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RESUMO 

 
O turismo tem-se revelado como atividade capaz de efetuar a inserção e a 
reabilitação econômica de espaços deprimidos. O resultado desse processo envolve 
profundas transformações no espaço e na sociedade, criando territórios para 
atender aos interesses do mercado turístico e objetos estranhos ao lugar. De forma 
planejada e por meio de estratégias voltadas para o crescimento econômico, o 
espaço é transformado em palco de ações que reforçam seu caráter imaginário, 
onde tudo está relacionado à condição de mercadoria, seja por meio da criação de 
projetos hoteleiros e empreendimentos imobiliários destinados à segunda residência, 
ou pela formação de mão de obra especializada, ou até mesmo, por conta do 
surgimento de empreendimentos comerciais. Essas ações são novas formas de 
produção capazes de introduzir ideias e valores, além de uma grande quantidade de 
objetos estranhos à paisagem, todos integrados na relação lugar - mundo, ainda que 
de forma segregadora e seletiva. Neste sentido, o propósito desta tese é 
compreender as transformações do espaço do litoral piauiense em função da 
introdução e desenvolvimento dos serviços ligados ao turismo. A metodologia consta 
de análise documental e pesquisa bibliográfica; observação; entrevista 
semiestruturada/aberta e questionários fechados, aplicados a gestores e 
trabalhadores, respectivamente, dos estabelecimentos de hospedagem e 
alimentação e questionários fechados aplicados a moradores dos municípios do 
Polo Costa do Delta. A aceleração das transformações de caráter territorial 
decorrentes do turismo em certos pontos do litoral do Nordeste brasileiro tem 
produzido novas formas de organização do espaço geográfico, com amplas 
repercussões socioeconômicas, políticas e culturais, que devem ser objeto da 
preocupação dos agentes responsáveis pelo planejamento e gestão do turismo. Esta 
tese é, pois, oriunda de uma reflexão sobre caminhos seguidos pelos órgãos público 
e privado, enquanto agentes do turismo, responsáveis pelo desenvolvimento de 
projetos nos municípios do litoral piauiense e que devem agir a partir de ações que 
dinamizem (e privilegiem) os interesses dos moradores locais, oportunizando sua 
inserção no mercado de trabalho mediante a qualificação da mão de obra local, bem 
como direcionando projetos para romper os fatores que limitam a inserção do litoral 
piauiense no mercado do turismo nacional e no internacional, com a dinamização 
dos fluxos, criação de novas conectividades e melhoria da infraestrutura. Este 
trabalho recomenda algumas proposições, como valorização do desenvolvimento 
pela justiça social para a conquista de melhores condições de vida e atendimento 
das necessidades da população local e a valorização do turismo de eventos para 
suprir os efeitos da sazonalidade do turismo de lazer. Assim, esta tese constitui 
documento geográfico que se esforça em apresentar a empirização de conceitos 
atinentes ao turismo, na modalidade Sol e Praia, que se realiza no litoral do Piauí. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Fluxo turístico. Polo Costa do Delta. Infraestrutura 
turística. Piauí. 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Tourism has been set up as an activity able to perform the insertion and economic 
rehabilitation of depressed areas. The result of this process involves profound 
changes in environment and society, creating territories to meet the interests of the 
tourist market and unusual objects of the place. In a planned way and through 
strategies for economic growth, the space is transformed into a place of actions that 
strengthen its imaginative character, where everything is related to the condition of 
merchandise, either through the creation of hotel projects and real estate 
developments designed for second residences, or by the formation of skilled labor, or 
even because of the emergence of business ventures. They are new forms of 
production able to introduce ideas and values, besides a lot of unusual objects of the 
landscape, all integrated in the interaction experience, even though in a segregated 
and selective way. In this sense, the purpose of this thesis is to understand the 
transformations of the environment of the Piauí coast due to the introduction and 
development of services related to tourism. The methodology consists of document 
analysis and bibliographic research; observation; semi-structured/ open interview and 
multiple-choice questionnaires applied to managers and workers, respectively, of the 
lodging and food establishments and multiple-choice questionnaires applied to 
inhabitants of the towns of Polo Costa do Delta. The acceleration of the territorial 
transformations as a result of tourism in certain costal parts of the Brazilian Northeast 
has produced new forms of organization of the geographical environment, with broad 
socio-economic, political and cultural repercussions that should be the object of 
concern of the agents responsible for the planning and management of tourism. This 
thesis is, therefore, derived from a reflection about initiatives of public and private 
agencies, as tourism agents, responsible for developing projects in towns of the Piauí 
coast, and who should act based on actions that stimulate (and prioritize) the 
interests of local inhabitants, providing opportunities for their integration into the labor 
market through the qualification of local labor, as well as directing projects to break 
factors that limit the insertion of the Piauí coast into the national and international 
tourist market, with the stimulation of the tourist flow, creation of new connectivity and 
improvement of infrastructure. This study recommends a number of propositions, 
such as enhancement of development through social justice for the achievement of 
better living conditions and addressing the needs of the local population and the use 
of events to supply the effects of seasonality of leisure tourism. Thus, this thesis is 
considered as a geographical document that strives to present the empiricization of 
concepts concerning tourism, in the Sun and Sand modality, which takes place on 
the coast of Piauí. 
 
 
Keywords: Tourism. Tourist flow. Polo Coast Delta. Tourism infrastructure. Piauí. 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 01 - Polos turísticos do Piauí ..................................................................... .   66 

Figura 02 - Localização da área de estudo .......................................................... .   69 

Figura 03 - Arquitetura histórica de Parnaíba e suas rugosidades: (a) entrada 

principal do Porto das Barcas; (b) vista parcial do Porto das Barcas e (c)  

vista parcial do centro da cidade .......................................................................... .   76 

Figura 04 - Exemplos de empreendimentos imobiliários e ocupação da orla  

da Praia de Barra Grande (Cajueiro da Praia): (a) Loteamento na rodovia  

BR – 343 KM - 09; (b) Loteamento Fechado BR – 343 KM – 06; (c) Pousada  

BGK e (d) Pousada Coqueiro Beach .................................................................... .   79 

Figura 05 - Roteiro integrado Maranhão – Piauí – Ceará ..................................... .   89 

Figura 06 - Ocupação das faixas litorâneas e impactos ambientais: (a) Praia  

de Atalaia (Luís Correia) e (b) Praia da Pedra do Sal (Parnaíba)  ....................... .   99 

Figura 07 - Ilha Grande: (a) cais do Porto dos Tatus e (b) placa indicativa  

localizada na entrada do Porto informando melhorias em sua infraestrutura ....... . 104 

Figura 08 - Imóveis residenciais – (a) Praia da Pedra do Sal (Parnaíba) e  

Imóvel comercial - (b) Praia de Atalaia (Luís Correia) em áreas avançadas  

da linha de praia ................................................................................................... . 108 

Figura 09 - Evolução da população urbana no período 1991 – 2010 ................... . 110 

Figura 10 - Evolução da população total no período 1991 – 2010. ...................... . 110 

Figura 11 - População residente em domicílios com energia elétrica  

1991 – 2010............................................................................................................ 114  

Figura 12 - Aerogeradores contrastam na paisagem da Praia 

da Pedra do Sal em Parnaíba: (a) vista parcial da entrada da praia;  

(b) comunidade de pescadores que habita a orla da praia e (c) vista parcial  

da área de concentração de bares e restaurantes  .............................................. . 115 

Figura 13 - População residente em domicílios com banheiro e água  

encanada 1991 – 2010 ......................................................................................... . 116 

Figura 14 - População residente em domicílios com abastecimento de  

água e esgotamento sanitário inadequados 1991 - 2010 ..................................... . 117 

Figura 15 - Cajueiro da Praia: (a) Praia da Barrinha e (b) Colônia de 

pescadores na Praia do Cajueiro ......................................................................... . 123 

 

 



Figura 16 - Postos de policiamento: (a) Porto das Barcas (Parnaíba) e (b) CIPTUR 

Praia de Atalaia (Luís Correia) ............................................................................. . 130 

Figura 17 - População residente em domicílios com coleta de lixo 1991 – 2010 . . 131 

Figura 18 - Lixo depositado na orla da praia: (a) próximo a pousadas na Praia de 

Atalaia (Luís Correia) e (b) próximo a bares e restaurantes na Praia da Pedra  

do Sal (Parnaíba) ................................................................................................. . 132 

Figura 19 - Polos turísticos – Prodetur/NE II ........................................................ . 148 

Figura 20 - Processo de deterioração da infraestrutura da orla da Praia de  

Atalaia (Luís Correia): (a) placa de sinalização de trânsito no acesso à orla;  

(b) placa de informação turística; (c) acúmulo de lixo e (d) acúmulo de  

sedimentos na Avenida Teresina ......................................................................... . 151 

Figura 21 - Renda mensal dos empregados em estabelecimentos de  

alojamento e alimentação..................................................................................... . 157 

Figura 22 - Sazonalidade dos estabelecimentos de hospedagem em  

Cajueiro da Praia e Luís Correia: (a) pousada totalmente fechada;  

(b) pousada apenas com um vigia para proteção do patrimônio e (c) hotel em  

Luís Correia aberto o “ano inteiro” ........................................................................ . 164 

Figura 23 - Costume dos moradores locais em frequentar lugares  

considerados turísticos ......................................................................................... . 170 

Figura 24 - Opinião dos moradores quanto à importância do turismo  

para a região ........................................................................................................ . 172 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 01 - Comparativo de chegadas de turistas internacionais e receita  

cambial gerada pelo turismo: Mundo e Brasil – 2007 a 2012 ...............................     48 

Tabela 02 - Motivação específica da viagem .......................................................     67 

Tabela 03 - Movimento Anual de Aeronaves (Pousos e Decolagens) – Aeroporto  

de Parnaíba ..........................................................................................................     91 

Tabela 04 - Movimento Anual de Passageiros (Embarcados e Desembarcados) – 

Aeroporto de Parnaíba .........................................................................................     92 

Tabela 05 - Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do Polo  

Costa do Delta ......................................................................................................   125 

Tabela 06 - Relação entre Unidades de Saúde/Quantitativos de  

Leitos x Habitantes dos Municípios do Polo Costa do Delta ................................   128 

Tabela 07 - Grau de interferência da atividade turística na região  

segundo os moradores dos municípios do Polo Costa do Delta ..........................   174 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 - Atividades contempladas na pesquisa segundo a CNAE ................ 154 

Quadro 02 – Opinião dos gestores quanto ao desenvolvimento do turismo na 

região do Polo Costa do Delta ............................................................................. 163 

Quadro 03 - Opinião popular dos problemas relacionados à turistificação de 

Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia ................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 

2 ESPAÇO, ECONOMIA E TURISMO: OS NEXOS DE UM PROCESSO DE 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA ............................................................ 21 

2.1 O Espaço Geográfico: uma aproximação reflexiva ...................................... 21 

2.2 Economia, avanço tecnológico e qualificação da mão de obra ...................  25 

2.3 Globalização e Turismo: inovações e produção do espaço geográfico ....... 33 

2.4 Desenvolvimento Sustentável e Turismo ..................................................... 47 

2.5 O Turismo e a Dimensão Ambiental ............................................................ 54 

2.6 Turismo, Formação e Inclusão Social .......................................................... 
 

57 

3 OS MUNICÍPIOS LITORÂNEOS DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE ESPAÇO-

TEMPORAL DA CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS ............... 64 

3.1 O Polo Costa do Delta no contexto do turismo no Piauí .............................. 64 

3.2 Atrativos e Recursos Turísticos: a valorização dos lugares ........................ 71 

3.3 Os Fluxos e a Construção dos Espaços Turísticos ..................................... 81 

3.4 Acessibilidade e Conectividade Turística .................................................... 85 

3.5 Potencialidades, Nível de Uso e Fatores Limitantes ................................... 97 

3.6 Serviços Básicos de Infraestrutura nos Espaços Turísticos ........................ 112 

4 LIMITAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NOS 

MUNICÍPIOS DO LITORAL PIAUIENSE ..................................................... 136 

4.1 Planejamento Público e Atividade Turística ................................................. 136 

4.2 Formação de Mão de Obra para o Turismo e a Inserção da População 

Local ............................................................................................................ 153 

4.3 Desenvolvimento Econômico, Patrimônio Cultural e Natural: Valorização 

Diferencial pela População Local ................................................................. 165 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES ................................... 178 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 188 

 APÊNDICE A – Questionários para trabalhadores de estabelecimentos de 

alojamento e alimentação ............................................................................ 200 

 APÊNDICE B – Questionários para moradores locais ................................ 202 

 APÊNCIDE C – Roteiro de entrevista semiestruturada com os gestores .... 204 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A capacidade do fenômeno turístico em organizar o espaço geográfico 

possibilita, de fato, que a Geografia se interesse pelo turismo, por se preocupar em 

analisar e interpretar o espaço, para compreender sua estruturação e os processos 

que o engendram.  

O turismo ocupa lugar de destaque na economia mundial. Tem obtido 

excelentes resultados no mercado internacional de bens e serviços, e se apresenta 

como alternativa de desenvolvimento socioeconômico. A despeito disso, tem sido 

pequena a participação do Brasil no movimento turístico internacional1.  

O Nordeste brasileiro constitui um dos principais destinos turísticos do país2, 

principalmente na sua porção litorânea, onde ainda existem espaços com 

potencialidades de ampliar a participação da região no contexto do turismo nacional 

e internacional.   

Entre os lugares que sofrem intervenções no sentido de maximizar o seu 

potencial turístico, encontram-se os municípios que ocupam o litoral do estado do 

Piauí. Esses municípios aparecem como exemplo de uma valorização que envolve 

estado, agentes econômicos, turistas e população local.  

O litoral piauiense mede aproximadamente 66 quilômetros de extensão. 

Abrange os municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. 

O rio Parnaíba despeja, na divisa com o Maranhão, suas águas no Oceano 

Atlântico, e aí abre um delta com mais de 90 ilhas, o que qualifica a área como de 

grande potencialidade para o desenvolvimento do turismo. 

 Graças ao turismo, ocorreram movimentações econômicas que levaram o 

poder publico a promover o controle e o planejamento das atividades turísticas 

assim transformadas em ferramenta de reordenação espacial. 

Alguns espaços são reordenados a partir de uma funcionalidade comandada 

pelo turismo. Implantam-se novos equipamentos e infraestruturas voltados a atender 

à demanda turística.   

                                                           

1
 Segundo dados Ministério do Turismo (2012a) o Brasil ocupa apenas a 23ª colocação entre os 

países receptores de turistas internacionais.  
2
 Segundo dados do Ministério do Turismo (2014) o Nordeste recebeu no ano de 2013 o total de 

436.060 passageiros oriundos de voos internacionais colocando a região em 2º lugar no quesito 
referente ao turismo receptivo no país.    
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O estabelecimento desses equipamentos em vários pontos de atração fixa a 

atividade e promove roteiros, associando as estratégias de divulgação das regiões 

vizinhas ao Polo Costa do Delta, que investiram na atividade turística. Assim, o litoral 

do Piauí integra o consórcio “Rota das Emoções”, composto por municípios dos 

estados do Maranhão, Piauí e Ceará, que visa a explorar as potencialidades 

turísticas do litoral desses estados.  

Com a introdução, pois, da atividade turística, estaríamos diante de um vetor 

de reorganização do espaço que envolve a administração pública e o setor privado, 

responsáveis pela seleção dos espaços, promoção das atividades e investimentos 

em infraestrutura e equipamentos turísticos que constituem a base material da 

dinâmica e das relações espaciais vinculadas ao desenvolvimento do turismo. 

Assim, o propósito maior desta tese é compreender as transformações do 

espaço do litoral piauiense em função da introdução e desenvolvimento dos serviços 

ligados ao turismo. 

Além disso, outros objetivos, complementares ao principal, surgem: (i) 

analisar as características da infraestrutura do litoral piauiense como fundamento 

para o desenvolvimento da atividade turística; (ii) analisar as estratégias de 

formação de mão de obra para utilização nas atividades turísticas e (iii) identificar 

em que medida as atividades ligadas ao turismo modificam a economia, o patrimônio 

natural e patrimônio cultural da região segundo os moradores locais. 

A hipótese geral é a de que há seletividade espacial e social na relação 

entre o desenvolvimento do turismo e o espaço geográfico do litoral piauiense. Isso 

restringe a atividade turística não apenas a algumas áreas do litoral, mas a algumas 

porções da sociedade local. 

Entre as hipóteses secundárias, pretende-se demonstrar que, a partir da 

implantação de novos equipamentos turísticos e infraestruturas, a região sofreu uma 

transformação espacial. A integração da região possibilitou maior exploração de seu 

potencial (sem se restringir à população local ou à de seu entorno) e promoveu 

maior dinâmica da atividade turística.  

Outra hipótese aventada é a de que, embora haja algumas iniciativas nas 

atividades de formação de mão de obra, elas ainda são incipientes e dispersas, o 

que freia a inserção favorável dos trabalhadores locais nas atividades ligadas ao 

turismo e reduz a atratividade de destinos turísticos diante da dificuldade de os 

moradores locais em recepcionar os turistas.  
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A terceira hipótese é a de que existe uma dificuldade da população local em 

avaliar os impactos naturais e culturais causados pela introdução da atividade 

turística na região, em razão de a dinamização da economia provocada pelo 

desenvolvimento do turismo na região encobrir as questões relacionadas aos 

prejuízos naturais e culturais. 

Desse modo, para o desenvolvimento desta tese, consideramos que a 

metodologia da pesquisa circunscreve um conjunto de procedimentos desenvolvidos 

que esquadram o caminho a ser percorrido pelo pesquisador quando da produção 

de conhecimento sobre um fato a ser estudado.  

Neste contexto de realização da pesquisa, a reflexão teórica tem papel 

importante, fundamental, ainda mais se aliada a um conjunto de procedimentos que 

inclui a utilização de técnicas e procedimentos próprios. Diante disso, tornou-se 

necessária a articulação entre os estudos teóricos e a aplicação de técnicas e 

instrumentos durante todo o percurso da investigação. Minayo (1994), por exemplo, 

afirma que a organização da pesquisa obedece a três dimensões: as escolhas 

teóricas, as técnicas e a criatividade do pesquisador.  

Adotamos neste trabalho a pesquisa qualitativa por acreditar que possibilita 

uma abordagem em que a compreensão é mais importante que a descrição ou 

explicação de um fenômeno, ou seja, consideramos que há neste caso uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Para Silva e Menezes (2005), a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa.  

Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT: 

 
a investigação qualitativa consiste numa estratégia usada para responder a 
questões sobre os grupos, comunidades e interações humanas, e tem uma 
finalidade descritiva dos fenômenos de interesse ou previsão dos 
fenômenos turísticos, ou dos comportamentos humanos e a sua relação 
com o turismo. (OMT, 2001, p. 12) 

  

Portanto, as abordagens qualitativas possibilitam a compreensão das 

dimensões sociais, aí inclusas as implicações sociais e culturais do turismo.  Nessas 

abordagens se enfatiza o estudo dos fenômenos em seu ambiente de origem, com a 

consequente valorização do significado que as pessoas lhes atribuem, como forma 

de humanização dos problemas. 
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Sabedores dessa posição sobre a pesquisa qualitativa, não fugimos à 

utilização de dados quantitativos, pois, como mencionado por Gonsalves (2003), 

“não se trata de uma “salada epistemológica”, trata-se de pontuar com muita clareza, 

que utilizar [...] dado quantitativo não significa [...] mergulhar nos pressupostos 

teóricos do positivismo.” E ainda, concordamos com Minayo (1994, p. 22) quando a 

autora garante que “o conjunto de dados [...] não se opõem [...] se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia.”    

Em vista disso, para a construção das bases teóricas e conceituais, 

adotamos instrumentos de pesquisa como análise documental e bibliográfica, além 

de procedimentos estatísticos a partir da coleta de dados primário e secundário. 

Nos primeiros momentos da pesquisa, para atendermos aos aspectos 

relacionados ao objetivo de levantar os dados relativos à infraestrutura do litoral 

piauiense, trabalhamos com os indicadores em nível municipal encontrados nas 

bases de dados existentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, do Banco do 

Nordeste do Brasil - BNB, do Ministério do Turismo - MTur, Organização Mundial do 

Turismo - OMT, dentre outros. 

  O conjunto desses indicadores constituiu uma primeira tentativa de 

categorizar os espaços turísticos do litoral do Piauí, considerando as instituições e 

órgãos de governo, bem como a população residente na área.  

A existência de diversos critérios evidencia que o número de habitantes não 

basta para determinar seu caráter econômico, tampouco bastam os dados 

quantitativos. Neste sentido, consideramos a importância do levantamento de campo 

que permitiu a observação na área estudada.  

Como ponto de partida, utilizamos alguns indicadores de caráter 

socioeconômico e geográfico que serviram para apontar as condições dos 

municípios que formam o litoral piauiense. São eles: 

- delimitação física da área: a partir de localização cartográfica do conjunto 

de municípios, considerando os polos de desenvolvimento turístico do estado, a área 

de estudo e sua integração com os demais atrativos turísticos; 

- limites funcionais: considerando que, com a integração com outras áreas 

de atrativos turísticos a partir de conexões entre terminais rodoviários e demais 
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meios, pode-se diminuir o lapso de tempo dos deslocamentos, bem como melhorar o 

custo benefício deles; 

- infraestrutura existente: a partir da dinâmica do crescimento populacional e 

do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios – IDHM, com o qual tivemos 

a oportunidade de analisar o abastecimento de água, abastecimento de energia 

elétrica, acesso a esgotamento sanitário e coleta de lixo;  

-  equipamentos de uso coletivo: acesso à saúde e ao ensino; 

-  comportamento demográfico da população. 

Em pesquisa qualitativa se torna fundamental pensar sobre as técnicas que 

devemos adotar para que haja uma aproximação do quadro da realidade que se 

quer estudar. Por isso, destacamos, no âmbito desta pesquisa, a utilização de três 

técnicas: a observação, a entrevista e o questionário. 

A observação constitui uma técnica muito importante em pesquisas de 

caráter qualitativo, pois vai além do simples olhar e, como assegura Triviños (1987, 

p. 153), “observar [...] não é simplesmente olhar [...] é destacar de um conjunto [...] 

algo especificamente, prestando [...] atenção em suas características”. 

Para Brandão (2013b), na técnica da observação separamos de modo 

abstrato e arbitrário um aspecto da realidade social do seu contexto, para 

desenvolvermos o estudo com relevância àquilo que se deseja abordar. 

Cruz Neto (2010) chama atenção para o fato de que a observação permite 

ao investigador estabelecer uma interação direta com o objeto da pesquisa. Essa 

estratégia, por apresentar a inserção na realidade empírica, seria considerada muito 

importante na pesquisa qualitativa. 

Por sua vez, mediante entrevista, tivemos acesso às informações que não 

foram verificadas pela técnica da observação. Segundo Minayo (2010), o registro 

fidedigno da entrevista é de suma importância para a compreensão da organização 

interna dos grupos sociais analisados. 

Pelo exposto, optamos pela utilização de um modelo de entrevista que 

articulasse as técnicas classificadas como semiestruturadas e abertas (MINAYO, 

2010). As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas aberta e fechada, e o 

entrevistado tem a oportunidade de discorrer sobre o tema proposto, a partir de um 

conjunto de perguntas previamente estabelecidas que norteiam a condução da 

entrevista. No entanto, é necessário que o pesquisador tome certas precauções e 
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procure dirigir a discussão para o assunto que o interessa, além de realizar 

perguntas adicionais que possam elucidar questões não claramente expostas. 

A principal vantagem da entrevista semiestruturada e aberta é o fato de ela, 

quase sempre, produzir uma melhor amostra da população estudada, além de 

apresentar certa elasticidade quanto à duração, o que permite maior 

aprofundamento de certos assuntos. Destacamos, ainda, o fato de a interação entre 

o entrevistado e entrevistador favorecer maior espontaneidade com relação às 

respostas. 

Ainda sobre as entrevistas, que nesta pesquisa foi aplicada com os gestores 

dos estabelecimentos, cabe ressaltar que um número considerável de entrevistados 

(aproximadamente 51%) solicitou que seus nomes não fossem divulgados, por 

diversos motivos. Assim, respeitando o anonimato dos respondentes, optamos por 

adotar apenas as iniciais dos nomes para todos os entrevistados. 

A utilização dos questionários foi motivada pela necessidade de realizar 

levantamento de dados ordenados nos municípios do litoral piauiense, visando 

assim à analise de alguns aspectos investigativos. A técnica possibilitou a obtenção 

de dados de um maior número de trabalhadores pertencentes aos estabelecimentos 

de alojamento e hospedagem, considerando a distância geográfica entre os 

municípios. 

Os questionários utilizados, do tipo fechado, continham questões de múltipla 

escolha com base nos distintos contingentes de trabalhadores dos municípios 

pertencentes ao Polo Costa do Delta e que possuíam estabelecimentos de 

alojamento e alimentação cadastrados no SEBRAE/PI. Os quantitativos aplicados 

assim se dispuseram: 20 em Cajueiro da Praia, 68 em Luís Correia e 80 em 

Parnaíba. 

