de mármore, granito e calcário. Segundo Schlickmann (2016) por volta de
1920 a região litorânea era habitada por pescadores, na praia havia pouquíssimos moradores
sendo o bairro da Barra o local mais desenvolvido e habitado e a pesca artesanal era a principal
matriz econômica. Nessa mesma década inicia-se o processo de utilização com frequência e
assiduidade da praia por moradores de cidades vizinhas como de Itajaí e Blumenau, demandando
a construção de hotéis. Corrêa conta que na década de 20 o turismo era visto de forma negativa
pelos políticos de Camboriú e isso permaneceu por boa parte do século. Havia uma imagem do
turista como uma pessoa arrogante que exigia tudo do bom e do melhor e não deixava nada em
troca, estes acreditavam que a praia corroía todo dinheiro do erário.
Schlickmann (2016) afirma que em 1950 a praia de Camboriú já era mais desenvolvida que o
município em si, aumentando a força dos movimentos separatistas. Segundo Corrêa, foi criado
em 1962 uma taxa de turismo, e está chegou a corresponder em 1964 a mais de 42% do
orçamento do município, contrariando as crenças anteriores. Quando o litoral catarinense é
ressignificado pelo turismo, acarreta num desenvolvimento diferenciado da orla em relação à
hinterlândia do município. O desenvolvimento desigual das agora duas cidades têm como primeiro
motor, portanto, a indústria do turismo aliada ao capital imobiliário, entretanto, já encontra respaldo
nas ações do Estado, a começar pela efetivação da emancipação. Rapidamente, Balneário
Camboriú viria a se tornar um dos principais destinos turísticos do Brasil e uma das cidades com
maior densidade populacional do estado.
Em Balneário Camboriú a atividade turística tornou-se a bandeira do desenvolvimento econômico
municipal, levando a implementação de políticas, ações e intervenções desiguais no território por
parte do Estado, provendo infraestruturas para o capital. O Estado, que em seu papel ideal deveria
regular a relação entre o capital e o trabalho, torna-se um agente da segregação, fragmentado a
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cidade pela distribuição desigual de infraestruturas e serviços. Aproveitando-se desta lógica
desigual de distribuição dos objetos espaciais por parte do Estado, que valoriza diferencialmente
o território, o capital imobiliário desponta. Bernardi (2017) aponta que a urbanização e o
planejamento urbano de Balneário Camboriú sempre estiveram ligados a relações contínuas entre
a construção civil e administração pública municipal.
Problema e Objetivo
A questão que move esta investigação científica é entender como, ao longo da história,
combinaram-se espacialmente movimentos do capital (turístico e imobiliário), do Estado (nas
esferas municipal, estadual e nacional) e dos trabalhadores (nativos e migrantes) para
configuração desigual do território das cidades de Camboriú e Balneário Camboriú (SC). O objetivo
da pesquisa é mapear a história urbana destas cidades (que até 1964 compunham um território
administrativo único) identificando estas desigualdades socioespaciais e o papel de cada agente
produtor do espaço para configuração territorial contemporânea.
Contribuição para o Evento e Eixo Temático
Esta pesquisa contribui para a percepção da inserção da atividade turística associada ao setor
imobiliário como uma impulsionadora do desenvolvimento desigual e combinado dos territórios.
Esta aliança entre Estado e capital para promoção do turismo se dá mediante a implementação
de políticas, ações e intervenções desiguais no território por parte do Estado, provendo
infraestruturas para o capital. A cidade de Balneário Camboriú difundida pelo citymarketing como
a “Dubai Brasileira”, é um grande exemplo de como essas atividades são capazes de modificar o
território, gerar segregações socioespaciais, se apropriar do ambiente natural e ampliar
desigualdades históricas.
Metodologia
Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir do levantamento de dados, arquivos documentais,
consultas em jornais e revistas e coleta de dados de instituições. Posteriormente estas
informações foram interpretadas e analisadas sendo elaborados alguns gráficos e tabelas visando
a melhor compreensão e síntese das informações.
Principais Resultados e Discussões
Mesmo emancipada, o desenvolvimento desigual de Balneário Camboriú é combinado com o
município de Camboriú, que sofre grande expansão de sua malha urbana a partir da década de
1980, absorvendo o contingente de trabalhadores atraídos por Balneário que nela não encontram
condições de sobrevier. Como resultado, ocorre a ampliação urbana de Camboriú, através de
bairros que se encontram mais próximos e ligados à Balneário do que do seu centro. A seguir,
pode-se perceber como se deu a expansão urbana dos municípios entre 1957 e 2008
através de 3 mapas de uso da terra.
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Figura 1 - Mapa do Uso da Terra 1957