Além de questionários direcionado aos trabalhadores, também utilizamos 

esse instrumento de pesquisa com os moradores locais para que fosse possível 

atingir o terceiro objetivo desta pesquisa. Neste caso, o total de moradores inquiridos 

constituiu-se de 200 em Parnaíba, 150 em Luís Correia, 100 em Ilha Grande e 50 

em Cajueiro da Praia. 

Esta tese está estruturada em capítulos e representa um documento 

geográfico que pretende, com esforço de empirização, discutir o processo de 

formação do espaço do litoral piauiense a partir das perspectivas do turismo. 
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Assim, em Espaço, Economia e Turismo: os nexos de um processo de 

reestruturação produtiva; buscamos promover uma reflexão, de caráter teórico, 

sobre as características da produção do espaço geográfico a partir da valorização do 

turismo e do desenvolvimento de novas técnicas, considerando as implicações 

sociais, ambientais e econômicas. 

Em Os municípios litorâneos do Piauí: uma análise espaço-temporal da 

construção dos espaços turísticos, apresentamos o início de um esforço de 

empirização para demonstrar os nexos existentes entre a infraestrutura turística e 

sua contribuição na produção do espaço geográfico. E, ainda, o comportamento da 

estrutura populacional e suas implicações para o turismo na região. 

Finalmente, em Limitações para o desenvolvimento do turismo nos 

municípios do litoral piauiense, estabelecemos uma reflexão sobre o planejamento 

público, a formação da mão de obra, a inserção da população local como fator de 

desenvolvimento das localidades e a percepção dos moradores locais quanto aos 

fatores econômicos, naturais e culturais ligados ao turismo na região. 

Nas Considerações Finais e Recomendações, em que além de formularmos 

uma síntese analítica da pesquisa realizada, propomos uma nova forma de olhar as 

ações do planejamento e gestão do turismo que privilegie um modelo de 

desenvolvimento voltado às populações locais. 

Assim, esta tese se converte em um instrumento que permite o 

reconhecimento da existência de diferentes ações que impulsionam o turismo no 

litoral do Piauí.   
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2 ESPAÇO, ECONOMIA E TURISMO: OS NEXOS DE UM PROCESSO DE 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

2.1  O Espaço Geográfico: uma aproximação reflexiva 

 

A procura de respostas às perguntas a respeito da produção do espaço do 

turismo no litoral do Piauí exigiu reflexões sobre a concepção de espaço geográfico 

e o desenvolvimento deste conceito-chave da Geografia. 

Apresentamos a base teórica que fundamenta nossa pesquisa, analisando a 

concepção de espaço e suas categorias analíticas a serem utilizadas. São essas 

categorias que, analisadas, permitiram criar conceitos para melhor interpretar o 

problema relatado. 

Santos (1997a, p. 51), ao mencionar o espaço “como um conjunto 

indissociável e contraditório [...] de sistemas de objetos e de ações”, apresenta-o em 

uma concepção de dinâmico e unitário, para que possamos ligar as ações humanas 

ao resultado da materialidade espacial.  

Para o autor, os sistemas de objetos não funcionam e não têm realidade 

filosófica, ou seja, não permitem conhecimentos se forem vistos separados dos 

sistemas de ações. 

Da mesma maneira, os sistemas de ações também não se dão sem os 

sistemas de objetos, pois, segundo Santos: 

 
O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoados 
por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez 
mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes. Neste nosso 
mundo se estabelece, por isso mesmo, um novo sistema da natureza, uma 
natureza que, graças exatamente ao movimento ecológico, conhece o ápice 
de sua desnaturalização. [...] Hoje, esses sistemas de objetos tendem, em 
primeiro lugar, a ser um sistema de objetos concretos, isto é, objetos que se 
aproximam cada vez mais da natureza e buscam imitar a natureza. São, 
também, objetos cujo valor vem de sua eficácia, de sua contribuição para a 
produtividade da ação econômica e de outras ações. São objetos [...] 
surgidos para atender às necessidades das ações hegemônicas. (SANTOS, 
1997c, p. 90 – 91): 

 

Sendo uma convergência de objetos e ações, o espaço está em um 

constante processo de movimento, abrigando uma multiplicidade de sentidos.  
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Os sistemas de informações transformam os espaços para que se tornem 

funcionais, e isso faz que os objetos deixem de ser naturais e passem a ser 

técnicos.  

O espaço, por meio dessas artificialidades que são próprias da criação do 

homem sobre a superfície terrestre, desenvolve uma natureza socializada a partir da 

produção de modelos de transporte, empreendimentos da rede hoteleira, construção 

de portos, aeroportos, objetos que são disponibilizados para o desenvolvimento da 

demanda turística e servem como elementos de análise da geografia por passar a 

compor, em nosso entendimento, os “fixos e fluxos” (SANTOS, 2012a). 

Para acompanhar uma constante e insaciável produção de objetos, as 

pessoas necessitam adaptar-se à nova realidade e consumi-la, o que as torna 

desconhecedoras dessa realidade, mas também faz que aprendam diariamente, 

pois as inovações são modificadas de forma rápida. 

Os objetos surgem cobertos por funcionalidades dentro do sistema 

condicionando a vida, o espaço e a produção dos sentidos. Praias que antes eram 

privilégios de certas regiões passam a existir em outros lugares, produzidas 

artificialmente.  

O espaço deve ser analisado a partir “de sua relação com a sociedade, pois 

é esta que dita à compreensão dos efeitos dos processos [...] e especifica as noções 

de forma, função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensão 

da produção de espaço” (SANTOS, 2012b, p. 67). Consideramos, então, que “a 

interpretação de uma realidade espacial [...] só se torna possível mediante uma 

análise que combine as quatro categorias analíticas” (SANTOS, 2012b, p. 77). 

O espaço deve ser sempre pensado nesses quatro aspectos que, ao se 

relacionarem, fazem-no de forma dialética, materializando a totalidade social. O 

espaço é visto como produto e produtor, condição e meio de reprodução das 

relações sociais. Em face dessa concepção, realizaremos a análise da produção do 

espaço litorâneo piauiense. 

Para Santos: 

 
o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de 
uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o 
espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações 
sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por 
relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se 
manifestam através de processos e funções. (SANTOS, 1986, p. 122) 
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O sentido do pensamento de Milton Santos sobre as formas espaciais fica 

explicado quando pontua que a forma representa o aspecto visível dos objetos e 

oportuniza a todos entender o contexto histórico-social de sua criação. Por ser 

reflexo de determinado “momento” social, o espaço pode ser suprimido, modificar-se 

em sua forma ou em seu valor, mas sempre com o objetivo de atender às 

transformações sociais, em um dinamismo que reflete uma resposta à dinâmica da 

organização social. 

A função expressa a atividade desenvolvida pela sociedade em um dado 

momento do processo espacial, ou seja, a tarefa assumida pela forma. Formas 

espaciais podem, com o transcorrer do tempo, obter novas funções e, dessa 

maneira, podem ser revitalizadas para uma nova utilização. 

Com isso, a categoria estrutura não pode estar dissociada das categorias 

acima descritas, pois representa a inter-relação das diversas partes do todo, isto é, a 

estrutura, ao ser analisada de maneira inseparável com a noção de totalidade 

espacial, possibilita juntamente com as outras categorias – função e forma – 

compreender os processos históricos, entendendo que isso se faz, segundo Santos 

(1997b), de forma dialética e concreta. 

O processo, também inseparável das demais categorias, representa a 

alteração e  

os movimentos da totalidade social modificando as relações entre os 
componentes da sociedade, [...] incitam a novas funções, [...] as formas 
geográficas se alternam ou mudam de valor; e o espaço se modifica para 
atender às transformações da sociedade. (SANTOS 1997b, p. 38) 
 

Para o turismo, a análise mais atual diz respeito à possibilidade de formas 

antigas e modernas conviverem no mesmo espaço e representarem tempos 

diferentes, os quais são concebidos como tempo social, ou seja, o tempo em que a 

sociedade escreve seus processos históricos mediante ações diferenciadas sobre o 

espaço. 

A forma permite detectar os mais diferentes contrastes na produção do 

espaço, deixando ver a ideia do moderno e do antigo, que passam a ser utilizados 

como espaço turístico onde se percebem com clareza momentos diferentes de uma 

sociedade que produz espaço.  

Pensemos desse âmbito nas ruas estreitas e enladeiradas de algumas 

cidades brasileiras convivendo com os viadutos e túneis, os antigos casarões das 

áreas centrais, muitas vezes transformados em cortiços, que convivem com 
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condomínios de luxo. São exemplos de uma totalidade espacial que somente a 

análise dos processos permite compreender. Para o turismo, tais formas espaciais 

adquiridas em diferentes momentos dos processos sociais funcionam como atrativo 

para o consumo do espaço. 

Na produção do espaço, a noção de paisagem – parcela do espaço 

percebida pelos sentidos do observador – é valorizada e se transforma em um 

atrativo na atividade turística. 

Nesse contexto, Pires (2002a, p. 162), compreende a paisagem como um 

elemento essencial para o turismo: “se a razão de ser do turismo [...] é o 

deslocamento ou movimento voluntário das pessoas de um lugar para outro no 

espaço, então o turismo pode ser concebido como uma experiência geográfica na 

qual a paisagem se constitui como elemento essencial”. 

As paisagens, assim como o espaço, resultam da materialidade social e das 

dinâmicas naturais, para Harvey:  

 
[...] a história da mudança social é em parte apreendida pela história das 
concepções de espaço e de tempo, bem como dos usos ideológicos que 
podem ser dados a essas concepções. Além disso, todo projeto de 
transformação da sociedade deve apreender a complexa estrutura da 
transformação das concepções e práticas espaciais e temporais. (HARVEY, 
1994, p. 201) 
 

Destarte, as diferentes dimensões interdependentes que possuem as 

práticas espaciais se mostram em frequente relacionamento, recebendo variações 

em sua dimensão e, a depender da orientação das relações sociais, poderão 

resultar em novo uso e significado do espaço. 

Para Castells (2001, p. 33), as práticas sociais são estruturadas em relações 

de produção, que “é a ação da humanidade sobre a matéria (natureza) para 

apropriar-se dela e transformá-la em seu benefício”, na experiência “dos sujeitos 

humanos sobre si mesmos, determinada pela interação entre as identidades 

biológicas e culturais desses sujeitos em relação a seus ambientes sociais e 

naturais” e no poder “entre sujeitos humanos que, com base na produção e na 

experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou 

real de violência física ou simbólica”.  

Os momentos históricos apresentam seus sistemas econômicos que 

influenciam tais práticas sociais, constituindo ações preponderantes que variam em 

sua influência, de acordo com as características e resistências do lugar. 
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Nossa preocupação em considerar uma análise do sistema técnico 

capitalista em seu momento atual, suas práticas e reflexos espaciais, bem como sua 

influência no espaço estudado e uma análise dessas influências ao plano do lugar, 

abre caminho para uma discussão a respeito da atuação do capitalismo na produção 

do espaço. 

Com essa concepção, Santos (1997b, p. 38) afirma que “a paisagem é o 

resultado de uma acumulação de tempos. Para cada lugar, cada porção do espaço, 

essa acumulação é diferente”. A paisagem apresenta a todos nós o testemunho de 

formas espaciais que resistem (ou não) às transformações dos modos de produção. 

Esta atuação do espaço reflete o funcionamento da dinâmica do capitalismo 

em seu estágio atual, por produzir uma ocupação no espaço, que reflete o 

funcionamento da dinâmica de acumulação, organização do território e montagem 

de um sistema de lugares interligados pela divisão do trabalho. 

 

2.2  Economia, avanço tecnológico e qualificação da mão de obra 

 

Apontamos como característica fundamental do capitalismo a produção 

contínua de mercadorias, mediante trabalho assalariado, e a preservação das 

condições necessárias para o funcionamento do mercado.  

O Estado pode aí encontrar-se presente de forma direta na regulação da 

produção em economias sob o intervencionismo estatal e de forma indireta, quando 

associado aos demais agentes hegemônicos, para dinamizar as atividades 

econômicas.  

Mesmo o mercado organizando uma parte significativa da produção social, 

nem tudo é produzido enquanto valor de troca. Isso, como consabido, relaciona-se 

aos estágios do capitalismo.  

A produção com valor de uso está presente necessariamente na 

infraestrutura espacial – ambiente edificado juntamente com as normatizações 

institucionais direcionadas para uma regulação segura da relação existente entre o 

salário pago e o capital gerado, todas “adotadas” pelas ações do Estado. 

O espaço, preservado ou modificado pela ação humana, é o principal 

produto vendido pelo turismo. Com o seu desenvolvimento, outras atividades 

econômicas movimentam-se para compor o espaço econômico. Setores da 
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economia que consomem espaços em suas formas de produção provocam diversos 

efeitos que se refletem no meio natural. 

Essas transformações provocadas, seja pela abertura de novas frentes de 

produção e consumo, seja pelo avanço tecnológico, resultam no consumo dos novos 

espaços de turismo que, segundo Rodrigues (1999), dá-se através da transformação 

de objetos naturais em objetos sociais. 

A dialética homem/natureza sempre esteve na base do processo de 

desenvolvimento e transformação das sociedades humanas. Lefebvre (1974) 

demonstra a necessidade de se considerar o espaço como um dos aspectos 

fundamentais da “natureza segunda”, resultado da prática social sobre a base 

material que constitui a “natureza primeira”. 

O intercâmbio entre homem e natureza não pode referir-se exclusivamente a 

um homem, mas a um membro de determinada sociedade que desenvolve 

determinadas relações sociais.  

Segundo Moraes (2005, p. 74), Marx ironiza a situação especial vivida por 

Robinson Crusoé, ao destacar que “o relacionamento do homem com seu ambiente 

é equacionado no bolo de relações sociais historicamente determinadas.” Portanto, 

considerando a abordagem de Marx, as relações entre sociedade e natureza 

estariam enfocadas na maneira como determinada sociedade se organiza para o 

acesso e uso dos recursos naturais. 

Ao desenvolver suas ações sobre a natureza, o trabalho produz não apenas 

uma simples mudança nas formas da matéria, mas, também, um efeito simultâneo 

sobre o trabalhador. Na concepção marxista, a relação do homem com a natureza é 

sempre dialética: o homem, ao criar formas na natureza, é moldado ao mesmo 

tempo por ela. 

Para Bernardes e Ferreira, 

 
Nesse processo a natureza se humaniza e o homem se naturaliza, estando 
a forma historicamente determinada em cada situação. Nesse nível, a troca 
material é uma relação do valor de uso e, desse modo, a natureza entra em 
relação com os seres humanos. O fato de o homem viver da natureza tem 
um sentido biológico, mas, principalmente, social. (BERNARDES; 
FERREIRA, 2010, p. 19) 

       

Dessa ótica, nas atividades por meio das quais o homem desenvolve seu 

trabalho para a transformação da natureza, ele cria novas formas espaciais, seja por 

meio da produção industrial seja pela produção do espaço para o turismo. 
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A diferenciação entre o turismo e atividades econômicas que geram 

emprego e renda, como a industrialização, reside na forma como ocorre o consumo 

do espaço. O primeiro agrega valor ao espaço a ponto de propor a conservação e 

ordenação dos bens comuns, enquanto a industrialização procura consumir esse 

mesmo espaço sem nem mesmo esboçar atitude de recuperação da área afetada. 

Santos (1997c) considera a existência de dois tipos de consumo do espaço, 

o consumo consumptivo e o consumo produtivo. O primeiro é o que se esgota em si 

mesmo e o segundo consome produzindo. Nesses tipos de consumo, o primeiro 

desgasta o meio natural à medida que retira dele tudo o que for possível e viável e o 

segundo busca consumir e produzir ao mesmo tempo, objetivando a garantia de 

possível sustentabilidade do meio envolvido. 

Em relação aos espaços do turismo, arriscamos afirmar uma superposição 

dos efeitos dos dois tipos de consumo, pois nos novos espaços de turismo, 

particularmente nas áreas de reservas de biodiversidade, consome-se destruindo e 

produzindo. 

Nas características gerais da produção capitalista, é destacável sua 

capacidade de produzir rupturas e mudanças nas formas de produção do espaço, 

sem que necessariamente ocorram ao mesmo tempo, na mesma intensidade e nem 

em todos os lugares. 

De acordo com Bresser-Pereira,  

 
O desenvolvimento econômico – a melhoria dos padrões de vida através da 
acumulação de capital com incorporação de novas tecnologias passa a 
fazer parte da lógica do sistema e uma condição de sua sobrevivência. O 
regime político gradualmente se democratiza. A luta pela justiça social ou 
pela diminuição das desigualdades econômicas alcança resultados ainda 
que modestos. A proteção do ambiente passa a fazer parte da agenda 
global e da maioria das agendas nacionais. (BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 
177 – 178) 

 

As transformações possibilitadas por mudanças estruturais na formação da 

sociedade capitalista conduzem ao surgimento de novos valores econômicos e 

sociais, o que certamente viabiliza a expansão do modo de produção capitalista para 

a periferia do mundo. Esse comportamento está, e sempre esteve, respaldado pelo 

objetivo maior do sistema: o de ampliar espacialmente os processos de exploração 

em busca do seu fortalecimento e de fixação de suas raízes. 

As sociedades, ao estabelecerem contatos entre si, passam a trocar 

informações, técnicas e culturas. Em determinados períodos históricos, por exemplo, 
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as grandes navegações e as expansões imperialistas, aceleraram-se esses 

contatos, que permitiram a expansão de civilizações, principalmente a europeia. A 

ampliação dos lucros com a obtenção de novos mercados, locais de investimentos e 

fontes de matérias-primas, oportunizou a globalização. 

O processo de globalização produziu maior aceleração na transmissão de 

informações, hábitos e técnicas que, no passado, levavam anos ou décadas para se 

disseminarem pelos continentes.  

Este processo se faz sentir não somente na esfera da economia, mas 

também na globalização da informação, dos padrões culturais e de consumo. 

Haesbaert  sustenta que, nesse período, 

 
cria-se [...] um novo conjunto de redes informacionais, dentre os quais a 
internet é o exemplo mais expressivo [...]. Começa assim a ser forjada, ao 
lado de uma globalização econômico-financeira, uma espécie de “cultura 
global” pautada na cibernética e nas múltiplas conexões que ela permite 
ativar [...]. A construção de uma “memória internacional popular” traduziria o 
“imaginário das sociedades globalizadas”, onde a mídia e as grandes 
empresas tornam-se agentes preferenciais, fornecendo novas referências 
culturais para a identidade social através da esfera como o lazer [...], o 
vestuário [...] e a alimentação [...]. (HAESBAERT, 1998, p. 18 - 20) 
 

A globalização passa, então, a ser entendida a partir das alterações 

ocorridas na economia, cultura, comércio e sociedade; mudanças que aproximam as 

relações entre os países e os sistemas produtivos, com a consequente 

uniformização global de padrões econômicos e culturais. 

Por se tratar de um processo em curso, comandado por grandes empresas 

transnacionais que buscam a abertura de novos mercados, podemos afirmar que 

nem todos os países se inserem nesta economia global em um mesmo ritmo.  

Para Santos (1997c, p. 52), o “meio técnico, científico e informacional está 

presente em toda a parte, mas suas dimensões variam de acordo com continentes, 

países, regiões [...]”. 

Ainda com referência a Santos (2001), a globalização está relacionada ao 

ponto mais extremo do processo de internacionalização do capitalismo e, quando 

esse processo entra em crise, em face da modificação nas relações entre capital e 

trabalho, passa a visar a uma ampliação dos níveis de acumulação, as variáveis que 

foram responsáveis pela construção do sistema se apresentam em constante 

choque, o que exige novos arranjos. 
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Santos (2001) observa ainda que o chamado meio técnico científico-

informacional se apresenta de forma ampla em relação a sua atuação no território, 

passando a refletir condições sociais e técnicas de momentos históricos que se 

apresentam cada vez mais artificiais. 

Nesses momentos, a fragmentação do processo produtivo e as transações 

financeiras em nível internacional crescem exponencialmente, e criam uma 

interdependência na condução das políticas monetárias de muitas nações. O baixo 

custo de mão de obra, aliado à maior disponibilidade dela e à facilidade de entrada e 

saída de capitais, favorece a disseminação do processo de globalização para a 

periferia do mundo capitalista. 

Acentuada a partir desses fatos, a crise do sistema capitalista vai de 

encontro à perspectiva histórica e apresenta a globalização como a forma mais 

concreta de se obter vantagens socioeconômicas para os países periféricos. Santos 

(2001, p. 17) deixa isso claro quando afirma que, 

 
Vivemos em num mundo confuso e confusamente percebido. [...] De um 
lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das ciências e 
das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que 
autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro, há, também, referência 
obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a 
começar pela própria velocidade. Todos esses, porém, são dados 
fabricados pelo homem, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne 
confuso e confusamente percebido. [...] É a maneira como, sobre essa base 
material, se produz a história humana que é a verdadeira responsável pela 
criação da torre de babel em que vive a nossa era globalizada. (SANTOS, 
2001, p. 17) 
 

A utilização do conceito de “globalização” possibilitou análises distorcidas 

sobre as transformações ocorridas e, de certa maneira, ocultou a origem do 

processo responsável por promover forte impacto sobre a divisão internacional do 

trabalho, sobre a produção industrial mundial, os níveis de emprego, as economias 

nacionais e, por consequência, sobre o espaço geográfico. Na periferia do sistema 

econômico mundial, esses impactos se acompanhavam da justificativa da 

necessidade de privatizar as empresas estatais, “abrir” a economia para permitir 

uma maior competitividade e limitar a ação estatal. 

Para Carlos (2004), seguindo Lefebvre, o século XX foi de grandes 

modificações na qualidade da produção. Antes se produziam coisas e objetos e, a 

partir dos anos de 1960, imagens, textos e signos. O que caracteriza essa produção 

imaterial é a ambiguidade, ao apresentar grandes doses de imitação e de simulação 
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de uma realidade existente. Essas influências nos mercados, modos de vida e 

produção do espaço são consideráveis, pois, para Harvey, 

 
A primeira consequência importante foi acentuar a volatilidade e 
efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de 
trabalho, ideias e ideologias, valores e práticas estabelecidas. A sensação 
de que “tudo que é sólido se desmancha no ar” raramente foi mais 
pervasiva [...]. (HARVEY, 1994, p. 258), 

 
 

É desta maneira que o espaço geográfico vai se modificando, 

acompanhando as necessidades da reprodução do capital e as tendências do 

estágio econômico atual.  

É dessa concepção que a atividade turística passa por uma valorização 

significativa e se transforma em uma ferramenta de desenvolvimento para os 

lugares.  

O turismo no Brasil era explorado principalmente por famílias, as quais 

gerenciavam seus pequenos empreendimentos e valorizavam principalmente a 

experiência e a vivência dos seus colaboradores na área. Atualmente, passamos por 

um cenário de profundas transformações, onde o conhecimento empírico não 

satisfaz de forma isolada. Ele, obrigatoriamente, deve estar associado a uma visão 

científica e teórica da atividade. 

O cenário descrito não estaria limitado às características do país, ao 

contrário, reflete uma tendência encontrada em todo o mundo, onde se percebem as 

transformações sociais e econômicas da atualidade. 

O mundo globalizado da sociedade do conhecimento trouxe mudanças 

significativas ao mundo do trabalho, com a exigência de que a atividade produtiva 

passe a depender de conhecimentos e o trabalhador se transforme em sujeito 

criativo, crítico e pensante, preparado para tomar decisões e para agir de forma a 

adaptar-se às mudanças dessa sociedade. 

Neste sentido, Ferreira explica que, 

 
De facto, as tendências da globalização reflectem-se sobremaneira em 
todas as actividades económicas que implicam produção, distribuição e 
consumo de bens e serviços. [...] a crescente integração da ciência e da 
técnica no quadro da racionalidade instrumental do capitalismo permitiu 
uma crescente racionalização do trabalho. Como resultado dessas 
tendências, as qualificações e competências do factor de produção trabalho, 
adstritas à execução de tarefas concernentes ao modelo de organização do 
trabalho taylorista-fordista vão sendo progressivamente desestruturadas e 
desregulamentadas. (FERREIRA, 2002, p. 212 - 213) 
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No desenvolvimento do capitalismo e nos processos que fundamentam a 

globalização, a reflexão acerca da formação do profissional atuante nos serviços 

ligados ao turismo deve contemplar a necessidade do mercado e dos trabalhadores 

da área e deve ter como objetivo maior a conversão dos interesses (empresas e 

colaboradores) para um fim comum que represente o equilíbrio e a tão desejada 

qualidade na prestação dos serviços.  

Dessa perspectiva, a formação deve ser orientada para que o trabalhador 

desempenhe melhor suas atividades e tenha, igualmente, melhoria em sua 

qualidade de vida. 

A importância de satisfazer o turista está centrada no esforço de atender às 

suas necessidades, para isso a qualidade na prestação dos serviços é fator 

fundamental que determina o êxito da atividade e que pode ser alcançado a partir de 

programas de formação e capacitação de recursos humanos que atenda ao trade3 

para não criar fatores diferenciadores no processo de atendimento ao turista.  

Pois, segundo Amorim, 

 
[...] quando o turista não está satisfeito com um segmento turístico de 
determinado trade, o prejuízo não recai somente sobre esse segmento, mas 
sobre todo o trade, uma vez que há tendência de essa percepção ser 
generalizada para os demais segmentos. (AMORIM, 2003, p. 174) 

 

A qualificação na área do turismo deve atender às novas demandas no que 

se refere à formação de profissionais que acatem as expectativas de um mercado 

que, a cada instante, faz surgir novo tipo de trabalhador, especializado, não limitado 

a recepcionar o turista.  

Faz-se importante lembrar que, em se reconhecendo que a educação e a 

formação profissional são compatíveis com o reflexo da sociedade e que devem ter 

foco no mercado, essa mesma educação tem um papel, ainda maior, de inserir o 

indivíduo nesta sociedade transformada. 

Para Schroeder (2007), a educação é um processo de humanização por 

meio da qual o homem tem a oportunidade de inserir-se na sociedade, que exige 

cidadãos com a capacidade de criar e de enfrentar os desafios dos diferentes 

contextos sociais. 

                                                           

3
 Segundo Paiva (2005, p.15) dentro do setor turístico costuma-se utilizar corriqueiramente a  

expressão trade para designar o conjunto das empresas que fazem o ramo de negócios em turismo. 
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Ainda na ideia central da discussão, onde o papel da educação não se limita 

a atender às demandas empresariais, Freire (2007, p. 30) afirma que “quando o 

homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 

realidade, [...] assim pode transformá-la e com seu trabalho criar um mundo próprio”. 

Independente dos fatores ligados diretamente ao processo de melhorias nas 

condições de emprego e maior oferta de mão de obra, é realidade o crescente 

número de empresas e trabalhadores que estão em busca da formação profissional, 

bem como o número de instituições que oferecem cursos com o objetivo de atender 

a essa demanda.  

A educação profissional vem sendo cada vez mais valorizada pelos 

colaboradores da área de turismo. Fidalgo e Fidalgo , por exemplo, afirmam que  

 

A necessidade de manutenção do emprego, o temor cada vez mais 
crescente da substituição por outro indivíduo mais competente ou mais 
ajustado e a introjeção dos novos discursos empresariais por grande parte 
da classe que vive do trabalho são alguns dos fatores que conduzem à 
expansão da busca pelo desenvolvimento eficiente e eficaz do ofício, ao 
desdobramento flexível e dinâmico e a uma constante atualização e 
aprimoramento intelectual e emocional. (FIDALGO; FIDALGO, 2007, p. 26) 

 

O cenário nacional em relação à formação na área de Turismo e Hotelaria 

aponta para uma inadequação das estruturas curriculares de muitos cursos 

superiores, o que dificulta a inserção do trabalhador no mercado. Isso permite 

concluir que o perfil proporcionado por esses cursos muitas vezes é inadequado ao 

que se espera de um profissional da área, principalmente em se tratando dos 

trabalhadores operacionais. 

As competências que os profissionais deveriam ter para atuar no mercado 

de trabalho estariam relacionadas a um conhecimento multidisciplinar para lidar com 

os vários aspectos do turismo. 

E ainda: têm-se como indispensáveis aos profissionais habilidade para 

trabalhar com o público, comprometimento pessoal, dinamismo, proatividade, 

raciocínio rápido para resolução de problemas e tomada de decisões, iniciativa e, 

finalmente, domínio do idioma inglês. 

Essas competências devem ser adquiridas e desenvolvidas por meio da 

formação técnica, pois a qualidade dos serviços depende de profissionais 

capacitados que possuam as habilidades requeridas pelo trabalho. 
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Assim, a formação oferecida aos trabalhadores da área deve voltar-se às 

necessidades da função desempenhada por eles, ou seja, em muitos casos o ensino 

técnico é mais pertinente do que o ensino superior, como no caso da formação de 

mão de obra operacional. 

Com esse pressuposto, o Ministério da Educação – MEC elaborou os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico 

(2000). Segundo o texto, a emergência desse documento se relaciona a um conjunto 

de fenômenos que caracterizam o mundo na atualidade, por meios dos quais o 

mercado de trabalho vem se reconfigurando e suscitando novas exigências para os 

profissionais da área de Turismo. 

Sobre as argumentações da educação profissional, Manfredi afirma que “a 

formação profissional deve enfatizar o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos básicos, específicos e de gestão, voltados para o desenvolvimento 

de um indivíduo que é [...] trabalhador e cidadão, competente e consciente.” 

(MANFREDI, 2002,  p. 153) 

No sentido de examinar o processo de transformação espacial, é essencial 

que se busque os fundamentos do processo de produção do espaço do turismo no 

estágio atual do modo de produção capitalista, com a intenção de destacar os 

princípios para sua compreensão baseada nas transformações ocorridas na 

sociedade. 

  

2.3  Globalização e Turismo: inovações e produção do espaço geográfico 

 

O desenvolvimento do turismo constitui fator importante no processo de 

produção do espaço. Portanto, é preciso pensar que  

 
o desenvolvimento pode ser entendido como o processo por meio do qual 
uma sociedade utiliza crescente, cumulativa e auto sustentadamente a sua 
capacidade produtiva no sentido de canalizar essa capacidade para 
aumentar em quantidade e em qualidade os bens e serviços disponíveis 
(BENEVIDES, 2001, p. 164).  
 

Esse processo enseja a diversificação das atividades econômicas, por meio 

da crescente diferenciação entre os vários setores da economia e ramos de 

atividades e sua concomitante inter-relação e interdependência, bem como a 

complexidade crescente no sistema econômico, em que a elevação da 
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produtividade, decorrente de inovações tecnológicas e organizacionais, constitui 

elemento propulsor relevante. 

O turismo, considerado um fenômeno recente do capitalismo, vem 

exercendo profunda transformação na configuração do espaço geográfico. 

Desenvolvendo-se desde muito cedo, o seu significado foi difundido na Inglaterra do 

século XVIII, segundo Beltrão (2001), mediante emprego do termo tur para explicar 

volta/retorno. A origem do turismo, enquanto a descoberta de coisas ou construção 

de objetos e ações, sempre esteve relacionada a lazer e deslocamento. 

Contudo, a atividade turística se difundiu graças ao desenvolvimento 

tecnológico do século XIX, somado à busca pelo ócio (CRUZ, 2001) e à descoberta 

de paisagens litorâneas como espaço propício ao descanso e fugas de pessoas das 

rotinas que levam ao stress. 

Para Castilho (2008), o turismo como fenômeno social constitui práticas com 

as quais as pessoas satisfazem suas necessidades de lucros, trabalho e lazer, 

utilizando do espaço geográfico apropriado como instrumento de realização do 

fenômeno turístico. 

É importante frisar que o uso do termo espaço turístico, para Rodrigues 

(1999), serve para identificar a influência do turismo no consumo do espaço, uma 

vez que seus elementos são dotados de territorialidades e intencionalidades, 

reforçando a importância do estudo da paisagem ao enquadrá-la como um recurso 

extraordinário, de que resulta importante a análise da imagem que impacta o 

observador e como este interfere em sua dinâmica. 

Diante da complexidade das atividades desenvolvidas pelo turismo e as 

estruturas ocupacionais de emprego, alinhamo-nos ao pensamento de Castells, para 

incluí-lo no  

 

Modelo de Economia de Serviços [...] - Caracteriza-se por uma rápida 
eliminação do emprego industrial após 1970, paralela à aceleração do ritmo 
do informacionalismo. Já tendo eliminado quase todos os empregos rurais, 
este modelo enfatiza uma estrutura do mercado de trabalho inteiramente 
nova em que a diferenciação entre as várias atividades dos serviços torna-
se o principal elemento para a análise da estrutura social. Este modelo dá 
mais destaque aos serviços relacionados à administração de capital que 
aos serviços ligados à produção e mantém a expansão do setor de serviços 
sociais com o enorme aumento dos empregos na área de assistência 
médica e, em grau menor, no setor educacional. Também se caracteriza 
pela expansão da categoria de administradores que inclui um número 
considerável de gerentes de nível médio. (CASTELLS, 2001, p. 251) 
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Lançando um olhar sobre os serviços diretamente ligados ao setor de 

turismo, grande parte dos tipos de objetos espaciais que são produzidos constitui os 

sistemas de objetos, os quais funcionam como condição das ações sociais voltadas 

para o seu desenvolvimento, que seriam, neste caso, os sistemas de ações. 

Sistemas que, segundo Santos (1997a), como visto anteriormente, constituem um 

conjunto indissociável, a despeito de contraditório e solidário. 

A geografia concebe o turismo como uma prática social que se materializa 

por meio da localização e distribuição dos objetos, produto da ação humana, tais 

como: planos, programas e projetos oriundos das instituições governamentais que 

atendem, geralmente, aos interesses do capital empresarial daqueles envolvidos nas 

atividades turísticas. 

Com o processo de expansão dos interesses capitalistas sobre a produção 

do espaço turístico, é comum constatar-se a produção de espaço geográfico 

conflituoso, que, na maioria das vezes, vai de encontro aos interesses das 

localidades. São “ações verticais que articulam [...] lugares ao mundo, criando 

solidariedades organizacionais, as quais contribuem ainda mais para a alienação do 

espaço” (CASTILHO, 2008, p. 18, grifo do autor). 

A desigual produção do espaço é essencial ao capitalismo, mas é possível 

que se adotem estratégias para amenizar e controlar os impactos negativos dessa 

produção desigual.  

Exemplo disso é o que Castilho (2008) denomina de solidariedades 

orgânicas, que podem acompanhar a evolução dos efeitos da desigualdade, com 

ações ligadas à vida das pessoas do lugar, procurando fortalecê-la e buscando a 

eliminação de obstáculos ao desenvolvimento. 

No processo de desenvolvimento das contradições, a globalização aparece 

como elemento de ratificação delas, pois os fenômenos socioeconômicos não 

ocorrem ao mesmo tempo e da mesma forma em todos os lugares. Nesta linha de 

raciocínio, reiteramos que as especificidades locais, o aparecimento e o crescimento 

de atividades de serviços na economia não apresentam dinâmica qualitativa, embora 

seu crescimento quantitativo esteja quase sempre presente. 

A análise do turismo no processo da globalização nos remete à ideia de 

relação entre o global e o local. Nesse sentido, o caminho para a análise seria a 

partir da totalidade concreta como ela se apresenta no atual estágio da globalização 
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para que seja realizada uma relação, segundo Santos (1997c), efetiva entre a 

Totalidade-Mundo e os Lugares. 

O turismo não pode se distanciar do processo histórico dos lugares. 

Necessita engendrar-se com a dinâmica econômica vinculada à lógica de que em 

todas as novas totalizações são criados novos atores, e as coisas pretéritas passam 

a ter nova função, novo conteúdo, em prol da produção do espaço. 

Esta “nova” produção do espaço possibilita a inserção de novos lugares no 

mundo criado pela globalização. As novas técnicas favorecem o estabelecimento de 

lógicas de localização, que passam a ser valorizadas a partir da ativação de pontos 

dentro de uma rede dinamizada pelos eventos turísticos. É da perspectiva dessa 

lógica que o litoral do Piauí procura inserir-se, valorizado pelas potencialidades 

locais ainda pouco exploradas. 

Em relação ao enfoque do turismo como forma de alavancar as economias 

de algumas regiões, Castilho (2008) cita que o turismo surge como a salvação das 

economias locais, especialmente em regiões onde a concentração de renda e o 

pouco dinamismo regional provocaram estagnação de diferentes formas. 

Os lugares que apresentam certo isolamento tornam-se, pois, incluídos nas 

relações turísticas globais e passam a ser denominados de “especiais”. A relação 

entre o local e o global tende a ser conflituosa, dado que o lugar aparece como 

mediador de agentes locais com aqueles distantes. Neste sentido, o espaço turístico 

tem um amplo movimento que produz a fragmentação articulada do espaço, isso em 

função da existência de diferentes valores do próprio espaço. 

A lógica desse processo resulta na interação de distintos vetores, criados 

pelos interesses, às vezes divergentes, dos agentes. É necessário, então, pensar as 

localidades turísticas, consideradas especiais, nesse processo dinâmico do turismo 

globalizado. 

A construção/articulação dos espaços em nível global que o turismo utiliza 

permite entender o dinâmico processo de articulação dos variados atores e imagens 

que são explorados por tal atividade. As configurações territoriais dos lugares 

“especiais” são transformadas a partir de um sistema técnico-informacional global, 

estruturado para utilização como ferramenta da produção dos atrativos turísticos. 

Considerando que as transformações impostas pela globalização podem 

imprimir um desrespeito às particularidades locais, pomo-nos diante de um desafio: 

a necessidade de inserir esses lugares “especiais” sem que haja transformações 
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que possibilitem o desaparecimento das potencialidades que representam os 

atrativos turísticos. 

Para Santos (2001), a globalização provoca uma compartimentalização 

territorial onde o movimento geral da sociedade e o movimento particular de cada 

lugar passam por um embate, por buscarem atender às necessidades de agentes do 

mercado e do Estado. 

Os avanços técnicos nos sistemas de engenharia dos transportes 

contribuem para relativa mobilidade da sociedade. Contudo, podem surgir pontos de 

resistência a essa nova lógica de mobilidade, resistência que busca valorizar os 

lugares exatamente por utilizarem potencialidades para atrair turistas por meio da 

dinâmica das mobilidades horizontais, e não verticais. 

Mas como fazer para que os espaços “especiais” resistam à disponibilização 

de créditos internacionais que são postos à disposição dos países mais pobres?  

Para Santos, 

 
os vetores da modernização são entrópicos [...] trazem desordem às regiões 
onde se instalam porque a ordem que criam é em seu próprio, exclusivo e 
egoístico benefício. Se aumenta a coesão horizontal isso se dá ao serviço 
do mercado, mas tende a corroer a coesão horizontal que está a serviço da 
sociedade civil como um todo. (SANTOS, 1997c, p. 206) 
 

A globalização cria, em certos aspectos, a ilusão de homogeneização, ao 

esconder o processo de fragmentação espacial. 

O aparato técnico-informacional utilizado na globalização proporciona uma 

força considerável nas manifestações econômicas, políticas e culturais da 

sociedade. Os espaços turísticos passam por um processo de hierarquização que 

considera as redes nacional e internacional. As ações de tais redes interferem 

diretamente no entendimento da economia espacial, provocando um aparente 

arranjo espacial, que tem como objetivo maior atender às diferentes escalas de 

demanda social, sejam locais ou globais. 

A lógica do lugar cede espaço ao amplo processo de urbanização, 

ampliação dos mercados e às novas concepções da relação local-global. A 

globalização dos lugares acompanha uma perspectiva mundializada, cada vez mais 

voltada ao movimento dos capitais e das pessoas. 
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Os movimentos de bens de capital, pessoas e informações, aliados à 

diminuição dos custos de transporte, fortalecem a concorrência entre os lugares, e 

possibilitam atração considerável de investimentos em áreas antes marginalizadas. 

Desse âmbito podemos destacar a valorização das regiões urbanas que 

passam a servir como atrações para o consumo e entretenimento, áreas que 

aparecem como inovadoras, espaço para se viver ou visitar, que serve como espaço 

de consumo, de investimentos, foco das mais diversas atividades. 

O turismo como atividade econômica envolvida pela globalização representa 

a atividade capaz de consumir o espaço, embora dependa de reprodução de 

sistemas que possibilitem seu uso. 

As transformações pelas quais o mundo contemporâneo vem passando 

exigem nova leitura do ordenamento do território e da paisagem. São essas 

transformações que favorecem as novas valorizações territoriais forjadas pelo poder 

do capital. 

O processo de globalização cria uma tendência à homogeneização do 

espaço geográfico em face dos avanços tecnológicos, que passam a conviver de 

forma mais ampliada entre os países, não obstante a manutenção da relações de 

dominação e dependência dos países denominados periféricos em relação aos 

centrais. 

Com o desenvolvimento do turismo, os países periféricos têm dificuldade de 

manter sua própria identidade. Mesmo que em algum deles a resistência a 

transformações daí decorrentes existam, são pressionados a se adaptarem ao 

processo de uniformização dos mercados. 

O turista conforme se sabe, participa da expansão desse processo de 

globalização como consumidor apto a absorver os espaços turísticos por meio de 

ações econômicas. 

Os recursos turísticos dos espaços receptores passam por um processo de 

desaparecimento devido à introdução de modelos de inovação, que são resultados 

da expansão das técnicas, na verdade, do desenvolvimento, segundo Santos 

(1997c), da “unicidade técnica”.  

A globalização uniformizou os materiais, os instrumentos, os produtos de 

consumo e, consequentemente, a forma de “fazer turismo”. O espaço se globaliza 

para o desenvolvimento do turismo na medida em que a oferta dos serviços é 

disponibilizada por grandes redes hoteleiras, parques temáticos etc. Isso cria, muitas 



39 

 

vezes, a sensação de déjà vu no indivíduo que busca experimentar pelo turismo 

novas sensações em lugares “desconhecidos”. 

As sensações e experiências passam a se repetir nas zonas rural e urbana e 

se percebem em produtos, técnicas e publicidades tornados comuns em qualquer 

desses ambientes. O turista busca o lugar na perspectiva do novo, daquilo que lhe 

proporcione alterar as condições alienantes que lhe são impostas de forma rotineira. 

Mesmo considerando que o processo de globalização ocorre de forma 

diferenciada (mediante níveis tecnológicos), ainda podemos perceber certo grau de 

afastamento de alguns pontos (e de seus habitantes), dos grandes centros 

capitalistas, por se apresentarem na modernidade como áreas capazes de oferecer 

aos turistas aquilo que seguramente não encontrariam próximo às áreas de maior 

aglomeração populacional. 

Cabe compreender, no entanto, que os espaços, inclusive os turísticos, 

dificilmente podem resistir a esse processo de isolamento. Como declara Santos 

(1997c, p. 159), o “processo de convergência dos momentos corre paralelamente ao 

desenvolvimento das técnicas, sobretudo as técnicas da velocidade”, é a velocidade 

observada nos meios de transporte e de comunicação, que aproximam os lugares, 

facilitam a penetração dos capitais, aceleram a diminuição das distâncias e 

provocam um acelerado ritmo dos fatos. 

A globalização exige a cada instante a ampliação dos mercados por meio de 

um número crescente de consumidores. Agências de viagens pressionam as 

companhias aéreas a aumentarem a oferta de assentos e voos, estas, pressionadas, 

e com pouca capacidade de investir na compra de mais aeronaves, obrigam 

passageiros a se acomodarem em espaços menores. Turistas cruzam os oceanos 

em aviões mais rápidos, embora menos confortáveis em busca de paisagens 

vendidas mundialmente, embora muitas dessas paisagens deixem entrever  

somente seu lado exterior. 

É nesse contexto da globalização que, considerado como espaço de 

consumo, inovações e de investimentos do capital globalizado, o espaço litorâneo 

brasileiro se apresenta como uma área de diversos usos, haja vista que em quase 

toda a sua extensão se observam variadas formas de ocupação do solo e 

desenvolvimento de múltiplas atividades.  

Considerando que o processo de ocupação territorial do Brasil é marcado 

pela ocorrência de assentamentos lusitanos, principalmente na zona costeira, 
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Moraes (2007) afirma ser São Paulo a única que não se encontrava à beira-mar, 

referindo-se aos núcleos pioneiros que foram fundados pelos portugueses. 

 Dantas destaca que 

 
[...] entender a valorização dos espaços litorâneos perpassa pela 
compreensão de transformações ocorridas nos trópicos, de caráter 
socioeconômico, tecnológico e simbólico, que suscitam fluxos em escala 
local e regional e evidenciam ou reforçam a incorporação das zonas de 
praia, com urbanização crescente de espaços anteriormente associados às 
práticas marítimas tradicionais. (DANTAS, 2009, p. 19) 

 

À luz dessa perspectiva, Moraes (2007) aponta as residências de veraneio 

como elemento da urbanização litorânea no Nordeste.  

Segundo Tulik (2001), a residência de veraneio é alojamento turístico 

particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm 

seu domicílio permanente em outro lugar. Se tal alojamento se localiza no litoral, é 

comumente chamado de segunda residência ou casa de praia.  

Para a OMT (2011), a segunda residência seria a propriedade residencial 

para fins de veraneio e turismo, não sendo, portanto, a residência principal do titular. 

Nesse espaço, serviços relacionados com turismo são oferecidos. 

O IBGE (2010), ao publicar os dados oficiais que quantificam e localizam as 

segundas residências no Brasil, não utiliza a terminologia segunda residência, mas, 

sim, a denominação domicílio de uso ocasional.  

A temporalidade do usuário da residência secundária é questão importante 

para classificar o domicílio como ocasional, cujo uso pode ser repetitivo, mas não 

consecutivo por um período superior a um ano. 

O fenômeno da segunda residência não constitui fato novo, mas as novas 

formas geográficas, e a geração de fluxo de veraneio em direção as zona litorâneas 

é resultado de uma mudança de valores, hábitos e costumes, que paulatinamente 

transformaram o medo e a aversão ao mar em atração (CORBIN, 1989). 

Desde o Século XVII, o discurso de médicos e higienistas que se referiam 

aos benefícios da água fria do mar e do ar puro dos ambientes costeiros incentivava 

o deslocamento de doentes às estações balneárias na tentativa de cura de 

enfermidades.  

Para além das questões médicas, Corbin (1989) deixa claro que a 

admiração e o desejo pela beira mar despertam na nobreza europeia o interesse 

pela moradia nos espaços litorâneos. Somente nas últimas décadas o mercado 
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imobiliário reinventou a vilegiatura4 marítima e tem disponibilizado segundas 

residências articuladas aos serviços turísticos (DANTAS; PEREIRA, 2010). 

Assim, o fenômeno da segunda residência no litoral está associado a uma 

série de elementos sociais, tais como a valorização do mar como paisagem de 

consumo nos momentos de lazer, a especulação imobiliária e a própria ideia de 

desfrutar as férias e o tempo livre fora da residência habitual. 

 Por outro lado, fatores como a redução da jornada de trabalho e o advento 

do automóvel particular motivaram o desenvolvimento do turismo via segunda 

residência, transformando o final de semana, o feriado prolongado e as férias de 

verão em fatos característicos da sociedade moderna.  

Embora ocorra também no período de férias, o turismo de segunda 

residência é marcado por viagens curtas, cujos destinos são relativamente próximos 

à residência principal. De modo geral, pode-se afirmar que o turista tende a procurar 

locais a que possa viajar na sexta feira à noite e retornar no domingo à tarde.   

Para Santos, o desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte é 

elemento essencial no processo de deslocamento da população a partir do momento 

em que “o automóvel fortalece no seu possuidor a ideia de liberdade do movimento, 

dando-lhe sentimento de ganhar tempo, de não perder um minuto, neste século de 

velocidade e pressa” (SANTOS,1997a, p.54). 

A configuração do território constituída por essas novas formas de 

deslocamentos e a relativa mobilidade da população são analisadas a partir da 

superposição dos sistemas de engenharia sobre a própria natureza, onde estes 

sistemas são concebidos para garantir o desenvolvimento dos fatores hegemônicos 

e os processos produtivos por intermédio das finanças e da especulação. Esse 

desenvolvimento da configuração territorial se acompanha do crescimento dos 

sistemas de transporte e comunicação, nas mais diferenciadas formas (SANTOS 

1997a).  

Há uma transformação drástica dos componentes da vida material e 

simbólica do homem, com a configuração de novas formas produtivas, que 

adicionam novo teor técnico, científico e informacional, às novas concepções 

ideológicas que favorecem as modificações dos territórios.  

                                                           

4
 Segundo Camargo (2007), a vilegiatura consiste em um fenômeno social associado a viagens dos 
citadinos durante o verão para determinadas localidades em recreio, sem outras finalidades. 



42 

 

Para Silveira (2011), o sistema de transportes ocasiona a multiplicação dos 

caminhos, o aumento da capacidade de alcançar maiores distâncias percorridas e o 

aumento a extensão do espaço conquistado. Dessa maneira, as cidades litorâneas 

de médio e pequeno porte turistificadas são vistas como um conjunto de práticas 

que se direcionam para uma economia urbana baseada no lazer e que têm a 

possibilidade de desenvolvimento por meio dos equipamentos urbanos e objetos 

geográficos, ou seja, de uma base material estruturada em uma tentativa de leitura 

de sua não materialidade, para a mercantilização e o consumo turístico.  