Fonte: Caderno Prudentino de Geografia (2015, p.17)

A área urbana de Balneário Camboriú teve um grande crescimento entre 1957 e 1978, movido
pelo turismo e setor imobiliário, propiciando em 1964 a emancipação do município. É importante
ressaltar que seu crescimento foi maior que o do município ao qual pertencia, e em 1970 Balneário
Camboriú possuía 10.839 habitantes enquanto Camboriú possuía 9.862.
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Figura 2 - Mapa do Uso da Terra em 1978

Fonte: Caderno Prudentino de Geografia (2015, p.18)

Entre 1978 e 2008, o elevado custo de vida de Balneário Camboriú, trouxe a segregação
socioespacial e consequentemente o crescimento da área urbana de Camboriú. Pode-se notar,
observando a figura, que são originados novos bairros como Monte Alegre e Tabuleiro, seguindo
inclusive o sentido da expansão de Balneário Camboriú. A configuração territorial de Camboriú
adquire a forma de um arco no entorno de Balneário, o que torna evidente as relações
estabelecidas entre as duas cidades como munícipio polo e município dormitório. Camboriú
vem se configurando como fornecedor de mão de obra para a construção civil e manutenção dos
investimentos imobiliários de Balneário.
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Figura 03 - Mapa do Uso da Terra em 2008

Fonte: Caderno Prudentino de Geografia (2015, p.19)

Enquanto Balneário Camboriú fica com o bônus do desenvolvimento baseado na atividade turística
e imobiliária, atraindo cada vez mais investimentos em infraestruturas, Camboriú fica com o ônus,
recebendo os trabalhadores que não possuem condições de morar na cidade balneária,
necessitando investir em questões sociais. O IDH-M de Balneário Camboriú chegou a 0,845 em
2010, enquanto o de Camboriú fica em 0,726 –abaixo da média catarinense e acompanhando
a média brasileira.
Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)

Fonte: Adaptação do PNUD- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
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A desigualdade combinada entre esses municípios se estabelece de forma que um exporta
os problemas sociais para o outro, se estabelecendo com bons índices e em virtude dos
mesmos, acaba recebendo mais pessoas em busca desta qualidade de vida anunciada.
Aqueles que não conseguem morar em Balneário acabam se estabelecendo em Camboriú
e trabalhando em Balneário, retroalimentando esse ciclo. Isso pode ser notado pela taxa
de atração e repulsão dos municípios, pelas classes econômicas que residem nestes e
ainda pelo percentual de domicílios por classe econômica. Estes elementos são
demonstrados nas tabelas abaixo.
Tabela 2 - Taxa de Atração e Repulsão de Municípios de Santa Catarina

Fonte: Adaptação da Revista Paranaense de Desenvolvimento (2009, p. 210)
Tabela 3 - Classes Econômicas de Balneário Camboriú e Camboriú-SC

Fonte: Adaptação da Revista Paranaense de Desenvolvimento (2009, p. 211)
Gráfico 1 - Percentual de domicílios urbanos por classe econômico em 2011

Fonte: Adaptação dos resultados elaborados pela SEBRAE/SC com base nos dados do IPC-MAPS,2011.
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Flores (2015), trazendo uma visão crítica sobre o crescimento de Balneário Camboriú, diz que ao
invés do Estado agir como regulador entre o valor de uso e o valor de troca, são os agentes do
capital que entram para a política e favorecem seus meios. Segundo ele o Plano Diretor de
Balneário não planeja nem controla, apenas regulamenta os anseios do mercado imobiliário. A
dinâmica do mercado imobiliário local se reproduz de maneira desenfreada através de torres de
apartamentos que estão longe de atingir necessidades sociais, tendo o único propósito de explorar
economicamente a área mais valorizada da cidade que é a orla da praia central.
Tabela 4 - Empreendimentos por Padrão Segundo Faixa de Valores

Fonte: Bernardi (2017, p.96)

O desenvolvimento desigual e combinado que ocorre entre as cidades, tem um contexto histórico
marcado por transformações no território que exacerbam a exclusão e a apropriação do ambiente
natural. Os locais que receberam mais investimentos acabam atraindo novos investimentos
fortalecendo essas desigualdades. É como disse Santos (1978, p.122) “O espaço é, então, um
verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. ”
Palavras-chave: desenvolvimento desigual e combinado, conflitos socioespaciais, história
urbana.