Segundo Capel, 

 
La ciudad es el lugar de concentración de bienes producidos colectivamente 
y que deben ser consumidos colectivamente, ya que son especialmente 
indivisibles: ello da lugar a "formas de solidaridad comunitária”, al crear una 
dependencia polivalente y difusa respecto a un medio poseído 
colectivamente. (CAPEL, 1975, p. 278) 
 

A transformação do espaço das pequenas e médias cidades, com base 

nessas novas ações do capital, deve ser abordada do ângulo da nova concepção de 

valorização do espaço nessas cidades, que têm suas áreas como foco das políticas 

públicas urbanas.  

A cidade, com sua natureza multifuncional e capacidade de atrair turistas, 

pode oferecer entretenimento e vida noturna, aspectos históricos e cultuais a serem 

explorados, ou, até mesmo, ampla oferta de empreendimentos comerciais.  

Com exceção das acomodações, são poucos os serviços especialmente 

construídos ou oferecidos exclusivamente aos turistas. Assim, turistas e residentes 

locais compartilham os serviços de lojas, restaurantes, museus, transportes e outros.  

Além da variedade de turistas, muitas cidades precisam lidar com um 

considerável tráfego gerado pelas funções administrativa, comercial ou industrial, 

responsáveis por atrair os demais usuários dos sistemas urbanos.  

Pearce (2003) ressalta que é importante destacar a relevância das viagens 

com multifuncionalidade, o que, sem dúvida, dificultaria uma quantificação mais 

precisa do número de visitas a essas cidades. 

O transporte é inegavelmente elemento facilitador e uma condição essencial 

para o desenvolvimento da atividade turística, considerando que para o turismo, a 

relação entre deslocamento e interação espacial é inevitável. 

Por ser serviço de consumo instantâneo, os transportes turísticos prestados 

dispõem-se em diferentes tipos, portanto podem ser elencados como um importante 
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fator de análise a ser valorizado quando do levantamento das despesas com o 

turismo. 

A partir de 1973, a modernização dos transportes consolida o turismo de 

massa rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Essa consolidação se relaciona à 

intermodalidade e ao desenvolvimento tecnológico e é marcada pela Terceira 

Revolução Industrial, que tornou possível “maior integração comercial, infovias, 

autoestradas, telemática, trens de alta velocidade, fibra ótica, comunicação via 

satélite etc” (SILVEIRA, 2009, p. 21).  

Os efeitos dessas novas tecnologias interferem diretamente no turismo, 

gerando maior fluidez territorial e maior mobilidade para a circulação e reprodução 

do capital. É nesse contexto que o transporte aéreo ganha significativa expressão, 

pois, entre todos os outros meios de transporte, é ele quem incorpora com maior 

nitidez e velocidade as recentes inovações, além de agregar mobilidade e 

velocidade de deslocamento. 

O transporte turístico é considerado pelo trade e pelos pesquisadores como 

parte de um sistema de atores, práticas e espaços. Beni (2003, p. 201) deixa claro 

que “o transporte turístico constitui em si mesmo um sistema e revela uma estrutura 

que precisa ser analisada”, pois é considerado essencial para o deslocamento de 

pessoas das áreas de emissão às áreas de recepção de turistas, inclusive no interior 

destas. 

À luz da geografia, podemos compreender a noção de sistema a partir de 

um conjunto de elementos interligados e interdependentes entre si e, também, 

podemos aplicar a noção de sistema em rede, indicando tal relação no transporte 

aéreo, principalmente, a partir da inter-relação entre vários hubs5 que cria a 

superposição de intricadas ligações aéreas em rede.  

Milton Santos (1997a) formula um conceito de rede a partir de diferenciados 

tempos (pré-mecânico, mecânico intermediário e técnico-científico-informacional), 

sendo que neste último o desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficazes é 

resultado da busca voraz para se atingir evolução técnica maior. 

                                                           

5
 Segundo (Silveira 2011), hubs são denominações dadas a aeroportos centrais e de conexão de 
voos utilizados para transferência de passageiros entre voos. É considerado parte de um sistema 
denominado de “Hub-and-Spoke”, tendo este nome derivado do pneu de uma bicicleta, que consiste 
em apontar os raios do aro (spoke) em direção a um eixo central.  
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O transporte aéreo consegue reunir uma boa relação entre distância, tempo 

e custo aliado à satisfação do turista, principalmente nas longas distâncias. Com 

isso, responde diretamente aos interesses dos transportes turísticos. 

O avião se tornou meio de transporte de massa e, entre os vários modais 

que constituem o sistema de transporte turístico, representa a mais importante 

conquista no deslocamento de pessoas no século XX.  

Para Beni (2003), o transporte aéreo tem contribuição assaz importante no 

desenvolvimento do turismo pelas vantagens que pode oferecer. Além disso, ainda 

assinala que, com o seu desenvolvimento, possibilitou o “encurtamento” das 

distâncias. 

O turismo, visto como uma atividade detentora e propulsora do transporte 

aéreo em determinadas regiões, influencia nas ações das companhias aéreas no 

tocante à eleição de sua malha aérea, bem como, dependendo da demanda 

turística, na escolha do tipo de sua operação, seja como voo regular ou por 

codeshare6. 

Mesmo passando por vários problemas, como o custo geral de sua 

operação, na maioria calculado em dólar americano, a instabilidade das políticas 

econômicas locais e internacionais e, a partir de 2011, o temor de atentados, o 

transporte aéreo é de vital importância para a realização da atividade turística.   

Conforme Palhares,  

 
as grandes distâncias a serem percorridas e a liberação ou necessidade de 
ganhar tempo, somadas ao poder aquisitivo das pessoas que viajam, se 
constituem em importante fatores que viabilizam o avião como transporte 
turístico a nível nacional, em países de grandes dimensões territoriais, e 
internacional. Por isso – pelo menos em decorrência dos aspectos 
exteriores – o desenvolvimento da aviação comercial pode ser considerado 
tanto causa quanto efeito de expansão turística. (PALHARES, 2002, p. 160) 
 

   O transporte aéreo no Brasil é insumo produtivo, considerando que, no 

período econômico atual, em que a fluidez do capital e das informações é 

extremamente necessária, várias corporações necessitam de deslocamentos 

rápidos pelo território, o que significa agilidade, mobilidade e integração no espaço 

territorial. 

                                                           

6
 Codeshare é o compartilhamento de voos entre companhias aéreas. Os passageiros, cujos bilhetes 
foram adquiridos em determinada empresa, podem embarcar no voo de outra empresa. Neste caso, 
uma determinada empresa compartilha assentos de suas aeronaves com outra empresa 
conveniada. 
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É possível identificação de alguns fatores limitantes para a expansão do 

segmento aéreo no turismo: aumento dos custos operacionais, elevada carga 

tributária, deficiente infraestrutura aeroportuária, baixo investimento em 

infraestrutura de navegação aérea e legislação/regulamentação desfavorável. 

Contudo, as perspectivas de investimento no setor turístico, principalmente das 

companhias aéreas, constituem uma realidade diante do atual crescimento 

econômico do país. 

O setor aéreo está vinculado a uma cadeia produtiva que tem demanda 

derivada, pois os passageiros se utilizam do transporte aéreo como meio para 

atingirem um fim último, ou seja, o transporte aéreo produz um tipo de consumo 

denominado produtivo.  

Nessa cadeia produtiva, temos a montante os insumos produtivos, como os 

aeroportos e o controle de tráfego aéreo, os fabricantes de aeronaves, a produção e 

distribuição de combustíveis etc.; a jusante, os “clientes” do transporte aéreo, o setor 

turístico, a rede hoteleira, os resorts e as corporações em geral. 

Os deslocamentos necessitam de uma infraestrutura básica, ou seja, um 

terminal de embarque e desembarque de passageiros e de cargas. A infraestrutura, 

os aeroportos e os equipamentos de radionavegação compõem importantes fixos 

para a realização do transporte aéreo, cuja administração se encontra, na grande 

maioria, nas mãos do Estado.  

No tocante a essa administração, em fevereiro de 2012, três dos maiores 

aeroportos do país tiveram suas concessões abertas ao capital privado, São eles o 

Aeroporto Internacional Franco Montoro em Guarulhos-SP, Aeroporto Internacional 

de Viracopos – Campinas-SP e Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 

Kubitschek – Brasília-DF. Essa concessão tem como meta principal a necessidade 

de investimentos na infraestrutura aeroportuária antes da realização da Copa do 

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. 

Ao considerarmos a noção de infraestrutura do transporte aéreo, 

poderíamos nos remeter somente à existência dos aeroportos, no entanto Santos 

(1997a) extrapola a concepção de rede e de infraestrutura baseado em objetos 

materiais e nos mostra que, por exemplo, as ondas de rádio, como as ondas que 

sinalizam as aerovias, fazem parte de uma rede de diferentes conectividades e, 

consequentemente, do espaço geográfico. 
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Ainda em Santos (1997a), a noção de rede pode ser definida a partir de 

duas dimensões, uma primeira referindo-se a sua forma, materialidade, ou seja, a 

própria materialização da infraestrutura, que permite o transporte da matéria, energia 

ou informação, inscrevendo-se sobre um território no qual se caracteriza pelo tipo de 

seus pontos de acesso, seus arcos, nós de rede. 

A segunda trata de sua essência. Dessa forma, a rede “é também social e 

política, pelas pessoas, mensagens, valores que a frequentam. Sem isso, e a 

despeito da materialidade com que se impõe aos nossos sentidos, a rede, é na 

verdade, uma mera abstração” (SANTOS, 1997a, p. 209). 

Dessa perspectiva, Dias (1995) observa que a conexidade seria a prioridade 

da rede, que se poderá fazer pela conexão de seus nós. Ela tem a potencialidade 

simultânea de solidarizar ou de excluir, de promover a ordem e a desordem.  

A rede seria uma forma particular de organização. No âmbito dos processos 

de integração, de desintegração e de exclusão social, ela apareceria como 

instrumento responsável pela viabilização das estratégias de circular e comunicar. 

Animadas por fluxos, as redes são dinâmicas e ativas, mas não trazem em si 

mesmas seu principio dinâmico, que é alimentado tanto por dinâmicas locais quanto 

globais, notadamente demandadas pelas grandes organizações que comandam o 

capital. 

Algo parecido com o que foi analisado em relação ao conceito de rede é 

notado com o conceito de infraestrutura adotado pelo Código Brasileiro de 

Aeronáutica (1986). Acreditamos que tal conceito se enquadra no que Santos 

(1997a) denomina como o “sistema de normas”, o “sistema de objetos” e o “sistema 

de ações”.  

O citado Código, em sua sustentação técnica e legal para a aviação, 

discorre sobre tal estrutura a partir de sua constituição por órgãos, instalações ou 

estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, que abrange as de manobras e de 

prédios dos aeroportos e aeródromos brasileiros, com todas as pistas de 

pouso/decolagem, pistas de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves, terminais 

de carga e passageiro e as respectivas facilidades. 

Se a noção de infraestrutura nos remete à materialidade dos fixos, o referido 

Código demonstra que sinais de rádio e pessoas envolvidas na operação de 

equipamentos de radionavegação são partes integrantes dessa infraestrutura. 

Porém, ainda prevalece o entendimento de que as infraestruturas estão relacionadas 
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aos fixos (materialidade), de que sinais de rádio são fluxos intangíveis e de que as 

pessoas são operadoras de infraestrutura. Nela se destacam, dentro do Sistema de 

Proteção ao Voo – que visa à regularidade, à segurança e à eficiência do fluxo de 

tráfego no espaço aéreo –, as atividades de controle de tráfego aéreo, as 

telecomunicações aeronáuticas e dos auxílios à navegação aérea, a meteorologia 

aeronáutica, a cartografia, além das informações aeronáuticas.  

Dessa perspectiva e do ponto de vista geográfico, é necessário repensar o 

conceito de infraestrutura, especificamente no caso da aviação.  

 

2.4  Desenvolvimento Sustentável e Turismo 

 

A definição de turismo que se adota oficialmente para o Brasil está 

fundamentada na Organização Mundial do Turismo – OMT (2001) e compreende o 

conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas viagens a lugares 

diferentes de seu entorno habitual, por período inferior a um ano, com motivos 

diversos (ócio, lazer, negócios e outras).  

Segundo dados da OMT, publicados pelo Ministério do Turismo - MTur 

(2012a), o número de chegadas de turistas internacionais no mundo em 2012 foi de 

1.035,5 milhão, o que gerou uma receita cambial de 1.075,4 bilhão de dólares. 

Segundo o Ministério, o país é apenas o 23º colocado entre os países receptores de 

turistas internacionais. Essa recepção totalizou 5,7 milhões em 2012, de que 

resultou uma receita cambial para o país na ordem de 6,6 bilhões de dólares. 

Estes dados, em relação a 2007, apresentam crescimento de 15,3% no 

número de viajantes no mundo. No Brasil, esse crescimento ficou muito próximo do 

crescimento mundial, ou seja, um acréscimo de 14% de turistas internacionais que 

desembarcaram em nosso território.  

Em termos de receita cambial, o mundo experimentou um crescimento de 

25,1% entre os anos de 2007 a 2012, e o Brasil computou um acréscimo desta 

receita em torno de 32%, no mesmo período, isso mostra que o crescimento da 

receita cambial gerada pelo turismo no país está acima da taxa mundial, conforme 

Tabela 01. 
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Tabela 01 – Comparativo de chegadas de turistas internacionais e receita cambial 
gerada pelo turismo: Mundo e Brasil – 2007 a 2012 

ANO 
Turistas (milhões de chegadas) Receita cambial (bilhões de US$) 

Mundo Brasil Mundo Brasil 

2007 897,8 5,0 860,0 5,0 

2008 916,6 5,1 944,0 5,8 

2009 882,1 4,8 855,0 5,3 

2010 950,1 5,2 930,3 5,7 

2011 996,0 5,4 1.042,5 6,6 

2012 1.035,5 5,7 1.075,4 6,6 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da OMT, 2014. 

 

A distribuição territorial da riqueza gerada pelo turismo é muito desigual, 

como desiguais são seus fluxos. É compreensível a luta de muitos destinos pouco 

conhecidos para entrar e ampliar sua cota no mercado turístico global como 

estratégia de desenvolvimento econômico. É evidente que entrar nesse mercado 

implica não somente grandes investimentos para valorizar os recursos que 

constituem o núcleo central do produto ofertado, mas também fazer que esses 

recursos sejam acessíveis aos mercados. 

O crescimento do turismo ao longo dos últimos cinquenta anos é notável. Ele 

se tornou atividade socioeconômica de destaque, devido a fatores relacionados à 

maior disponibilidade de capital para viajar, ao aumento da expectativa de vida, à 

redução da carga horária de trabalho, à melhoria nos meios de transportes e de 

comunicações, ao aumento do tempo disponível para lazer e desenvolvimento 

econômico descentralizado, fatos que incrementaram o número de empresas ligadas 

ao turismo. 

A lógica econômica predominante no capitalismo obriga a atividade turística 

a buscar o retorno dos investimentos em curto prazo. Isso produz uma relação 

desigual e combinada na produção dos espaços capitalistas e é absorvida de 

maneira diferenciada pelas culturas e modos de organização produtiva local. Nesta 

lógica do capitalismo, os espaços são apropriados com o objetivo de 

desenvolvimento das atividades turísticas com fins mercadológicos. 

Se nos períodos de “paz” que antecederam a Segunda Guerra Mundial o 

turismo se consolidou como privilégio das classes sociais abastadas e com destinos 

bastante reduzidos, no momento atual a popularização da prática do turismo está 

associada à diversificação das formas de acesso aos mais diferentes lugares. 



49 

 

O Brasil, por sua vez, adota uma forma de crescimento turístico que ignora o 

peso das motivações turísticas duradouras, entre eles, os modos de vida, os 

ecossistemas diferenciados e preservados e, ainda, os costumes locais. 

Assim, para o planejamento e as ações que envolvam a atividade turística, 

destacamos as considerações de Hayllar  onde  

 
As áreas urbanas oferecem cenários sociais, culturais, físicos e estéticos 
sobre os quais a atividade turística pode se desenvolver. No entanto, são 
cenas que são compartilhadas, pelos turistas, com outras pessoas que são 
a maioria – a estética e a cultura da cidade e seus residentes é que saúdam 
o visitante. (HAYLLAR, 2011, p. 03) 
 

Desta maneira, os visitantes interagem com atrações e infraestruturas 

geralmente desenvolvidas para fins não ligados ao turismo propriamente, com 

residentes locais e com a atividade econômica da cidade. 

Os pressupostos discutidos revelam, pois, não só o reconhecimento da 

vinculação do turismo com a macroeconomia, mas apontam a existência de 

possibilidades em que o turismo possa desenvolver-se de maneira integrada às 

questões sociais e ambientais locais. 

As posições conceituais assumidas servem para analisar a realidade. 

Porém, devem ser ampliadas com os nossos apontamentos com os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, sem deixar de destacá-los como formas de 

produção do espaço geográfico e, ainda, de fortalecedores do desenvolvimento das 

atividades turísticas. 

O conceito de “desenvolvimento sustentável”, introduzido pela ONU – 

Organização das Nações Unidas, somente seria possível em uma civilização não 

voltada para a produção de mercadorias, pois refere-se àquele que  

 
[...] atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. Ele 
contém dois conceitos-chave: o conceito de necessidades, sobretudo as 
necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a 
máxima prioridade, a noção de limitações que o estágio da tecnologia e da 
organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às 
necessidades presentes e futuras. (CMMAD, 1991 p. 46) 
 

O desenvolvimento econômico, em qualquer nível, deverá estar de acordo 

com o uso equilibrado e adequado dos ecossistemas naturais, respeitando a cultura 

e buscando a melhoria dos padrões de vida da população. Essa concepção surge a 

partir de uma avaliação da questão ambiental desenhada pelo modo capitalista de 
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produzir, como consequência de vários debates sobre o processo de degradação 

ambiental iniciado na década de 1960 e intensificado nos anos de 1970. 

Antes que se discuta o que é desenvolvimento sustentável, é necessário 

levantar outro tema, o entendimento sobre desenvolvimento econômico. Este jamais 

deve ser visto como sinônimo de crescimento econômico, que pode ser alcançado 

sem que haja, necessariamente, melhoria nos indicadores sociais. 

No desenvolvimento econômico, o aumento da produção de bens e o 

progresso técnico deverão estar a serviço de uma sociedade mais justa. A referência 

ao crescimento econômico baseado apenas no progresso técnico se torna 

insuficiente como dimensão para sua definição, podendo, como relata Souza (1997), 

ser antes parte do problema que da solução: imaginemos o crescimento que se dá 

por meio de taxas crescentes de degradação ambiental ou no progresso técnico 

acompanhado por desemprego estrutural e exclusão social. 

A sustentabilidade significaria a manutenção das condições naturais e 

socioeconômicas equilibradas de forma equitativa. No entanto, nas condições em 

que se apresenta o processo econômico, isso se torna impossível. 

O relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991) é contraditório ao tratar o 

desenvolvimento econômico como crescimento. Ele se baseia apenas na 

consideração do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e modernização 

tecnológica, com apagamento do conceito de desenvolvimento, por isso 

incompatível com a sustentabilidade.  

Esse relatório destaca nitidamente os problemas ambientais e aponta 

soluções somente no âmbito do mercado, de forma a reforçar a crença de que o 

importante é possuir mais e mais mercadorias e não ser cidadão, igual ao outro, pela 

capacidade de pensar (RODRIGUES, 1997). 

Dessa forma, a proposta de desenvolvimento sustentável prega a mediação 

entre proteção ambiental e crescimento econômico e não a limitação deste. No 

entanto, mesmo com a impossibilidade de chegarmos a um modelo de 

desenvolvimento real, nada nos impede de procurar caminhos para seu alcance. 

Caminhos e possibilidades de avanço podem ser buscados na medida se se 

puser em pauta a não desvinculação entre desenvolvimento sustentável, proteção 

ambiental e questão social. Consideramos, claramente, a necessidade que esse 

desenvolvimento deve alcançar na priorização do uso adequado e equilibrado dos 

ecossistemas, respeitando a cultura e promoção de melhorias de vida da população. 
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É desta maneira que o turismo deve ser concebido, como ferramenta 

estratégica que serve para incorporar novos olhares ao planejamento e potencial 

gerador de emprego e renda, benefícios econômicos, sociais e ambientais, bem 

como dinamizador de mecanismos de inclusão social. 

Para a OMT (1995), o “turismo sustentável” é definido como aquele que é 

ecologicamente sustentável, de longo prazo, economicamente viável, assim como 

ético e socialmente equitativo para as comunidades locais. Dessa ótica, exige 

integração ao meio ambiente natural, cultural e humano e respeita o frágil balanço 

que caracteriza muitas destinações turísticas. 

O turismo sustentável, assim como o desenvolvimento sustentável, trata de 

avançar as ações no sentido de não separar o desenvolvimento econômico da 

proteção ambiental e da qualidade de vida da população. 

O turismo sustentável é fundamental para o desenvolvimento equilibrado, 

em harmonia com os recursos físico, cultural e social das regiões receptoras, 

evitando que o turismo destrua as bases que o fazem existir (RUSCHMANN, 2010). 

O conceito de sustentabilidade ligada ao turismo pode ser entendido a partir 

da assertiva de certos princípios e linhas de atuação: respeito com as gerações 

futuras e atuais, fortalecimento da cidadania, respeito às culturas locais, valorização 

das variáveis ambientais e sociais nas propostas que objetivem investimentos 

econômicos.  

Para Sachs (1993), o turismo sustentável fundamenta-se nos seguintes 

princípios: a) Sustentabilidade ecológica – diz respeito à “capacidade de suporte” 

dos ecossistemas, a limitar o consumo de recursos naturais e produzir o menor 

impacto possível aos sistemas naturais; b) Sustentabilidade social – assentada em 

um processo que direcione a um crescimento mais equitativo da renda, proporciona 

redução das diferenças sociais e garante a cidadania; c) Sustentabilidade cultural – 

garante a participação da população local nos planos de desenvolvimento do 

turismo, sempre com a preocupação de alcançar soluções no âmbito local; d) 

Sustentabilidade econômica – preocupada com as gerações futuras, ao considerar 

um manejo responsável dos recursos naturais; e, finalmente, e) Sustentabilidade 

espacial – embasada em melhor distribuição da infraestrutura e dos equipamentos 

turísticos, com isso diminui a pressão a certas áreas e possibilita o uso mais intenso 

delas não somente pelos turistas, mas pelas populações locais. 
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Feita essa reflexão, concluímos que o turismo, em todas as suas formas, 

deveria ser sustentável, ou seja, o fazer turismo deveria assumir este compromisso 

central em seu planejamento, mas entendemos que se faz impossível a realização 

desta sustentabilidade em um sistema predatório como o capitalismo. 

Promover e praticar turismo de base sustentável requer uma nova forma de 

ver os problemas sociais, as diversidades culturais e a dinâmica ambiental dos 

destinos. A abordagem deve enfocar de forma simultânea os aspectos ambiental, 

econômico, social, cultural e o político-institucional. Isso remeteria a valorização das 

pessoas e do lugar, destacando uma preocupação voltada ao desenvolvimento 

social e cultural do grupo, com o suporte às atividades econômicas que contribuam 

para esses fatos. 

As estatísticas e os discursos oficiais utilizados com frequência apresentam 

concepções pautadas unicamente nos benefícios econômicos gerados. Deixam, 

portanto, ocultados os problemas no âmbito da sociedade, do meio ambiente e da 

cultura que a atividade do turismo possa causar.  

Da mesma maneira, tendem a não considerar a necessidade de ações que 

busquem melhor qualificação e organização da população para que esta possa 

beneficiar-se do turismo. Neste controvertido cenário, há necessidade de reflexão 

sobre os rumos alternativos que precisam ser trilhados pela atividade turística, no 

intuito de desenvolver seus potenciais positivos e minimizar os impactos negativos. 

Coriolano, ao se referir ao assunto, relata resultados de uma pesquisa 

desenvolvida no Ceará e constata 

 
[...] que alguns residentes dos lugares visitados por turistas sentem-se 
excluídos do turismo, reclamam da vida dura e sentem a contradição 
existente entre realizado socialmente e do lazer como benefício privado, 
embora encontrem formas alternativas de cotidiano, nos bares, botequins e 
casas de forrós. Esses não são sujeitos do desenvolvimento turístico, 
percebem o turismo sendo dos outros e para os outros. (CORIOLANO, 
2006, p. 181) 
 

Embora a propaganda do turismo crie a fanfarrice de que ele seria a maior 

fonte de empregos do mundo, de modo geral as condições de vida da população 

sofrem pequenas modificações creditadas a ele. Isso se deve ao fato de em geral a 

população ter baixa qualificação e ser pouco organizada. 

As propostas mais adequadas para a sustentabilidade do turismo devem 

valorizar as políticas que visem à solução ou minimização das condições de 
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pobreza. Pautadas nas concepções de um turismo sustentável, tais políticas devem 

ter compromissos com o aumento das infraestruturas, potencialização da 

capacitação da população e fortalecimento dos vínculos de identidade dos 

residentes em áreas de desenvolvimento turístico. 

No contexto de desenvolvimento, o turismo necessariamente deve ser 

concebido como setor básico na estrutura socioeconômica do país. E para que isso 

ocorra e perdure por um longo prazo, essa atividade deverá ter preocupação com os 

princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade do 

desenvolvimento turístico não pode desprezar uma organização espacial que 

considere o espaço e a sociedade como um todo. 

Isso corresponde a aceitar que não podemos apenas pensar na adoção de 

soluções parciais, como somente urbanizar a orla da praia e deixar as periferias 

urbanas privadas desse processo, mas em propostas de organização global do 

espaço.  

É na gestão social que devem estar pautados os modelos de 

desenvolvimento efetivamente sustentável, preocupados com a organização do 

espaço sob a ótica das carências e dificuldades neles refletidos e não em 

empreendimentos que privilegiem apenas uma porção da população. 

Segundo Cooper, Hall e Trigo (2011), as ideias em torno do 

desenvolvimento sustentável servem para transformar tais princípios em 

intervenções que sejam consideradas como bem-sucedidas. No entanto, problemas 

podem ser facilmente detectados, como a diferença entre a escala de tempo em que 

operam as abordagens sustentáveis e o planejamento, a necessidade de uma 

gestão criteriosa que envolva ações multidisciplinares e a necessidade de uma 

relação clara entre modernização e conservação dos recursos naturais. 

Com essa intenção, algumas estratégias podem ser adotadas para se 

elaborar uma abordagem sustentável de turismo. Seria imprescindível aí a adoção 

de sistemas integrados e cooperativismo nas atividades produtoras, um mecanismo 

de coordenação de todo o setor para evitar o processo de fracionamento das 

atividades nas áreas turísticas, aumento da consciência do consumidor e do 

produtor a partir de uma mudança nos padrões de consumo e produção, 

envolvimento estratégico de todos os interessados para um melhor aproveitamento 

das ações nas áreas turísticas e uma regulamentação reforçada que proteja as 

áreas e valorize sua utilização enquanto potencial turístico.  
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Neste último caso, os governos têm receio de desenvolver tal atitude, pois 

podem criar retaliações do setor e da população em virtude do encarecimento das 

viagens e dos produtos turísticos.  

 

2.5  O Turismo e a Dimensão Ambiental 

 

Inicialmente salientamos que um dos mais importantes movimentos sociais 

dos últimos anos foram as chamadas “revoluções ambientais”, responsáveis por 

significativas transformações no comportamento não somente da sociedade, mas 

também na organização política e econômica do mundo. 

Para Bernardes e Ferreira (2010, p. 27) foi nos últimos anos que “pela 

primeira vez a humanidade percebeu que os recursos naturais são finitos e [...] a 

ciência e a tecnologia passaram e ser questionados”. Convém lembrar que o fato da 

natureza ter sido consumida e, consequentemente, devastada através dos tempos, 

apresenta-se como resposta às exigências de reprodução do capital. 

As cidades constituem-se em base desse modelo. Refletem uma sociedade 

dividida em classes sociais que marcam a divisão social do trabalho. E nelas, se a  

propriedade privada do solo é determinante nas formas de organização das cidades, 

a lógica da especulação do capitalismo destrói a natureza para transformá-la em 

mercadoria. 

O que vemos atualmente como resultado disso são questões relacionadas 

aos elementos básico da vida: a crescente contaminação da atmosfera, dos solos e 

da água; a perda de múltiplas espécies da flora e da fauna; a destruição da camada 

de ozônio; a falta de tratamento de esgoto sanitário e de serviços de coleta; destino 

final do lixo urbano inadequado; a falta de áreas verdes etc. 

As intensas modificações técnico-científicas pelas quais a sociedade atual 

passa, acarretam consequências imediatas no meio ambiente natural e ameaçam a 

vida na superfície da Terra.  

Para Santos, 

 

Esse meio técnico-científico (melhor será chamá-lo de meio técnico-
científico-informacional) é marcado pela presença da ciência e da técnica 
nos processos de remodelação do território essenciais às produções 
hegemônicas, que necessitam desse novo meio geográfico para sua 
realização. (SANTOS, 1993, p. 36 – 37) 
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A relação entre homem e natureza, com isso, passa a ser mais distante e 

ignorada.  Aos objetos técnicos que a ela se superpõem, unem-se ações movidas 

pela ciência e tecnologia. Santos (1993) revela que quando o meio ambiente é 

considerado como natureza-espetáculo, substitui a Natureza histórica e quando a 

natureza “cibernética” substitui a natureza do passado, tem-se como resultado a 

dissimulação da História. 

A esse conjunto de objetos que se superpõem à natureza, Milton Santos 

denominou de “tecnoesfera”, levando-nos a reflexão sobre a importância da 

natureza perante o capitalismo em sua forma atual, ao processo de urbanização 

litorânea sob sua influência, e ainda, a maneira como esses elementos passam a 

possuir significados perante o turismo. 

Observamos, em face da situação apresentada por Milton Santos, que o 

turismo, na valorização de seus serviços, sempre esteve relacionado aos atrativos 

da natureza.  

A partir do momento em que a identidade natural dos lugares passa por um 

processo de desaparecimento, a urbanização turística busca uma situação 

imaginária apoiada pela mídia, e as paisagens naturais que se encontram em um 

processo de conservação passam a ser valorizadas por sua raridade e são 

privilegiadas para o turismo. 

A crise que envolve os elementos naturais e o seu equilíbrio ecológico nas 

cidades atinge a população – moradora ou não – como um todo. Exige, então, 

reflexão centrada na concepção de desenvolvimento. É importante a valorização de 

uma urbanização referenciada pela natureza, que apresente uma relação mais 

coerente entre urbanização e turismo sustentável e que possa contribuir ao mesmo 

tempo para o equilíbrio ambiental. Não obstante, o crescimento da procura de 

ambientes naturais está provocando uma nova realidade em   

 
busca de alternativas ao turismo tradicional que tem levado à exploração de 
lugares novos, em muitos casos, com ecossistemas frágeis que correm 
risco de uma rápida e irreversível degradação [...]. Como um paradoxo, 
essa mudança de interesse pode voltar-se contra os espaços com um 
elevado valor ecológico (SANCHO, 2001, p. 228). 
 

É importante frisar que essa busca pela natureza, por se constituir uma 

atividade massiva, pode ocasionar degradação ambiental em áreas naturais 

protegidas. 



56 

 

A interdependência entre crescimento econômico e conservação ambiental e 

a necessidade de melhor distribuição dos benefícios alcançados pelo 

desenvolvimento configuram-se como eixos fundamentais para o desenvolvimento 

do turístico sustentável.  

Para Dias (2012, p. 69), “os princípios de sustentabilidade devem construir o 

objetivo principal de qualquer espaço ou produto turístico, em qualquer de seus 

estágios evolutivos”. 

Destacamos como tendência emergente em relação às políticas públicas 

ambientais aquela que aposta na harmonização dos interesses socioeconômicos, 

ecológicos e culturais como meta de planejamento.  

Assim, o ponto de partida seria uma concepção nova, em que as exigências 

da capacidade de carga do meio natural possibilitem a participação popular como 

mecanismo de planejamento para alcançar o desenvolvimento proposto. 

Adotamos aqui uma concepção que, para além disso, implicaria uma ampla 

mobilização política aliada a um envolvimento da população e organização da 

sociedade civil. 

Portanto, assim como tratamos anteriormente, há a necessidade de 

aprofundamento da dimensão política. Argumentamos nesta pesquisa que a 

superação dos problemas ambientais em áreas turísticas envolve um exercício 

político, onde se relacionam questões administrativas e envolvimento da população. 

Como propõe Dias (2012), os aspectos que devem ser considerados e 

destacados para que se alcancem ações bem-sucedidas estariam baseados no 

conhecimento profundo do espaço socioeconômico, no planejamento integral, no 

gerenciamento da demanda turística, no estabelecimento de mecanismos de 

participação da população, na preocupação constante com a qualidade ambiental, 

na minimização por meio do planejamento dos impactos ambientais, na criação de 

mecanismos pelo poder público para o acompanhamento dos eventos turísticos, no 

estabelecimento de mecanismos de proteção de espécies da flora e da fauna e na 

concessão de incentivos fiscais às empresas que beneficiam o meio ambiente. 

Existem várias iniciativas possíveis de serem exploradas e que podem ser 

comuns a vários lugares, porém o mais importante a ser destacado é que devemos 

pensar o espaço turístico como um todo, em suas dimensões econômica, social e 

ambiental. 
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A atividade turística, quando vista além de sua dimensão econômica, pode 

ser considerada uma estratégica alternativa de valorização e conservação da 

natureza. 

O desenvolvimento do ecoturismo pode se constituir em fator importante 

para a manutenção das áreas naturais originais, conferindo autenticidade ao cenário 

local, e apresentando-se como fator motivador na escolha dos lugares turísticos.  

Segundo Pires (2002b), o ecoturismo representa um segmento turístico 

derivado da concepção de natureza e se caracteriza por viagens em que o turista 

está em contato com os atrativos naturais. Portanto, diferencia-se do turismo de 

massa. 

As atividades turísticas realizadas a partir da valorização da natureza são 

vistas como alternativas ao desenvolvimento das localidades e, em contrapartida, 

como efetiva ferramenta para a conservação da natureza por proporcionar receitas 

advindas de seu uso racional. 

 

2.6  Turismo, Formação e Inclusão Social 

 

A ordem capitalista atual se expressa na paisagem mediante um 

característico sistema de objetos e de ações como citado anteriormente. Contudo, 

acreditamos existir a possibilidade de ela se apresentar com uma configuração que 

reflita as ações dos cidadãos e da orientação da ordem local. Projetos voltados para 

o desenvolvimento do turismo devem ser realizados em atendimento a essas 

concepções. 

É possível, pois, uma ação que possa contribuir para a formação de um 

espaço onde se observem as relações de solidariedade entre os indivíduos e a 

instalação da criatividade como instrumento de sobrevivência e reprodução dos 

objetos de consumo desejados. 

As ações políticas realizadas pelas empresas são direcionadas pela 

competitividade que caracteriza o Sistema Econômico. Tais ações levam, entre 

outras coisas, à perda da solidariedade e ao consequente aumento da 

individualidade e, paralelamente, a desigualdade entre os indivíduos aumenta.  

Reconhecemos que, dadas condições econômicas e sociais em que vivem, 

as classes populares possuem maiores possibilidades de estabelecerem 
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comunicação mais eficaz com os indivíduos e objetos presentes, inclusive utilizando 

novas práticas e normas de criação.  

É por meio da compreensão do funcionamento da vida cotidiana de um lugar 

que podemos compreender como são importantes as relações comunicativas que 

ela possibilita. 

Segundo Santos (1997a), com a importância do papel que a informação e a 

comunicação alcançaram em todos os aspectos da vida social, o cotidiano das 

pessoas passou por um enriquecimento na abertura de novas dimensões. Neste 

contexto, Santos afirma que ao tempo em que ganha relevância a dimensão 

espacial, também o cotidiano se enriquece, localizado no que ele denomina de 

espaço banal, espaço dos geógrafos. 

No momento em que as pessoas se envolvem em discussões e ações que 

as unem em busca de um interesse comum, em um processo participativo e 

educativo, há o fortalecimento dos laços de solidariedade entre essas pessoas e se 

faz nascer um espírito de cidadania.  

Neste trabalho partimos da premissa de que a cidadania pode influenciar na 

forma como se organiza um território, criando consequências na paisagem turística. 

Santos acredita que  

 
O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma lista 
de princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de direitos 
concretos individualizados. A cidadania é uma lei da sociedade que, sem 
distinção, atinge a todos e investe cada qual com a força de se ver 
respeitado contra a força, em qualquer circunstância. (SANTOS, 2007, p. 
19) 
 

Torna-se fundamental, portanto, o fato de a cidadania poder ser aprendida, 

não sendo, portanto, algo recebido como doação, mas que tem o significado de uma 

conquista. 

É nesse quadro apresentado pela atual ordem capitalista que chamamos 

atenção para o fato de que os sistemas de objetos e ações, criados a partir desse 

momento, passam a necessitar de um discurso que está em confronto direto com o 

fortalecimento das ações no plano atual do cotidiano. 

Para Santos,  
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[...] a cultura popular, cultura “selvagem” e irracional, é substituída, lenta ou 
rapidamente, pela cultura de massas; o espaço “selvagem” cede lugar a um 
espaço que enquadra e limita as expressões populares, e o que deveria 
surgir como sociedade de massas apenas se dá como sociedade alienada. 
Em lugar do cidadão surge o consumidor insatisfeito e, por isso, votado a 
permanecer consumidor. (SANTOS, 2007, p. 29) 
 

É o sistema capitalista que dita o consumo global, direcionando a vida 

coletiva e a formação do caráter. Explica Milton Santos (2007) que o espaço vivido 

se torna exclusividade do mercado e cristaliza as desigualdades e as injustiças, e o 

espaço empobrecido surge como resultado desses fatos. 

O atendimento prioritário às necessidades de crescimento econômico e o 

não cuidado com a população têm-se tornado, de modo geral, a preocupação do 

Estado-Nação, resultando o sufocamento da cidadania pela ordem econômica. 

A intervenção nos espaços turísticos deve tratar dos aspectos que 

possibilitem a inclusão social por meio de programas que estejam diretamente 

relacionados a um enfoque participativo e criativo das populações.  

É o processo de planejamento e gestão dos espaços turísticos que se 

preocupa com o modo de formação dos habitantes locais, considerando que tudo 

isso envolve a educação, a cultura e a organização da sociedade civil. 

A valorização da identidade ou identidades deve ser utilizada como forma de 

resistência a projetos que não envolvam as populações locais. Para Castells (2000), 

a identidade é a construção de significados embasada em atributos culturais 

próprios. Ratificando, pois, a importância da aplicação de projetos de planejamento e 

gestão dos espaços turísticos que tenham relação direta com o lugar, entendem que 

a identidade é resultado de processos que envolvem significados e experiências de 

um povo. 

É essencial assim que se estabeleça uma política pública voltada para a 

sociedade e é importante que essa política conte com a participação popular visando 

à inclusão social.  

Quando se formula uma política de equidade, cria-se uma relação direta com 

a capacidade de mobilização dos setores organizados da sociedade que luta por 

suas reivindicações. 

São essas ações que reforçam a questão da importância da cidadania na 

construção dos espaços direcionados ao turismo. Na concepção de Santos (2007, p. 

20), 
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A cidadania, sem dúvida, se aprende. É assim que ela se torna um estado 
de espírito, enraizado na cultura. É talvez, neste sentido, que se costuma 
dizer que a liberdade não é uma dádiva, mas uma conquista, uma conquista 
a se manter. Ameaçada por um cotidiano implacável, não basta a cidadania 
ser um estado de espírito ou uma declaração de intenções. Ela tem o seu 
corpo e os seus limites como situação social, jurídica e política. Para ser 
entendida pelas gerações sucessivas, para ter eficácia e ser fonte de 
direitos, ela deve se inscrever na própria letra das leis, mediante 
dispositivos institucionais que assegurem a fruição das prerrogativas 
pactuadas e, sempre que haja recusa, o direito de reclamar e ser ouvido. 
(SANTOS, 2007, p. 20) 
 

Diante disso, as ações destinadas ao equilíbrio físico e social do território 

devem-se formar a partir da conjunção entre a valorização da cidadania e a 

realização de políticas públicas inclusivas. 

As consequências sociais e culturais do turismo são extremamente 

complexas na medida em que estão relacionadas com as diferentes escalas em que 

ocorrem as mudanças (culturas e indivíduos), mas, também, com categorias 

particulares de indivíduos (turistas e produtores de experiência turística), quer sejam 

formalmente parte do setor turístico, quer sejam parte da base mais abrangente de 

recursos humanos por estarem incluídos no destino que os turistas irão visitar. 

Nas áreas de receptivo turístico é importante identificar até que ponto o 

turismo provoca mudanças no lugar e na cultura dos moradores locais. Tais 

alterações são comumente vistas como negativas. Todavia, em alguns casos, o 

turismo tem sido uma forte “arma” para a conservação da cultura por fornecer um 

mercado para as atividades culturais que tinham pequeno valor fora de suas 

comunidades.  

O turismo pode trazer ao ambiente uma nova valorização ao criar parques e 

produtos de ecoturismo. Essa mudança é, por isso mesmo, individual e coletiva, o 

que indica interesse significativo sobre as consequências do turismo para os valores 

e atitudes pessoais sujeitos a mudanças, então. Os turistas podem vir a desenvolver 

novas reflexões sobre as experiências durante a viagem. Eles também podem 

valorizar novas relações sociais a partir das experiências adquiridas em novas 

convivências. 

Segundo Cooper, Hall e Trigo (2011), na categoria dos impactos 

socioculturais, os aspectos positivos estariam relacionados com a maior participação 

dos moradores locais nas atividades e eventos, na renovação comunitária, nos 

valores e tradições culturais revalorizadas, na abertura a novas ideias a partir da 

exposição à globalização e da criação de novos espaços comunitários.   
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Nessa mesma categoria, os autores elencam como aspectos negativos a 

mercantilização das atividades e eventos que podem ser de natureza pessoal, as 

alterações nas estruturas comunitárias, o enfraquecimento ou perda de valores nas 

tradições, a elevação dos índices de criminalidade, a perda de espaços voltados à 

comunidade, o perigo de desarticulação social e a perda da autenticidade. 

O turismo de massa, em especial, tem implicado importante consequência 

sobre o sistema sociocultural preexistente nas áreas onde o turismo se apresenta 

com grande potencial de atração. 

A rapidez com que o turismo de massa se introduz pode causar falta de 

assimilação e adequação da parte da população residente. O aparecimento de um 

considerável número de turistas pode implicar, inicialmente, choque entre as 

diferentes culturas, que representam diferentes modos de vida e comportamento da 

coletividade. Embora o turismo possa ser considerado fator de influência negativa, 

seus efeitos econômicos tendem a se apresentar como solução para a superação 

dessa negatividade. 

Aliadas a esse discurso de superação pelos efeitos econômicos, surgem 

diversas formas de pressão dos movimentos sociais e ambientais sobre as políticas 

pública e privada. Servem para que os empresários do turismo desenvolvam maior 

preocupação com o patrimônio histórico e para que as culturas tradicionais passem 

a adotar políticas mitigadoras do meio ambiente (CORIOLANO, 2006). 

Sempre apresentado pelos governos e órgãos de planejamento como a 

solução aos problemas econômicos da região e forma de desenvolver a inclusão 

social, o turismo não consegue, em grande parte, atender às expectativas da 

população local quanto às melhores condições de vida e de habitação. 

Nesse sentido, apresentando-se como região de intensos problemas 

socioeconômicos, o nordeste brasileiro, por exemplo, é o retrato de como o turismo, 

sozinho, não é suficiente para mudar essa realidade. Isso se torna claro quando o 

turismo se apresenta como um efetivo instrumento de acumulação capitalista, 

“contribuindo para a produção de empregos, mas, sobretudo, de subempregos, pois, 

além de ser uma atividade sazonal, ela remunera baixamente sua força de trabalho” 

(CORIOLANO, 2006, p. 178). 

O simultâneo processo de inclusão/exclusão fica patente com um padrão 

que evidencia as contradições a partir de um modelo que possibilita, para alguns, o 

acesso a bens e serviços essenciais. São os que usufruem os recursos ofertados 
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pelo mercado, podendo satisfazer suas necessidades ampliadas de consumo, mas, 

que negam essa mesma possibilidade a muitos. 

A maioria do povo brasileiro, em especial dos nordestinos, está excluída do 

acesso à modernidade e, principalmente, ao direito social e urbano. A inclusão 

limitada a uma pequena parcela da população ocasiona a exclusão acelerada de 

muitos, e isso ocorre de forma planejada.  Não queremos naturalizar a existência de 

ricos e pobres, sejam estes incluídos ou excluídos, mas o modelo de 

desenvolvimento aplicado aos países periféricos favorece a concentração de 

riquezas que alimentam as contradições. É na reprodução dessas contradições que 

se originam as exclusões no consumo, nas oportunidades e no usufruto do turismo. 

Para Coriolano (2006), a exclusão existe nas mais diferenciadas formas, 

seja na saúde, na educação, na habitação etc., e a associação entre pobreza, 

exclusão, turismo e Estado nos obriga a relacionar os efeitos da mundialização aos 

os efeitos das forças da inércia que atuam diretamente sobre as populações locais. 

Partindo desse entendimento, podemos identificar os incluídos e excluídos 

no turismo e como ocorre tal processo, pois, a partir do momento que os moradores 

locais se referem ao turismo como atividade restrita a quem é de fora e sentem a 

contradição entre a vida social local e os benefícios do lazer restrito ao privado, eles 

assumem que o turismo é “para os outros”. 

Para corrigir essas lacunas específicas da parcela social excluída, é 

necessário um planejamento direcionado à solução de numerosos casos em que a 

atividade turística é responsável por impactos indesejáveis, principalmente em 

escala local. 

 A expansão do setor aliada à cultura capitalista de consumo de produtos 

turísticos fez que o setor público se ocupasse apenas de responder aos problemas 

surgidos em decorrência do impacto do turismo em determinados destinos.  

Mesmo não sendo a resposta para todos os males gerados pela atividade 

turística, o planejamento, quando voltado para os processos de minimização dos 

impactos negativos e maximização dos retornos econômicos, beneficia as 

comunidades locais (HALL, 2001). 

  Alguns aspectos devem ser levados em conta quando tratamos de 

planejamento turístico. Para que o planejamento represente efetivamente as 

ambições da população local de um destino, é necessário que esteja envolvida de 
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forma ativa em todas as etapas. Outra questão diz respeito ao caráter pluralista do 

planejamento, que deve abarcar as mais diversas dimensões. 

A partir do ganho de importância das questões ligadas ao Ecoturismo e à 

sustentabilidade, o planejamento turístico tem sofrido grande influência do 

planejamento ambiental, agregando valor às articulações políticas. É desta maneira 

que o planejamento turístico passa a ser visto como de alta importância para o 

complexo relacionamento entre as atividades do âmbito local ao global. 

Com a dinâmica do mercado turístico e o crescimento da concorrência entre 

os destinos, resulta importante outra função do planejamento público em turismo: o 

desenvolvimento de ações preocupadas em manter a atratividade dos produtos. 

Assim, é possível melhorar vários aspectos das atrações, instalações, infraestruturas 

e valorização da mão de obra local, de modo a aumentar a captação de visitantes e 

ampliar o ciclo de abrangência do produto. 
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3 OS MUNICÍPIOS LITORÂNEOS DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE ESPAÇO-

TEMPORAL DA CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS 

 

3.1 O Polo Costa do Delta no contexto do turismo no Piauí 

 

O Polo Costa do Delta tem importante destaque nos instrumentos de 

planejamento turístico que envolve o estado do Piauí. Apesar de ser destino turístico 

muito rico, ainda é pouco conhecido nacionalmente. Como principal destino turístico 

do Piauí, o Polo Costa do Delta tem papel decisivo na questão competitividade no 

mercado turístico e pode criar uma forte identidade para o estado. 

Segundo Baptista (2010), a zona costeira do Piauí compreende 

aproximadamente 1.200 km2, está localizada entre as coordenadas geográficas de 

2º42’35” e 3º05’02” de latitude sul e 41º14’53” e 41º52’46” de longitude oeste, 

apresenta como divisa a leste o estado do Ceará e a oeste o estado do Maranhão. 

Tem uma extensão linear de 66 km. Fazem parte dela os municípios de Cajueiro da 

Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba, que podem ser acessados a partir de 

Teresina, Fortaleza e São Luís pelas rodovias BR – 343, BR – 222 e BR – 402, 

respectivamente. 

A faixa que compreende o trecho da costa brasileira, compreendida entre a 

foz do rio Parnaíba até a divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba é 

denominada por Macedo (2002) como “litoral das dunas”. Segundo o autor, a região 

apresenta terras planas com praias extensas e falésias, modesto sistema de 

drenagem com muitos rios intermitentes. Em toda a região nas desembocaduras dos 

rios perenes, há manguezais. Paralelamente à costa constata-se a ocorrência de 

arrecifes de arenito. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turístico no Piauí (2012), por 

sua vez, considera a existência de sete regiões turísticas com distintos segmentos 

potenciais (Polo Costa do Delta – Polo Teresina – Polo Aventura e Mistério – Polo 

das Nascentes – Polo das Águas – Polo Histórico Cultural – Polo das Origens), 

zoneadas pelo Projeto Roteiros do Brasil do Ministério do Turismo (2009), assim: o 

Costa do Delta com abrangência dos municípios de Buriti dos Lopes, Cajueiro da 

Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba. Tendo como segmentos atuais o 

ecoturismo, sol e praia, turismo de aventura e turismo esportivo. Contudo, 
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salientamos que, para efeito deste trabalho, será excluído o município de Buriti dos 

Lopes pelo fato de não compor a faixa litorânea do Piauí (Figura 01). 

Os municípios que formam o Polo Costa do Delta contam com uma 

população de 190.188 habitantes, segundo dados do IBGE (2010). Parnaíba, com 

seus 145.705 habitantes, é de longe aquele que tem mais infraestrutura de serviços. 

Luís Correia aparece com 28.406 habitantes e se destaca como cidade em que 

grande parte da população é flutuante (permanece na cidade em períodos de férias 

e de feriados prolongados). Ilha Grande, com 8.914 e Cajueiro da Praia, com 7.163 

habitantes, foram criados recentemente e necessitam, ainda mais, de investimentos 

para a consolidação de infraestrutura. 

O MTur (2012b) considera que no estado do Piauí existem três destinos 

indutores, os quais apresentam características de núcleo receptor e/ou distribuidor 

de fluxos turísticos, mostrando forte capacidade de dinamizar a economia do espaço 

em que estão inseridos. São eles Teresina (Polo Teresina) - capital do estado, 

Parnaíba (Polo Costa do Delta) e São Raimundo Nonato (Polo das Origens). 

Mesmo considerando os destinos indutores, o relativo isolamento das 

cidades em relação aos demais destinos causa uma demanda turística concentrada 

daqueles que moram em cidades mais próximas.   

No Brasil o incremento de voos comerciais de passageiros e o 

aprimoramento da infraestrutura aeroportuária foram responsáveis pelo aumento do 

número de turistas que estão em busca de locais onde possam desfrutar a riqueza 

paisagística e cultural da região Nordeste. 

Esse aumento no fluxo de turista poderia beneficiar a região do Polo Costa 

do Delta e causaria nova demanda para a região. Todavia, essa demanda não tem 

gerado fluxo de turistas suficiente para que as cidades do Polo se posicionassem em 

patamar de destaque frente às demais cidades litorâneas da região Nordeste. 

O fato de o relativo isolamento persistir reforçou a consolidação de um novo 

mercado turístico juntamente com o mercado imobiliário, que estimulou o turismo de 

segunda residência, que analisaremos no tópico seguinte. 
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Figura 01 – Polos Turísticos do Piauí 
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O desenvolvimento do turismo no Piauí apresenta atrativos para os mais 

expressivos segmentos do turismo brasileiro. No entanto, segundo pesquisa 

realizada pelo SEBRAE/PI (2012), 30% dos visitantes são motivados por negócios 

ou trabalho e outros 26% por visita a parentes e amigos. Isso demonstra que o 

estado ainda não é visto como destino turístico reconhecido pelos seus atrativos. 

Nessa mesma pesquisa, o litoral apresenta como motivação específica para 

viagem um percentual de 70,08%, voltado para o turismo de Sol e Praia, 

acompanhado de 18,31%, que buscam visita a parentes e amigos e 17,05%, que 

estão em busca da apreciação da beleza natural da região. Esses dados, conforme 

Tabela 02, revelam que a região do litoral piauiense se destaca em pelo menos dois 

dos principais motivos específicos citados, isto em relação aos outros destinos 

indutores. 

 

Tabela 02 – Motivação específica da viagem  

Motivação  

Destinos Indutores 

Litoral Teresina 
São Raimundo 

Nonato 

Sol e Praia 70,08% 8,46% 2,33% 

Beleza Natural 17,05% 3,08% 0,00% 

Visita a parentes e 

amigos 
18,31% 43,08% 25,58% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados do SEBRAE/PI, 2014 

 

Os números patenteiam o potencial de atração de uma demanda 

segmentada para o turismo de Sol e Praia, que tem no Polo Costa do Delta oferta 

desse atrativo.  

A região oferece aos seus frequentadores praias urbanizadas e com 

infraestrutura receptiva, por isso se apresentam como as preferidas dos turistas, mas 

ainda é possível observar áreas com baixa ocupação populacional, característica 

bastante apreciada por ecoturistas; são áreas cada vez mais raras no litoral 

brasileiro.  

O delta do rio Parnaíba é um exemplo de oferta para ambos os potenciais 

(sol e praia e ecoturismo), já explorados por operadoras locais, entretanto, 

comprovadamente, seus roteiros não valorizam a preocupação com os impactos 

ambientais causados oriundos dessa oferta.  
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Parnaíba, segunda maior cidade do estado, tem sua posição consolidada 

com o objetivo de garantir que a composição do produto turístico no Polo Costa do 

Delta (Figura 02) possa suprir as necessidades de serviços e infraestrutura turística 

para o fluxo a ser incrementado. 

Com todo o potencial existente e a possibilidade de desenvolvimento das 

estruturas turísticas, é possível atingir os benefícios econômicos, mas é preciso 

ressaltar a possibilidade da repercussão de determinados impactos negativos 

decorrentes da falta de ordenamento territorial.  

A fragilidade dos ambientes naturais que compõem a região do Delta do 

Parnaíba está a exigir medidas necessárias para que o turismo na região possa se 

desenvolver de forma sustentável e gere mais renda e oportunidades de emprego à 

população local, sem comprometer o meio ambiente. 

A adoção de estratégias é necessária para corrigir os problemas de 

infraestrutura e de adequação da oferta de equipamentos e serviços turísticos à 

demanda, ordenando o desenvolvimento do turismo de Sol e Praia.  

A estratégia relacionada a essa carência de infraestrutura pode se 

consolidar a partir da introdução do Polo Costa do Delta no Consórcio Rota das 

Emoções, que é projeto ancorado na atividade turística. 

O objetivo maior do Consórcio é promover o crescimento integral de forma 

sustentável e socialmente equitativa, articulando as ações públicas federais, 

estaduais e municipais, com apoio nas organizações da sociedade civil e iniciativa 

privada. 

O grande potencial que apresenta a região para o desenvolvimento do 

turismo contrasta com a baixa renda dos moradores locais e com a economia 

estagnada de seus municípios, como veremos ainda neste capítulo. 

O crescimento e o desenvolvimento dessa região ainda são incapazes de 

sustentação exclusivamente na atividade turística, o que exige considerar as demais 

atividades existentes na região e a criação de ações voltadas ao aumento da 

produtividade e agregação de valor. 

Além disso, devem ser criadas outras estratégias que busquem no 

ecoturismo e no turismo de aventura impactos positivos para as comunidades que 

os desenvolvem, como benefício econômico, valor agregado e melhor manejo das 

áreas protegidas, desenvolvimento de atividades educativas e científicas, e ainda, a 

conservação da biodiversidade. 
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Figura 02 - Localização da área de estudo 

 

 



70 

 

Com relação às transformações do espaço geográfico, observamos que elas 

ocorrem de forma acelerada e causam diversas modificações relacionadas às novas 

estratégias de agregação de valor ao mercado turístico da região. 

A inserção do litoral piauiense no Consórcio Rota das Emoções promoveu 

processo de ligação entre seus municípios e o seu entorno e desencadeou novas 

expectativas de especulações imobiliárias, expansão do comércio; enfim, reforçou 

uma territorialidade cada vez mais relacionada ao turismo. 

Benevides (1998) declara que a construção dessas territorialidades turísticas 

é decorrente da valorização de determinadas áreas, a partir da modernização 

desencadeada por um processo de planejamento. Tal ocorrência proporciona a 

produção e a promoção de um conjunto de atividades diferenciadas e 

complementares, configuradoras de uma nova organização e destinação territorial, 

focadas em outra dimensão do turismo.  

Assim sucedeu a estruturação do Polo Costa do Delta, inserido na Rota das 

Emoções, cujas potencialidades abrangem um processo de transformação que as 

converteu em recursos e produtos predominantemente destinados ao consumo 

turístico. 

Rompido o relativo isolamento geográfico e dado o aumento da valorização 

das belezas naturais, as cidades do litoral piauiense iniciaram um processo de 

intensas transformações.  

Com isso, diante da valorização do território litorâneo, principalmente nas 

áreas próximas ao mar, a especulação imobiliária e a “expulsão” dos moradores 

locais geraram um conflito responsável pela desterritorialização/reterritorialização 

dos autóctones, que, em razão do valor atribuído à terra, vendem a casa e mudam-

se para locais mais afastados do litoral (e menos valorizados). 

É nessas áreas de “nova valorização” que acontece a proliferação de 

condomínios, principalmente em Luís Correia, cidade tida como lugar da segunda 

residência da população de Teresina. Esses condomínios proporcionaram 

oportunidades de emprego aos moradores locais, que mudaram seus tradicionais 

hábitos de trabalho para desenvolver a função de caseiros, motoristas, garçons, 

enquanto as mulheres ocupam-se como domésticas, cozinheiras e camareiras nos 

hotéis e pousadas da região.  
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3.2 Atrativos e Recursos Turísticos: a valorização dos lugares 

  

A valorização dos espaços turísticos do litoral do Piauí associa-se à 

manutenção dos valores naturais e sociais. No entanto, observamos com bastante 

clareza que o litoral experimenta agravamento das disparidades socioespaciais com 

a consequente fragmentação articulada dos espaços turísticos.  

Parte das disparidades espaciais detectadas é resultado de “padronização” 

de ações desenvolvidas nas mais diferentes escalas, com o objetivo de atender à 

necessidade da atividade turística. 

As cidades que compõem o Polo Costa do Delta precisam desenvolver a 

valorização das identidades mesmo que se entenda o espaço dessas cidades como 

aquele conferido pelo seu uso, ou seja, a maneira como o ser humano se apropria 

para produzir a vida, assim a cidade é o lugar da formação da identidade e da 

memória (CARLOS, 2004). 

Neste contexto, o lugar é definido pela influência acumulada através do 

tempo histórico, seja do passado ou o das relações das forças presentes. A 

representação da sociedade é realizada por seu patrimônio, onde se encontram a 

ideologia, cultura, organizações, instituições, religião e território, todos resultados 

das forças ativas dos membros que compõem o lugar. Para o desenvolvimento do 

turismo, é essencial que esse patrimônio seja preservado e respeitado. 

 Quando Carlos (2007) se refere ao turismo como fonte de “espetáculo”, a 

autora corrobora a ideia de que os lugares são marcados por ritmos diversos, novas 

relações pessoais, criação de novos símbolos ou substituição deles por sinais, que 

passam a ganhar novo conteúdo cujo papel principal é redefinir os antigos lugares e 

criar novos. 

O lugar, enquanto experiência humana, possibilita a todos nós o despertar 

das afeições e obrigações, pois passamos a conhecer o mundo mediante aqueles 

lugares em que vivemos.  

Como fenômeno da experiência humana, o lugar expressa a rotina, o 

cotidiano em ritmos diferentes, demonstrando os conflitos, confrontos e dissonâncias 

(CARLOS, 2001) 

Nas diferentes versões da mundialização apontadas por Santos (2012a), os 

lugares surgem como reflexo e condição para a reprodução das relações sociais, 

políticas, culturais e econômicas nas mais diferentes escalas de análise (Tuan, 
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2013), possibilitando sempre estabelecer uma relação dialética entre sociedade e 

espaço.  

A utilização do  conceito de lugar para a Geografia é maneira de aprofundar 

a análise espacial, a partir das diversas definições que o conceito de espaço adquire 

nas escalas urbana e metropolitana (CASTRO, 1995).  

Quando os lugares são ocupados por objetos estranhos a eles em face da 

atividade do turismo, cuja lógica, por vezes, não leva em consideração a história e a 

cultura, introduz elementos que não são próprios ao lugar (CRUZ, 2000). 

Augé (1994) contribui para essa discussão ao introduzir a noção de lugar 

antropológico, onde os nativos vivem e celebram sua existência, residem, trabalham, 

guardam as suas fronteiras. O lugar antropológico é definido como aquele onde se 

constrói a identidade, criam-se as relações sociais e escreve-se a história. Isso 

porque é esse o lugar do nascimento, onde se retrataria no solo a identidade 

individual, onde os residentes designam as fronteiras por meio das relações com os 

seus próximos e os outros e, por fim, histórico, pelo fato de os nativos viverem ali a 

sua história. 

Em oposição a essa identidade, Augé (1994, p. 73) considera que os não 

lugares seriam “um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 

relacional, nem como histórico”. Seria, então, espaço por onde se descortina um 

mundo provisório e efêmero; o transitório. Nesse espaço, o autor inclui aeroportos, 

estações ferroviárias, os supermercados, ou seja, os espaços de passagem, os 

espaços da supermodernidade, que impõe ao indivíduo a consciência da solidão, da 

não identidade. 

As cidades passam a produzir “falsos” lugares, modificados pelo poder 

fragmentador do capital, entendido desta maneira pela criação de 

 

um mundo fictício e mistificado de lazer ilusório, [...] para uma multidão 
amorfa através da criação de uma série de atividades que conduzem a 
passividade, produzindo apenas a ilusão da evasão e, deste modo, o real é 
metamorfoseado, transfigurado, para seduzir e fascinar (CARLOS, 2007 p. 
64). 
 

A paisagem urbana passa, então, a perder os aspectos históricos de suas 

conquistas. É o caminhar de um processo que desconfigura o espaço do passado e 

cria novas condições de explorações a partir das novas utilidades.  
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Santos (1997a), identifica essas novas utilidades das formas espaciais como 

“rugosidades” e destaca que as resistências são evidências de um passado que 

persistem no novo processo de “valorização” do espaço.  

A representação da cidade e de suas paisagens é posta em risco; o 

imaginário coletivo da cidade configura-se em um processo secundário de 

percepção, substituído ao “novo” modelo de interpretação do urbano. 

A cidade, em cada época, representa a base material e subjetiva da história 

e da sociedade por meio dos instrumentos duráveis. Os centros das cidades 

brasileiras retratam em grande parte a permanência, uma espécie de herança, dos 

processos de produção do espaço histórico. O turismo, na maioria das vezes, 

apropria-se dessas heranças de forma perversa, com o objetivo de deflagrar novo 

modo de uso desses espaços. 

Surge a dialética entre a manutenção e a transformação dos edifícios 

históricos, de forma simbólica ou material, a validação de seu testemunho ocorre 

pelas constantes transformações ou adaptações aos novos tempos.  

Para Santos, 

 
[...] o meio urbano é cada vez mais um meio artificial, fabricado com restos 
da natureza primitiva, crescentemente encobertos pelas obras dos homens. 
A paisagem cultural substitui a paisagem natural e os artefatos tomam, 
sobre a superfície da terra, um lugar cada vez mais amplo. (SANTOS, 
2012a, p. 46) 
 

Os monumentos têm significados próprios para esta ou aquela cidade por 

contribuírem para as referências relativas ao conjunto de ações sociais do passado, 

e remeterem a leituras novas de antigas formas construídas. 

As transformações ocorridas no espaço estão ligadas aos interesses do 

capital e podem tornar o homem estranho ao seu lugar. O planejamento do turismo 

deve evitar, pois, tais ocorrências, fazendo frente ao poder do dinheiro de 

transformar o espaço em benefício de sua produção ampliada.  

Para Santos (1997b), a produção do espaço estandardizada cria um novo 

produto onde objetos que o compõem são utilizados da melhor forma pelos atores 

hegemônicos. Respondendo às necessidades imperativas do mercado, podemos 

observar com isso que os espaços apropriados pelo consumo turístico vêm sofrendo 

uma reprodução que corresponde aos interesses, quase sempre, de agentes 

exógenos. 
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Neste caso é importante salientar o pensamento de Santos (1997b, p. 23), 

que pontua: “a arquitetura adaptou-se ao novo mundo dos negócios, à concentração 

e à estandardização na indústria da construção, à rigidez de novos materiais e das 

novas máquinas”. 

O capitalismo tende a favorecer o aparecimento do valor agregado ao solo a 

partir do valor contido na transformação da natureza e nas construções. Segundo 

Moraes (1987), isso aparece no uso produtivo do espaço ou na sua característica de 

valor de troca, o que nos faz analisar os territórios do turismo na esfera da circulação 

do capital, com a globalização. 

Pela análise do espaço, podemos decifrar a complexidade do mundo 

contemporâneo, pois o espaço é mediador e representante da formação 

socioespacial (SANTOS, 1986), de relações e práticas humanas que correspondem, 

hoje, à esfera da vida local dinamizadas pelas ocorrências nacionais e mundiais, ou 

seja, o lugar apareceria como fragmento do espaço.  

Para Carlos,  

 
O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se 
anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar se 
apresentaria como o ponto de articulação entre a mundialidade em 
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto momento. 
É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito e 
as tendências da sociedade que se volta para o mundial. (CARLOS, 2007, 
p. 22) 
 

Santos (2012a) enfatiza, ainda, o comportamento das formas quando 

considera que são mantidas, mas em novas situações. A história poderia atribuir 

funções diferentes ao mesmo lugar, funções que se sobrepõem.  

O lugar possui uma autonomia de existência, mas não possui uma 

autonomia de significação, “pois todos os dias novas funções substituem as antigas, 

novas funções se impõem e se exercem” (SANTOS, 2012a, p. 59).  

Esse é o caso das cidades que passam a ter novas funções pelo turismo. 

Tornam-se cidades de consumo, com o descaso ao conteúdo local, ou seja, 

memorial significativo. Os valores dos bens culturais são encontrados nas formas e, 

além delas, podem ser percebidos na integração do espaço da vida presente com a 

continuidade histórica do lugar. 

Martins ressalta que  
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a identidade perdida no global proporciona a perda das referências. [...] Os 
sujeitos em seus espaços, [...] sabem o que são e valorizam-se por meio 
das construções simbólicas, as quais, por sua vez, refletem sua história, 
bem como toda a real significação dos lugares, resgatando em suas 
linguagens, leituras e expressões o que sempre serão em essência. 
(MARTINS, 2006, p. 49) 

 

Relacionadas a essas reflexões, contata-se que as “rugosidades” 

apresentadas pelas cidades pertencentes ao Polo Costa do Delta, em especial na 

área central de Parnaíba (Figura 03), refletem as transformações espaciais 

decorrentes dos diferentes processos produtivos que se inseriram no espaço 

urbano. 

Além dos valores materializados na rica arquitetura local, a região apresenta 

outras formas de utilização dos recursos turísticos, entre eles a grande quantidade 

de praias adequadas ao banho de mar e às práticas esportivas.  

O Delta do Rio Parnaíba, único das Américas em mar aberto, constituído por 

mais de 90 ilhas fluviais em cinco braços do rio e ocupando uma área de 

aproximadamente 2.700 Km², apresenta-se com excelente aproveitamento na Rota 

das Emoções e constitui um importante potencial turístico para a região, embora 

necessite de controle rigoroso de sua utilização para o turismo. 

As praias da Pedra do Sal (Parnaíba), Coqueiro, Atalaia, Maramar, Macapá 

(Luís Correia) e Barra Grande (Cajueiro da Praia) oferecem formações de corais em 

piscinas naturais, roteiros para ecoturistas, oportunidades naturais para a prática de 

kitesurf e windsurf, bem como paisagens de grande beleza cênica. 
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Figura 03 – Arquitetura histórica de Parnaíba e suas rugosidades: (a) entrada 
principal do Porto das Barcas; (b) vista parcial do Porto das Barcas e (c) vista parcial 

do centro da cidade 

  

 

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

Porém, não são somente as potencialidades naturais e culturais que se 

destacam na região. O processo de crescimento das duas maiores cidades do Polo, 

Parnaíba e Luís Correia, resultou no aumento da precarização da moradia, fazendo 

surgir loteamentos periféricos como alternativa de habitação da população mais 

carente.  

Nas cidades voltadas para o turismo, o espaço urbano é apropriado e 

direcionado funcionalmente para atividades economicamente específicas. Isso cria 

um cenário de segregação expressado pela urbanização voltada ao turismo. 

É neste sentido que o espaço a ser consumido pelo turismo está ligado a 

uma organização pontual, com a utilização da imagem e da cultura como temas 

centrais, assim como a arquitetura que se volta à valorização dos marcos simbólicos.  

Portanto, o que temos é um modelo de padronização das paisagens 

turísticas, que valoriza o processo de segregação dos territórios como forma de 

manter os turistas confinados, com barreiras visíveis ou não. 

O litoral piauiense, durante seu processo de ocupação territorial, enfrentou 

barreiras de comunicação que dificultou uma apropriação mais intensa do solo 

(ALVES, 2003).  
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O isolamento relativo foi sendo rompido gradualmente pelas mais diferentes 

formas de ocupação, pela construção de infraestruturas e também pela valorização 

do litoral como espaço de lazer, de segunda residência e de novas atividades 

econômicas.  

Em se tratando de isolamento, este pode ocorrer por meio de barreiras 

físicas, e, também, por intermédio de outras formas de separação que visam a 

resguardar o turista, que podem se traduzir com leis próprias para o uso e ocupação 

do solo e com políticas habitacionais que segregam a favor dessa separação. 

Esta tendência, surgida a partir da segunda metade do século passado, há 

sido prática comum em busca de novas formas de lazer e ócio no litoral. Com isso 

se tornou rotineiro o deslocamento de uma parcela considerável da população dos 

centros urbanos em direção ao litoral nos períodos de férias, feriados prolongados e 

finais de semana, o que incentiva novas edificações e ou adaptações de moradias 

temporárias para os mais variados estratos sociais.  

Assim, para Sousa (2012, p. 146), “o processo de turistificação7 da zona 

costeira não só nordestina, mas de todo o litoral brasileiro, se iniciou com o turismo 

residencial”. 

Inicialmente o processo de ocupação turística do litoral do Nordeste 

brasileiro ocorreu com a implantação dos resorts8, a partir da década de 1980. 

Atualmente, todos os estados nordestinos têm ao menos um destes investimentos 

turísticos imobiliários implantado.  

Neste sentido, a ocupação do litoral nordestino representa um instrumento 

de perpetuação do processo de acumulação de capital a serviço de grandes 

incorporadoras imobiliárias, investidores do capital nacional e/ou estrangeiro, grupos 

empresariais turísticos e hoteleiros, que provocam o acirramento das desigualdades 

sociais e a degradação ambiental. 

O surgimento de resorts e a expansão de investimentos no setor imobiliário 

podem ser detectados em boa parte do litoral piauiense. Na Figura 04, por exemplo, 

podem ser observados empreendimentos imobiliários ao longo da rodovia BR 343 

                                                           

7
 Segundo Sousa (2012, p. 146) “turistificação é um neologismo utilizado por alguns autores para 

explicar a estruturação de uma localidade como forma de torná-la um atrativo turístico”. 
8
 Segundo a Associação Brasileira de Resorts (ABR), o resort representa “um empreendimento 

hoteleiro de alto padrão em instalações e serviços, fortemente voltado para o lazer em área de amplo 
convívio com a natureza, no qual o hóspede não precisa se afastar para atender suas necessidades 
de conforto, alimentação, lazer e entretenimento” (ABR, 2010). 
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entre as cidades de Parnaíba e Luís Correia e o processo de ocupação da Praia de 

Barra Grande em Cajueiro da Praia por empreendimentos hoteleiros (resorts).  

Assim, Parnaíba e Luís Correia na década de 1980, e Cajueiro da Praia, 

recentemente, iniciaram um processo de organização do espaço urbano, onde o 

chamado “veraneio”, modalidade de turismo em que é utilizada a segunda residência 

como alojamento temporário para o lazer, encontra-se destacado e proporciona o 

aparecimento de áreas segregadas e loteamentos exclusivos. 

Segundo dados do IBGE (2010), a cidade de Luís Correia apresenta o maior 

percentual de domicílios considerados de segunda residência entre os municípios do 

litoral piauiense. De um total de 10.985 domicílios particulares, 3.065 são 

considerados como domicílios de uso ocasional, um percentual de 27,91%. Cajueiro 

da Praia aparece na segunda posição com 10% de seus domicílios considerados de 

uso ocasional e Parnaíba logo a seguir, com 3,53%. 

No desenvolvimento desse tipo de residência no litoral do Piauí, a 

propriedade privada remete a uma condição definida pela renda como fator 

diferencial para quem pode ter, além do domicílio permanente, o destinado ao lazer 

de finais de semana. 

Cabe destacar que, para Moraes (2007, p. 38), o surgimento dos fenômenos 

da segunda residência, disseminados ao longo das aglomerações do litoral, são 

“apontados como fator numericamente mais expressivo da urbanização litorânea, 

pois ocorrem ao longo de toda a costa, revelando um dinamismo que se mantém 

mesmo em períodos de crise acentuada da construção civil no país”. 

A expansão inicial, de caráter espontâneo e sem planejamento, é apontada 

por Dantas (2009) como um fenômeno que se desenvolve como efeito da moda, e 

que oferece loteamentos sem nenhuma infraestrutura. E isso se torna dado 

complicador para a vilegiatura, pois se trata de atividades que necessitam dispor de 

infraestrutura basilar para utilização de utensílios trazidos da cidade para as zonas 

de praias. 
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Figura 04 – Exemplos de empreendimentos imobiliários e ocupação da orla da Praia 
de Barra Grande (Cajueiro da Praia): (a) Loteamento na rodovia BR – 343 KM - 09; 

(b) Loteamento Fechado BR – 343 KM – 06; (c) Pousada BGK e (d) Pousada 
Coqueiro Beach 

  

  

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

Diante desse fenômeno, a maior diferença que se tem em relação às 

modalidades tradicionais de turismo está baseada no fato de que o turista tradicional 

utiliza estruturas tradicionais, hoteleiras, sem recorrer, pois, a uma estrutura 

habitacional. Essas estruturas hoteleiras justificam a implantação de grandes 

projetos nas áreas turísticas.  

Porém, para Sousa (2012), prega-se a necessidade de geração de emprego 

e renda como forma de justificar a destinação de áreas tradicionalmente pertencente 

aos nativos do litoral nordestino para os grandes projetos turístico-imobiliários. 

Desse modo, os projetos expulsam-nos e segregam-nos. 

Assim, para Clementino (2010), o turismo de segunda residência constitui 

uma realidade mais ampla, pois nem sempre que se utiliza uma segunda residência 

se pode falar em turismo residencial. Existem aqueles que afirmam que quando se 

fala em turismo residencial não se trata de turismo propriamente dito, mas de um 

“imobiliário-turístico”. 

A urbanização das áreas turísticas tem ocorrido de forma a obedecer aos 

comandos da ordem política capitalista, com o objetivo de levar as cidades a se 
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pautarem pelo consumo e pelas ações imediatistas que produzam a aparência do 

lugar. O procedimento utilizado para a urbanização dos espaços turísticos adota um 

modelo de ação tópica e abandona definitivamente as ações estruturais em relação 

ao processo de organização do espaço.  

Esse fato é constatado por Yázigi (2003), quando este explica que a oferta 

do lugar turístico tem-se pautado naquilo que se apresenta de forma mais fácil, ou 

seja, nos recursos naturais existentes e tem negligenciado a organização do espaço 

urbano, ignorando a possibilidade de esse espaço ser motivo de permanência 

prolongada e de deleite dos não residentes. 

São esses aspectos acima relacionados que comandam a ordem econômica 

do período atual, no espaço das cidades turísticas. Novos objetos, como os 

shoppings centers, condomínios fechados, casas de shows, integrados à paisagem 

local, ignoram as consequências negativas que podem causar. 

Já que o turismo tem um efeito urbanizador, percebe-se que o processo de 

massificação da era moderna em escala regional demanda uma grande quantidade 

de serviços que se orienta, na maioria dos casos, em direção a um processo de 

urbanização mal-entendido.  

É comum a contaminação visual desses destinos turísticos por edificações 

que não obedecem aos regulamentos quanto às formas de ocupação dos lotes, 

localização, altura e restrições de construções (CASASOLA, 2003). 

A construção desses empreendimentos imobiliários no litoral piauiense vem 

provocando o aumento da poluição por esgotos e resíduos sólidos, o desmonte 

parcial ou total de dunas para construção de habitações, a degradação da paisagem 

cênica motivada pela eliminação da vegetação original, a comercialização e 

ocupação de áreas de preservação permanentes, o uso inapropriado dos espaços 

públicos e conflitos socioculturais entre a população local e os turistas de segunda 

residência.  

A urbanização turística originada por segundas residências no litoral do Piauí 

traz, portanto, sérias ameaças aos ecossistemas, uma vez que a maior parte da 

população que faz uso da segunda residência escolhe as áreas de maior riqueza 

cênica e natural da região.  

Os turistas de segunda residência criam vínculos territoriais e psicossociais 

com o lugar que visitam permanentemente. Essa percepção dos recursos territoriais 

Tulik (2001) denomina de territorialidade “nômade”.  
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É esse modo diferenciado de sentir o território que influencia direta ou 

indiretamente a apropriação diferenciada entre os que praticam a vilegiatura e os 

moradores permanentes. 

Além do mais, o aumento de segunda residência corresponde claramente a 

uma forma de assentamento urbano que ocasiona a redução de espaços destinados 

a outras atividades econômicas, que são próprias dos moradores locais, como 

agricultura e extrativismo. 

É neste contexto que os moradores locais do litoral piauiense estão 

experimentando a descaracterização das identidades territoriais. E entram, assim, 

em rota de colisão com as novas funções socioeconômicas voltadas à atividade de 

lazer e construção civil.  

 

3.3 Os Fluxos e a Construção dos Espaços Turísticos  

 

Os fluxos são produto de movimento de circulação de produtos, informações 

e pessoas. Eles refletem as interações espaciais resultantes da divisão social, 

territorial e tecnológica do trabalho nos mais diferentes aspectos. Todos eles são 

proporcionais às escalas de produção e de demanda de serviços. 

Ao dependerem da fluidez dos espaços, os fluxos estão diretamente 

vinculados à presença e eficiência dos sistemas técnicos, sistemas de engenharia e 

das infraestruturas, que dinamizam os deslocamentos. Assim, teorizamos que 

quanto maior o número e a tecnologia das vias, dos terminais e dos veículos, mais 

dinamicamente se apresentam os fluxos. 

É pelos fluxos aéreo, terrestre, fluvial e marinho que a demanda turística se 

desloca. Tais fluxos são responsáveis pela materialidade dessa demanda pelo 

território. A partir de seu mapeamento, esses fluxos podem contribuir de forma 

significativa no estudo das conexões, nas mais diferentes escalas geográficas. 

No âmbito do turismo, os fluxos são oriundos do movimento da demanda 

para o atrativo e vice-versa. Ainda assim, é necessário identificar quem são os 

turistas.  

Nesse ponto, surge um problema conceitual que rotula todas as pessoas 

que saem de seu local habitual de moradia para outro local – e ficam neste por mais 

de vinte e quatro horas e por menos de um ano – como turistas. 
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Cruz (2001) externa que essa definição faz generalizações quanto ao fluxo 

de turistas, pois a base dos dados está nos embarques e nos desembarques dos 

terminais e não no indivíduo.  

Dessa maneira, todos os que viajam por período consecutivo, de acordo 

com a Organização Mundial do Turismo – OMT (2001), são considerados turistas. 

Mas, ainda não conduzindo para essa questão, o que destacamos é que o turismo 

não acontece sem o deslocamento espacial por uma determinada via, em um dado 

veículo até certo terminal. 

Nesse mesmo sentido, Palhares chama atenção para determinados 

equívocos com relação à identificação de quem é ou não é turista, para quem 

planeja os transportes e faz parte do trade turístico, pois 

 
[...] tanto o agente quanto os planejadores de transporte e turismo poderão 
muitas vezes estar lidando com viajantes que não são turistas (como no 
caso de diplomatas que adquire uma passagem aérea para uma missão no 
exterior). Ainda assim, a importância destes viajantes, embora não 
classificados como “turistas”, não deve ser desconsiderada (PALHARES, 
2002, p. 24). 
 

Mas, como enfocado anteriormente, essa é uma discussão de caráter 

metodológico, que deve ser revisitada para que possamos ter melhor compreensão 

sobre as estatísticas de deslocamentos de turistas.  

É possível verificar aumento considerável nos fluxos de passageiros. Isso 

representa um ponto de partida para que se possa compreender a lógica de 

circulação de pessoas e do capital, representados pelas indústrias ligadas aos 

transportes, como empresas que executam o referido tipo de serviço (e seus 

serviços atrelados), que demonstram crescimento importante no setor aeronáutico, 

de carrocerias e de chassis de ônibus e, o mais importante, no nosso entendimento, 

o surgimento de novas companhias aéreas. 

O avanço das tecnologias de informação contribui significativamente para a 

criação de novos destinos turísticos. Esse papel, vinculado à utilização da Internet, 

aliado às estratégias de marketing das empresas do trade, que pôs à disposição 

desses potenciais consumidores as mais diferenciadas realidades vivenciadas no 

cotidiano, o que infla os desejos de viajar. Entre todos os tipos de turismo, o de 

massa é que tem movimentado a maior quantidade de pessoas que se utilizam do 

transporte aéreo como forma de deslocamento, embora represente o tipo de turismo 

que mais necessita de atenção em razão dos impactos provocados. 
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A motivação maior para a utilização do transporte aéreo decorre da 

velocidade de deslocamento e da amplitude da rede que possibilita a ligação com 

diferentes localidades no território brasileiro. 

As inter-relações humanas e econômicas foram modificadas a partir do 

contexto atual da globalização e do meio técnico-científico-informacional em que 

vivemos.  

No caso do nosso país, Santos e Silveira enfatizam que 

 

A união entre a ciência e a técnica que, a partir dos anos 70, havia 
transformado o território brasileiro revigora-se com novos e portentosos 
recursos da informação, a partir do período da globalização e sob a égide 
do mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência, à técnica e à 
informação, torna-se um mercado global. O território ganha novos 
conteúdos e impõe novos comportamentos, graças às enormes 
possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos 
produtos, do dinheiro, das ideias e informações, das ordens e dos homens. 
É a irradiação do meio técnico-científico-informacional [...] que se instala 
sobre o território, em áreas contínuas no Sudeste e no Sul ou constituindo 
manchas e pontos no resto do país. (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 52-53) 
  

Essa dinâmica, que se efetiva pela globalização, amplia a relação entre os 

“espaços do mandar” e os “espaços do fazer”. Os primeiros, ordenadores da 

produção, do movimento e do pensamento são responsáveis pela criação das 

necessidades, no caso aqui analisado, das necessidades de deslocamento em 

busca de novos atrativos turísticos; os segundos são responsáveis pela 

instrumentalização e devem atender de forma satisfatória à demanda gerada pelos 

primeiros. 

É o nexo informacional instalado que gera o nexo circulacional, criando-se o 

movimento, inclusive do próprio turismo, cujos polos receptores são mais difusos e 

podem apresentar-se menos poderosos que os polos emissores (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001), que geralmente são localizados nas regiões concentradas. 

Ratificando esse raciocínio, estudo realizado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE (2012), encomendado pelo Ministério do Turismo, 

caracteriza e dimensiona o turismo doméstico no Brasil. Demonstra que, entre os 

meios de transporte utilizados para viagens, o percentual de uso do transporte aéreo 

foi de 10,8% em 2001, de 12,1% em 2005 e de 17,3% em 2011, portanto 

crescimento constante na última década.  

Quanto ao principal meio de transporte na principal viagem doméstica, por 

classe de renda de um a quatro salários mínimos, o transporte aéreo teve um 



84 

 

incremento invejável de utilização pelos viajantes dessa classe de menor renda, indo 

de 3,6% em 2001 para 6% em 2005 e, extraordinários, 39,2% em 2012. Isso revela 

nitidamente a popularização desse meio de transporte no país. 

Quanto às regiões emissoras e receptoras, o Relatório Executivo Sintético, 

indica que  

 
A região Sudeste responde por 40,8% do emissivo e caracteriza-se também 
por representar a maior destinação do fluxo de visitação interna do País, 
com 36,5% do total do receptivo, em número de turistas. Convém ressalvar 
que algumas regiões podem se destacar como destinos, sem que sejam 
também importantes centros emissivos. Isto ocorre em nível mundial e 
também no plano nacional. No caso brasileiro, o caso mais evidente é dado 
pela região Nordeste, a qual, em número de turistas, é responsável por 
25,8% do emissivo e representa 30,0% do receptivo. Uma importante 
informação para esse tipo de análise pode ser extraída a partir da relação 
entre as participações relativas das regiões emissivas e receptivas. Por esta 
relação tem-se uma indicação da característica da Região, sob os aspectos 
turísticos, se preponderantemente “emissiva” ou “receptiva”. De acordo com 
a relação origem/destino em número de turistas, observa-se, pelos índices 
obtidos, que a região Sudeste caracteriza-se como centro 
predominantemente emissor. A região Nordeste, por seu lado, caracteriza-
se como eminentemente receptiva. As regiões Centro-Oeste e Sul têm 
caracterizando como igualmente receptoras e emissoras, enquanto que o 
Norte evidencia predominância do emissivo. (RELATÓRIO EXECUTIVO 
SINTÉTICO, 2012, p. 70) 

 

É importante frisar que, segundo dados desse mesmo relatório, existem 

vinte destinos que são os mais desejados, entre eles Fernando de Noronha, 

Fortaleza, Salvador, Natal, Recife, Porto Seguro, Ipojuca, Maceió e São Luís.  

Destacável a participação de Pernambuco com três destinos e a Bahia com 

dois, e decepcionante a ausência das cidades do litoral piauiense, mesmo que 

pensado no contexto da integração com o litoral do Ceará e Maranhão, que veremos 

posteriormente ao tratarmos da conectividade turística da região. 

Ainda na análise desses dados, podemos perceber o significativo aumento 

dos fluxos turísticos, principalmente na classe de menor renda, o que se apresenta 

como resultado das estratégias competitivas adotadas pelas empresas de transporte 

aéreo e do trade, que, com essas ações, conseguem um aumento significativo dos 

movimentos a partir dessa classe.  

Alguns fatores externos ao setor permitiram maior acessibilidade da 

população de baixa renda (boa parte nunca havia viajado de avião!) acesso a esse 

meio de transporte aéreo. 

É certo que, ao mesmo tempo em que há deslocamento de pessoas, de 

mercadorias, de informações, de serviços e de capital, as infraestruturas tendem a 
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acompanhar para atender à crescente demanda desses deslocamentos. Como 

exemplos dessas infraestruturas, estão rodovias e aeroportos construídos ou 

revitalizados com o objetivo de aumentar o volume de passageiros atendidos, de 

cargas e de mala postal. 

Para o fortalecimento e ampliação da malha aérea de aeroportos regionais, 

o Governo Federal lançou, em dezembro de 2012, o Plano de Aviação Regional, 

com previsão de investimento de R$ 7,3 bilhões somente na primeira etapa do 

Plano. 

Nessa etapa seriam contemplados 270 aeroportos regionais que permitiriam 

aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado, bem como agregar novos aeroportos à 

rede de transporte aéreo regular de passageiros e cargas e aumentar o número de 

rotas operadas por empresas aéreas regulares. 

Segundo a Secretaria de Aviação Civil - SAC, órgão diretamente vinculado à 

Presidência da República, os projetos promoveriam em 64 aeroportos da região 

Nordeste a reforma e ampliação da infraestrutura aeroportuária, no que diz respeito 

às instalações físicas e equipamentos. 

Os critérios utilizados pela Secretaria elegeram sete aeroportos no estado do 

Piauí, entre eles o Aeroporto Internacional de Parnaíba, considerando os aspectos 

socioeconômicos, o potencial turístico e o fomento da integração nacional.  

Mesmo assim, devemos lembrar que, além dos aeroportos a serem 

revitalizados no estado do Piauí, o Ceará terá 09 aeroportos que receberão 

investimentos e o Maranhão, outros 11, entre eles o Aeroporto Internacional de 

Jericoacoara e o Aeroporto de Barreirinhas, que farão frente ao de Parnaíba, o único 

da região durante muitos anos.  

Com o processo de interação dos fluxos turísticos, a cidade de Parnaíba 

passará a concorrer diretamente com as cidades dos estados vizinhos para atrair a 

demanda pelo turismo do litoral piauiense. 

  

3.4 Acessibilidade e Conectividade Turística 

 

A localização estratégica do Polo Costa do Delta, em função da proximidade 

com a foz deltaica do Rio Parnaíba, contribuiu para a interligação com as demais 

regiões do estado do Piauí.  
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A princípio essa ligação ocorria com a utilização da hidrovia do Parnaíba, por 

onde escoava a produção de bens das regiões do interior do estado. Atualmente, a 

região dispõe de uma malha viária que a conecta com as demais regiões do estado 

e também ao litoral do Ceará e do Maranhão. 

A diminuição de importância dessa malha em relação ao escoamento da 

produção local com a implantação da malha rodoviária no estado apresenta-se em 

contraposição à valorização de sua localização estratégica em relação aos atrativos 

turísticos ofertados no litoral do Ceará, Maranhão e no seu próprio litoral.  

Com o efetivo funcionamento de seu aeroporto, Parnaíba tem condições de 

transformar-se em um portal de acesso a toda a região, prescindindo da utilização 

da capital do estado como parada intermediária. 

Atualmente a região possui malha rodoviária em bom estado de 

conservação, cujo acesso principal ocorre pela Rodovia BR-343, que liga Teresina a 

Luís Correia, e pela BR-402, que liga Parnaíba a Jijoca de Jericoacoara (CE) e 

Barreirinhas (MA). 

As rodovias estaduais mais utilizadas para o acesso aos municípios que 

compõem o Polo Costa do Delta são PI - 315, que liga Luís Correia a Cajueiro da 

Praia (57 km), e a PI-210, que liga Parnaíba a Ilha Grande (6 km). Essas duas 

rodovias estaduais estão em bom estado de conservação e possibilitam o acesso 

aos quatro municípios em reduzido tempo. 

O litoral do estado do Ceará é acessível pelas rodovias BR-402 e CE-202 a 

partir de Parnaíba, contrastando com a dificuldade de acesso com o litoral 

Maranhense. Essa dificuldade de melhor acesso rodoviário compromete a 

integração com os Lençóis Maranhenses, destino turístico complementar ao Polo 

Costa do Delta e traz como consequência maior dificuldade de consolidação de um 

destino turístico mais ampliado. 

A integração do Polo Costa do Delta com os demais roteiros comercializados 

na região deve levar em consideração os pacotes turísticos operacionalizados 

atualmente, os dados de pesquisa de demanda referentes aos locais visitados pelos 

turistas, as iniciativas de integração observadas na região e a situação do litoral 

piauiense no mercado nacional de roteiros turísticos. 

As operadoras de turismo receptivo, por seu turno, desenvolvem ações no 

sentido de formatar roteiros “flexíveis”, conforme as motivações dos turistas que já 
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se encontram na região ou das operadoras de outros locais que objetivam integrar o 

Polo aos seus roteiros normalmente praticados. 

Para McKercher (2002), mercadologicamente é compreensível a 

necessidade de oferta de um produto especializado voltado a mercados específicos, 

a abertura de novos mercados e adequação e integração com outros destinos em 

função do valor pago pelos turistas de núcleos emissores fora da região Nordeste, 

cujo custo não é baixo, especialmente se levadas em consideração as passagens 

aéreas e a oferta de passeios no Delta do Parnaíba. 

Essa situação envolve também o turismo de lazer nas praias dos quatro 

municípios litorâneos do estado, que podem não atender de maneira satisfatória à 

relação custo x benefício. 

Justifica-se, então, a necessidade de integração com outros roteiros, sejam 

dos estados vizinhos (Ceará e Maranhão) ou dos demais destinos do próprio estado, 

pois, segundo McKercher (2002), essa integração oferece muitos benefícios aos 

consumidores, entre eles a inclusão de um novo produto junto àqueles já utilizados 

pelas operadoras, a possibilidade de comprar um único produto incorporado a vários 

componentes e acesso a um produto voltado para o mercado específico e 

devidamente consolidado. 

Embora a integração com demais destinos do estado do Piauí já ocorra e 

seja benéfica ao Polo Costa do Delta, ressalte-se que a principal iniciativa no sentido 

de regionalização consiste da Rota das Emoções, cuja abrangência atinge 12 

municípios (Barreirinhas, Paulino Neves, Tutoia e Araioses, no estado do Maranhão; 

Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia, no estado do Piauí; e 

Chaval, Camocim, Barroquinha e Jijoca de Jericoacoara, no estado do Ceará), 

Consiste em um roteiro já formatado e estruturado para o turismo, com tendência a 

se destacar no mercado turístico nacional e, mesmo, internacional. Porém, exceto 

para operadoras turísticas especializadas em roteiros de ecoturismo, a oferta desse 

pacote ainda não é uma regra no mercado brasileiro. 

É notório que as parcerias entre os municípios não estão funcionando de 

maneira satisfatória. Percebe-se falta de empenho e mobilização dos gestores 

municipais e estaduais.  

Não é possível pensar a Rota das Emoções apenas como um agrupamento 

de municípios próximos e similares. É necessário que seja construído um ambiente 
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democrático, harmônico e participativo entre o poder público, iniciativa privada e 

comunidade.  

Para o MTur (2007, p. 10), a regionalização deve buscar “a integração e 

cooperação intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os 

envolvidos [...] de uma determinada localidade”.  

O roteiro da Rota das Emoções (Figura 05) foi dividido em três etapas: a 

primeira (2005-2007) já foi concluída; a segunda (2008-2010) consta de uma 

evolução qualitativa dos serviços ofertados e a última etapa (2011-2020), em 

implementação, mantém os objetivos das duas primeiras fases: formatar e 

consolidar um roteiro turístico integrado para a área, contribuindo para a 

diversificação da oferta e ampliação do fluxo de visitantes, gerando emprego e 

renda, com a preservação dos patrimônios histórico, cultural e natural. A essa etapa 

foram acrescidos dois grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016. 
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Figura 05 – Roteiro integrado Maranhão – Piauí – Ceará 
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Santos e Silveira (2001), quando se referem à necessidade de construção 

de modernas rodovias como resposta à trama dos sistemas de engenharia, afirmam 

que, se antes havia a preocupação de implantação de um sistema de objetos que 

assegurassem a produção e seu escoamento para o mercado externo, hoje são 

esses sistemas de engenharia que devem garantir primeiro a circulação fluida dos 

produtos, para que a partir disso seja possível a produção em escala comercial. 

É dessa perspectiva que a primeira metade do século XX experimentara 

uma forte expansão ferroviária, que somente foi substituída a partir dos anos de 

1950, quando o rearranjo da configuração territorial se faz a partir da expansão 

rodoviária e do desenvolvimento do transporte aéreo. 

O Polo Costa do Delta, como se sabe, dispõe apenas do Aeroporto de 

Parnaíba, inaugurado em 19 de outubro de 1971 e localizado a aproximadamente 8 

km do centro da cidade.  Em 21 de julho de 2003, com a Lei Nº 10.704, passou a ser 

denominado Aeroporto Internacional de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho, em 

uma homenagem póstuma ao antigo Prefeito Municipal. 

A posição do Aeroporto de Parnaíba é privilegiada com sua utilização 

voltada, também, para o aproveitamento dos destinos turísticos do litoral do Ceará 

(Camocim e Jericoacoara) e do Maranhão (Lençóis Maranhenses). Pode, pois, ser 

convertido em portal de entrada para toda a região. 

O Aeroporto Internacional de Parnaíba tem seu terminal de passageiros 

inspirado na arquitetura modernista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 

Sua pista de pouso e decolagem, com 2,5 mil metros de comprimento, é 

considerada a 4ª maior do Nordeste (INFRAERO, 2011) e está preparada para 

receber voos internacionais, fretados ou regulares.  

A Infraero estuda, para os próximos anos, dotar o aeroporto da mais 

moderna infraestrutura aeroportuária. Deverão ser realizados investimentos para 

melhorias no terminal de passageiros, pista, pátio de aeronaves e auxílio à 

navegação aérea. 

Pelos dados apontados pela INFRAERO – no movimento anual de pousos e 

decolagens, no Aeroporto Internacional de Parnaíba de 2006 a 2012, conforme 
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Tabela 03, verifica-se a preponderância absoluta dos pousos de aeronaves não 

regulares (voos charters9) e de origem doméstica.  

 

Tabela 03 – Movimento Anual de Aeronaves (Pousos e Decolagens) – Aeroporto de 

Parnaíba 

 

Fonte: INFRAERO  (2010/2011/2012) 

 

Pousos e decolagens de aeronaves internacionais nesse aeroporto 

apresenta reduzido número, não excedem 2 voos por ano, inclusive em 2007, 

quando se verifica um total de 18 pousos e decolagens.  

Parte desses voos charters começaram a operar em 26.12.2006, pela 

companhia aérea italiana Air Italy, que transportava cerca de 130 turistas italianos 

que passariam as festas de final de ano visitando o litoral do Piauí e do Ceará. 

Esses voos foram encerrados em 27.02.2007; totalizaram 14 voos, frutos de um 

consórcio firmado entre a Empresa de Turismo do Piauí (PIEMTUR) e agências de 

viagens italianas. 

Nos voos de aeronaves executivas, o número cresce significativamente a 

partir de 2008 e atinge seu maior movimento em 2011, mas caiu cerca de 2% no ano 

seguinte.   

Numa análise geral, constata-se existir um crescente número no total de 

voos, o que demonstra, apesar de representar apenas 0,06% do movimento de 

aeronaves no país (INFRAERO, 2012), ter o Aeroporto de Parnaíba potencial de uso 

crescente, não somente para aeronaves executivas, mas também para voos 

charters, que trazem turistas nacionais ou internacionais. Com a manutenção desses 

voos charters, os municípios do Polo Costa do Delta têm condições de receber 

                                                           

9
 Voos charters são voos fretados, diferentes das linhas aéreas regulares, que são previamente 
reservados e pagos para a empresa aérea por meio de operadoras de turismo. 

ANO 

Voos Regulares Voos Não Regulares 

TOTAL Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva 

e Geral 

2006 22 0 827 2 287 1.138 

2007 0 0 959 18 276 1.253 

2008 0 0 775 0 565 1.340 

2009 0 0 789 2 587 1.378 

2010 0 0 829 2 733 1.564 

2011 0 0 736 0 915 1.651 

2012 0 0 452 0 896 1.348 
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número maior de turistas e, desta maneira, fazer que a infraestrutura receptiva 

acompanhe esse processo. 

No que se refere ao movimento anual de passageiros no Aeroporto 

Internacional de Parnaíba, percebe-se na análise da Tabela 04 a ausência do 

movimento de passageiros oriundos de voos regulares domésticos a partir do ano de 

2007, um contraste com o desembarque de 386 passageiros no ano anterior.  

 

Tabela 04 – Movimento Anual de Passageiros (Embarcados e Desembarcados) – 
Aeroporto de Parnaíba 

ANO 

Voos Regulares Voos Não Regulares 

TOTAL Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva  

e Geral 

2006 386 0 792 93 733 2.004 

2007 0 0 2.050 930 592 3.572 

2008 0 0 598 0 1.070 1.668 

2009 0 0 858 0 1.188 2.046 

2010 0 0 954 0 1.665 2.619 

2011 0 0 727 0 1.672 2.399 

2012 0 0 676 0 2.155 2.831 

Fonte: INFRAERO (2010/2011/2012) 

 

Os voos não regulares (charters) domésticos contribuíram para o 

desembarque de 950 passageiros/ano, em média, no período de 2006 a 2012, 

enquanto os voos charters internacionais contribuíram com apenas 1.023 

desembarques nos anos de 2006 e 2007.  

Nos demais anos (2008 - 2012), não há registro da entrada de passageiros 

oriundos de voos internacionais, situação que demonstra a ociosidade do aeroporto, 

uma vez que tem capacidade de receber voos nacionais ou internacionais,  

regulares ou não.  

O número de passageiros embarcados e desembarcados no Aeroporto 

Internacional de Parnaíba entre os anos de 2010 e 2011 teve uma variação 

negativa de 8,4%. Isso prova a fragilidade do uso desse aeroporto.  

A recuperação ocorrida em 2012 representa um incremento de 18%, 

representando o maior número desde 2007, mas ressaltamos que esse crescimento 

no movimento de passageiros concentra-se nos voos da categoria executiva/geral.  

A aviação executiva vem apresentando número crescente de pessoas que a 

utilizam, o que caracteriza o movimento econômico a partir de outras atividades da 

região e a consolidação dos diversos segmentos do turismo.  
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Os números apresentados estão muito abaixo daqueles de outros destinos 

turísticos da região Nordeste do país. Isso é indicativo de que, no caso do Aeroporto 

Internacional de Parnaíba, a contribuição para o movimento de passageiros no 

país/ano se apresenta nula, segundo dados da INFRAERO (2012). 

Merece destaque o fato de que a integração literalmente “por cima” do 

território foi possibilitada pela expansão do meio técnico-científico de maneira 

pontual, sem garantir integração regional, mas como atuação “cirúrgica” 

empreendida pelas grandes corporações transnacionais, pois podem explorar a 

região sem o comprometimento de modificá-la horizontalmente (CONTEL, 2001). 

O isolamento da região tem sua história relacionada a outro fato: a 

construção do Porto de Luís Correia, a qual se arrasta há mais de 37 anos, sem que 

haja nenhuma perspectiva de conclusão.  

As obras, iniciadas em abril de 1976, tinham como proposta inicial a  

implantação com o mínimo de investimento indispensável para a operação portuária, 

uma vez que a navegação fluvial já se apresentava inexpressiva. 

Localizado entre a foz do Rio Igaraçu e a praia de Atalaia, em Luís Correia, 

tendo acesso rodoviário pela BR-343 e fluvial pelo Rio Igaraçu, o Porto de Luis 

Correia tem, por sua localização, características técnicas que destacam seu 

potencial estratégico do ponto de vista do desenvolvimento econômico da região, 

que deve ser balanceado com o potencial impacto ambiental, de maneira a se 

determinar o nível de uso e o padrão construtivo e de operação mais adequados. 

Segundo dados da Secretaria Especial de Portos – SEP, do Governo 

Federal, já foram gastos na construção do Porto de Luís Correia R$ 390 milhões; 

desse total R$ 10 milhões foram gastos em 2008 somente para recuperar a estrutura 

do cais que se degradou desde sua construção. 

A globalização permitiu a redefinição da Geografia dos portos no mundo 

inteiro, e ainda as relações cidades/portos, cuja intensidade está diretamente 

relacionada à disposição dos governos ante a necessidade de se consolidar como 

um dos mais importantes dispositivos logísticos mundiais.  

As políticas públicas nas cidades litorâneas refletem leituras diferenciadas 

das dinâmicas em curso no espaço da economia mundial. A globalização é aí 

pensada como realidade para permitir uma mudança de escala no comércio mundial 

por meio da ação dos estados em busca de sua inserção em um espaço de fluxos 

global (CASTELLS, 2001), que depende do desempenho das “portas de entrada” por 
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onde transitam turistas, capital, informações e mercadorias. Por isso, a 

modernização dos aeroportos e portos marítimos se tornou prioritária. 

Embora o conceito de turismo não tenha definição unívoca, que possa 

alcançar toda a complexidade do fenômeno, existe um elemento que é comum nas 

diferentes definições, o conceito de deslocamento, movimentos de pessoas até um 

lugar onde se possa desfrutar o atrativo turístico.  

Diante disso, “o turismo, [...], é, antes de tudo, uma prática social, que 

envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico 

seu principal objeto de consumo” (CRUZ, 2001, p. 05 grifo nosso). 

É necessário dar ênfase às relações territoriais, por ser grande a capacidade 

de o turismo em consolidar sistemas globais, regionais e locais altamente 

especializados. 

Esses sistemas incidem em maior ou menor grau na articulação geral do 

território sobrepostos com os sistemas desenvolvidos com a expansão de outros 

setores econômicos igualmente dependentes das relações territoriais em diferentes 

escalas, como é o caso do comércio e da indústria, sistemas que necessitam de nós 

articuladores (aeroportos, portos, estações ferroviárias etc.) tanto mais potentes 

quanto maiores forem os fluxos de turistas. 

Ingressar no sistema turístico pressupõe estar conectado com o turismo 

global. Manter-se competitivo no mercado se relaciona com a competitividade dos 

equipamentos e infraestrutura dos transportes disponíveis. Isso se faz imprescindível 

porque o transporte tem uma importância vital para a distribuição do produto e para 

a formação da imagem que os turistas têm de seu destino. 

O turista espera dispor das melhores condições de acessibilidade a um 

maior número de destinos e atrativos durante o menor tempo possível. Portanto, a 

forma e a flexibilidade com que são fornecidas as conexões, a maior ou menor 

proximidade que seja capaz de facilitar o acesso ao atrativo e à comodidade 

oferecidos ao usuário condicionam de forma poderosa o mapa mental do destino 

turístico e, consequentemente, interferem na cota de demanda. 

A distância tem atuado sempre como um fator de restrição para os 

deslocamentos turísticos, pois implica tempo e custo, que a maioria da população 

considera como importantes fatores de decisão na escolha dos atrativos turísticos. 

O desafio de criar acessibilidade aos destinos e mobilidade às localidades 

mais isoladas, a preços e tempo acessíveis, tem equalizado com avanços técnicos 
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que criam meios de transportes mais rápidos e eficientes, infraestrutura mais segura 

e sistemas de comercialização mais ágeis.  

Nesse processo, têm importante papel as tecnologias da informação e 

comunicação implantadas na gestão das infraestruturas e nos processos de 

comercialização dos serviços turísticos (OMT, 2011). 

É ponto pacífico a consideração de que no contexto da mundialização da 

economia a circulação do capital, mercadorias, pessoas e informação se apresenta 

em ritmo crescente, resultado do progresso técnico, das invenções e das inovações.  

A mobilidade, nesse período técnico-científico-informacional (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001), caracteriza o atual estágio do capitalismo e da necessidade de 

maior fluidez para completar seu ciclo. 

Como consequência desse processo, o espaço tem se contraído porque o 

tempo gasto com os deslocamentos e as distâncias econômicas estão sendo 

reduzidos.  

Atualmente a “contração das distâncias”, favorecida pelos últimos avanços 

técnicos no transporte aéreo – cada vez mais capaz de chegar a qualquer destino do 

planeta sem escalas – engendra a formação de uma periferia global a ser utilizada 

como atrativo turístico não somente para o aproveitamento interno, mas também 

para sua inserção no espaço turístico internacional. 

Por outro lado, por mais que tenham melhorado os meios de deslocamentos, 

a questão entre distância/tempo continua a exercer forte peso no momento de se 

decidir o destino turístico. 

Se a distância resulta em ponto determinante a ser avaliado no momento da 

escolha do destino turístico, é importante destacar a escolha do tipo de transporte a 

ser utilizado e ainda o que cada tipo de transporte apresenta, frente à distância a ser 

percorrida, como forma de uma eficiência e uma competitividade que se torna 

expressa a cada atrativo. 

Ainda na tentativa de enfatizar, neste trabalho, a importância da 

infraestrutura dos meios de transporte, destacamos que, nas últimas décadas, o 

espaço brasileiro vem passando por significativo processo de urbanização, 

industrialização e de posterior terceirização que envolve as populações dos centros 

urbanos, principalmente da região concentrada (SANTOS; SILVEIRA, 2001). Dessa 

maneira, as condições e o modo de vida urbano criam problemas de deslocamentos 

intra e interurbanos, dificultando os afazeres cotidianos da população. 



96 

 

Neste sentido é gerado, também, o distanciamento dos espaços de lazer, 

que são em sua maioria não urbanos, com geração para uma parcela da população 

da necessidade de procurar atrativos turísticos que necessitam de deslocamentos 

maiores.  

A ampliação de crédito e a facilitação da aquisição de pacotes turísticos e de 

bilhetes de passagem aérea criam demanda potencial para a população que se 

desloca em direção aos atrativos turísticos com poucos dias para usufruir seu tempo 

livre. Essa demanda gera fluxos e deslocamentos espaciais. Nesta abordagem, 

então, é imprescindível remetermo-nos ao conceito de interações espaciais. 

Para Corrêa (1997, p. 279), 

 
as interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de 
deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o 
espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar 
segundo a frequência de ocorrência e, conforme a distância e direção, 
caracterizar-se por diversos propósitos e se realiza através de diversos 
meios e velocidades.  
 

Assim, as interações espaciais se tornam muito mais do que simples 

deslocamento, pois expressam a reprodução da sociedade e do capital, em um 

espaço que se constitui a partir desses elementos. 

As interações espaciais estariam dessa maneira baseadas em três fatores, 

segundo Aredes e Silveira (2011): a complementaridade, que corresponderia aos 

diferentes espaços de demanda e oferta do produto turístico que necessitaria de 

rotas de transporte que as interligasse; as oportunidades mediadoras, que 

corresponderiam ao conjunto das infraestruturas e dos meios de transporte que 

ligariam a demanda à oferta e a distância, que é medida considerando o tempo e o 

custo, seja para aquele que se desloca para os destinos turísticos, seja para as 

empresas aéreas, pois tempo e custo de deslocamento são fatores relevantes para 

o sucesso ou não de um destino turístico. 

Os fluxos apresentam-se como resultado do movimento da demanda de seu 

ponto de partida até o destino e vice-versa, ou seja, os fluxos são os meios pelos 

quais a demanda se desloca.  

Essa característica é inerente ao turismo, pois, ao se deslocar, o turista 

procura localidades onde as manifestações naturais e/ou culturais se diferenciem do 

seu local habitual de residência. Assim, o deslocamento espacial e o turismo estão 
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intimamente ligados, na medida em que essa busca requer deslocamento do local 

de moradia ao destino turístico. 

O Turismo, segundo Rodrigues (1999), estaria revestido de três aspectos 

com a incidência territorial especifica em cada um deles: as áreas de dispersão 

(onde se verifica a formação de grandes demandas por viagens); os fluxos, por onde 

a demanda se desloca, e, por último, os núcleos receptores, onde se observa o 

consumo do espaço – consumptivo e produtivo. 

Baseados, então, nesses aspectos os meios de transporte assumiriam a 

condição de suma importância para o desenvolvimento do turismo. 

As novas territorializações do capital e sua reprodução geográfica são 

manifestações dos deslocamentos espaciais. O trade turístico representa a 

materialização dessas territorializações, mas têm o capital privado e o Estado papel 

fundamental na sua estruturação, principalmente este último, responsável pela 

implantação de infraestruturas e de políticas de incentivo à atividade, e o capital 

privado é utilizador delas.  

Os transportes se articulam com todo o trade para maximizar os resultados 

esperado com a “exploração” dos atrativos turísticos. Esse acontecimento se faz 

vide a estreita relação existente entre as empresas de transporte com as agências e 

operadoras de turismo.  

Assim, considerando os aspectos da integração dos espaços turísticos, 

julgamos que o espaço apresenta dois elementos importantes: a horizontalidade e a 

verticalidade.  

As verticalidades são fluxos criados por vetores de modernização que não 

pertencem ao lugar, com lógicas alheias ao território numa clara oposição ao 

conceito de horizontalidades (SANTOS, 1997c). 

Deste aspecto, a região do Polo Costa do Delta, que não tinha condição de 

executar determinadas ações ou produzir objetos específicos, passa a ter esse tipo 

de oportunidade muito mais próxima quando o sistema se organiza também de 

forma vertical.  

 

3.5 Potencialidades, Nível de Uso e Fatores Limitantes 

 

O litoral do Piauí ainda tem praias bastante desconhecidas em relação ao 

litoral do Ceará, por exemplo. Entretanto, ao longo dos aproximados 66 km de 
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extensão, seus ecossistemas litorâneos e suas águas com elevado grau de 

conservação e balneabilidade, se evidenciam pela manutenção de condições bem 

primitivas de suas paisagens naturais. Isso faz das praias da região ambiente com 

elevado potencial turístico. 

Todavia, com exceção de partes das áreas urbanas dos municípios de 

Parnaíba e de Luís Correia, constata-se a inexistência de saneamento básico para 

provimento de condições de salubridade e bem-estar da população, o que acarreta 

riscos à conservação dos recursos naturais. 

As necessidades de aproximação da natureza tornam as áreas de atrativos 

naturais um desejo, um anseio de grande parte dos turistas. O culto à natureza 

passa a ser valorizado como resposta às insatisfações com relação às formas de 

organização social e econômica e os problemas ambientais passam a ser vistos 

como um empecilho ao desenvolvimento do turismo. Para Seabra (2010, p. 161), “o 

culto [...] à natureza deixa heranças que impulsionam [...] práticas turísticas em todo 

o mundo, em especial naquelas áreas onde a natureza expõe sua exuberância e 

excepcionalidades”. 

Quanto à ocorrência de problemas ambientais na região do Polo Costa do 

Delta, verificamos que nem todos são causados pelas atividades turísticas. Alguns 

dos impactos ambientais e socioeconômicos têm pouco significado atualmente, mas 

podem transformar-se em um motivo de preocupação, caso o crescimento no fluxo 

de turistas não se acompanhe de ações de melhoria na infraestrutura e nos serviços 

básicos, bem como de uma conscientização da população local e dos turistas a 

respeito da conservação das paisagens naturais e manutenção das tradições locais. 

Ruschmann (2010), nesse sentido, identifica alguns problemas ambientais 

naturais causados pelo turismo: o acúmulo de lixo e a contaminação das águas por 

uso de sabonetes e detergentes não biodegradáveis por parte dos turistas e, ainda, 

a poluição das fontes e mananciais, devido ao lançamento de esgotos diretamente 

nos rios e mares, e a disseminação da poluição sonora, provocada pelos barcos a 

motor e pelos geradores de energia elétrica para hotéis. 

A ocorrência dos impactos ambientais no litoral piauiense pode ser 

constatada no acúmulo de lixo em pontos de visitação, na presença de manchas de 

óleos lubrificantes oriundos das embarcações, nos procedimentos inadequados nos 

passeios pelo Delta do Parnaíba e nas alterações na paisagem original devido à 
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ocupação da faixa de praia por edificações de casas de veranistas, bares e 

restaurantes. 

De acordo com os dados obtidos nas observações de campo, os problemas 

de acúmulo de lixo e ocupação em faixa de praias ocorrem em boa parte do litoral 

piauiense.  

Nas praias de Atalaia (Luís Correia) e Pedra do Sal (Parnaíba) (Figura 06), 

observamos deposições de lixo em locais de concentração de turistas.  

A poluição por esgotos e resíduos sólidos é sério conflito instalado, que 

aumenta no período de visitação pelos turistas. É necessário aqui, então, salientar 

que a poluição por resíduos sólidos redunda na contaminação do lençol freático e 

eleva a ocorrência de endemias, com a consequente redução do potencial turístico.  

 

Figura 06 – Ocupação das faixas litorâneas e impactos ambientais: (a) Praia de 
Atalaia (Luís Correia) e (b) Praia da Pedra do Sal (Parnaíba) 

  

   Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

A situação em que se encontram os municípios enfocados em nosso estudo 

abre caminho para as discussões referentes aos fatores limitantes do 

desenvolvimento da atividade turística.  

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba – 

PLANAP (2006) apresenta como fatores limitantes ao desenvolvimento da atividade 

turística o risco de assoreamento dos rios, oriundo do desmatamento e ocupação 

urbana desordenada; poluição por resíduos sólidos e líquidos dos mananciais de 

água potável; destruição de habitats naturais; ameaça aos estoques de peixes e 

caranguejos em função do desrespeito ao período do defeso; pesca predatória com 

utilização de equipamentos não permitidos; ocupação ilegal e desordenada da 

população nas áreas litorâneas; ocupação e destruição dos manguezais; 
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desconhecimento pela população local da importância do uso racional dos recursos 

naturais e do valor socioeconômico e cultural da produção com mínimos impactos 

ambientais. 

É importante definir claramente os âmbitos de intervenção e 

responsabilidades de cada um dos setores, seja público, privado ou social, com 

relação às questões de deterioração e contaminação dos ecossistemas turísticos.  

A ação integrada desses setores, aliada a uma legislação severa, pode 

evitar ou minimizar os efeitos nocivos do turismo. 

Com relação aos fatores de caráter socioeconômico é destacada a 

deficiência de infraestrutura de saneamento, fornecimento de energia elétrica e de 

serviços básicos.  

Adicionalmente, a falta de investimentos em saúde e educação também se 

apresenta como fator preocupante nos municípios que compõem o Polo Costa do 

Delta, mas o desenvolvimento do turismo na região poderá fazer surgir novas 

oportunidades para a melhoria da infraestrutura e dos serviços básicos que, 

devidamente aproveitadas, podem trazer benefícios significativos à população local. 

Ainda com referência aos fatores socioeconômicos, destacamos a falta de 

infraestrutura e serviços turísticos, seja do ponto de vista do quantitativo de 

estabelecimentos de hospedagem, alimentação e de operadores turísticos que se 

encontram em número bastante reduzidos, seja do ponto de vista da qualidade dos 

serviços oferecidos na região, que não conseguem atender aos padrões exigidos 

pelo mercado atual. 

Cabe destacar a presença do risco de descaracterização cultural das 

comunidades receptoras, decorrente da mudança de padrões de comportamento em 

função do contato com turistas e da introdução de novos modos de vida no ambiente 

tradicional.  

Para Martins, o turismo tem criado alguns problemas como a 

 
aculturação da população nativa, que se deixa influenciar por novos 
costumes e valores e substitui as atividades tradicionais (pesca, artesanato 
e agricultura) para trabalhar no setor turístico, geralmente em funções mal 
remuneradas [...]; descaracterização do artesanato que passa a incorporar 
gostos dos visitantes; alteração nos valores morais, pelo estímulo à 
prostituição, a uso de drogas etc. (MARTINS, 2006, p. 48) 
   

Esse processo que pode ocasionar o abandono de práticas tradicionais, 

como o artesanato e a pesca artesanal, principalmente entre a faixa mais jovem da 
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população (compromete a continuidade das tradições), mas devemos ressaltar que 

o turismo não é o único causador dessa descaracterização cultural nas 

comunidades, pois este processo acompanha o desenvolvimento das comunicações 

e das redes sociais. 

Considerando o turismo como agente modificador de cultura é necessário, 

portanto, discutir o que seria “cultura”.  

A discussão sobre cultura é extensa. São numerosos conceitos que, muitas 

vezes, se apresentam até contraditórios. Buscaremos uma breve interpretação do 

que é cultura com base na Antropologia, que a tem como seu objeto de estudo.  

Ao pensarmos em cultura, referimo-nos a uma série de elementos, que nos 

aparece enquanto aspectos que garantem a perpetuação da coesão social ou sua 

transformação. 

Cada grupo social se consolida enquanto grupo a partir do momento em que 

existam afinidades entre os indivíduos formadores. Segundo Bourdieu (1983), por 

meio da preocupação com a formação de um campo social, observamos a formação 

de determinados grupos. Inicialmente o conceito de habitus seria entendido como 

sistemas de disposições duráveis, estruturas que funcionariam como princípio 

gerador e estruturador das práticas e representações que podem ser objetivamente 

reguladas sem, contudo, ser resultado da obediência a regras, sem ser o produto da 

ação organizadora de um regente. 

Assim, podemos considerar que o habitus é essencial para caracterizar os 

grupos sociais que interagem em um determinado espaço social, pois temos claro 

que as ações de determinados grupos são geradas a partir da relação dinâmica 

entre estrutura e indivíduo. 

No turismo constata-se a confrontação das ideais de diferentes grupos 

sociais: os turistas e o residente, por exemplo. Esse residente se constrói enquanto 

“estilo de vida” diferente dos que visitam o local como pessoas de fora (os turistas). 

Nos efeitos do turismo sobre a cultura dos residentes em áreas receptoras, 

encontramos não somente uma visão pessimista e catastrófica que diz respeito à 

destruição de culturas, tradições etc., mas também uma visão na esfera social, como 

o aumento das disputas territoriais que ocasionam a expulsão da população 

autóctone, que passa a ocupar a franja dos centros urbanos e das proximidades dos 

atrativos e também aquela população que passa a abrigar os chamados guetos 
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turísticos10, bem como o aumento do índice de prostituição e interferência direta na 

oferta de emprego para mulheres e população mais jovem.  

Figueiredo (2001, p. 217) destaca que é importante percebermos que “se 

perde a identidade particular dos povos diante de uma uniformização de ações, uma 

globalização de ações que avança sobre a diversidade”. 

A identidade perdida no processo de globalização ocasiona a perda das 

referências. Para Martins (2006), o jeito próprio do Nordeste brasileiro resistirá ao 

turbilhonamento de ideias consumistas que se apresentam de forma 

descontextualizada. Os sujeitos sabem o que são e valorizam-se por meio de suas 

edificações simbólicas, que refletem sua história, bem como a significação dos 

lugares, resgatando, em suas linguagens, leituras e expressões, a essência de sua 

vida. 

A partir do entendimento de que cidadania e cultura têm significações 

integradas, a cultura e territorialidade passam a fazer parte de um par de 

entendimentos único. Ainda segundo o autor, a cultura se consolida a partir da 

comunicação do indivíduo e do grupo com o meio, sendo resultado de uma herança 

e de novas relações obtidas de um novo processo de viver o meio. 

Diante disso, o turismo não pode se desenvolver como uma atividade 

econômica sem que haja suporte que sustente a sua estrutura, ainda que se instale 

graças às condições de infraestrutura, demais atividades econômicas devem ser 

introduzidas e incentivadas, ainda mais quando se trata de uma região econômica 

que ainda não pode firmar-se totalmente no turismo.  

O litoral do Piauí constitui uma unidade territorial funcional. Tem a cidade de 

Parnaíba como centro de apoio para a realização das atividades sociais, 

econômicas e de serviços de toda essa região. Destarte, tivemos a oportunidade de 

analisar de forma integrada os principais usos da região, observando e destacando 

seus potenciais econômicos e eventuais impactos socioambientais. 

A região não se sustenta exclusivamente com o turismo. A atividade 

pesqueira, localizada, principalmente, em Luís Correia, apresenta boa 

                                                           

10
 Guetos turísticos são para Krippendorf (1989, p. 73) as “reservas artificiais criadas especialmente 
para os turistas e construídas sob medida. Esta categoria compreende todos estes novos 
complexos hoteleiros, estas cidades, parques, loteamentos de férias que não nasceram do 
desenvolvimento de um vilarejo, mas foram plantadas bem no meio de um prado nos Alpes ou à 
beira sabe-se lá de que bela praia”. 
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potencialidade de exploração. Relacionado a isso, ao conceder entrevista, G.M., 

morador e empresário local do ramo da pesca, foi taxativo ao afirmar que  

 
Não há um comprometimento das autoridades locais e estaduais com o 
desenvolvimento desta atividade. Não se pensa nesse estado em outra 
coisa além de turismo. O litoral não é somente isso não. Temos uma 
potencialidade que não é aproveitada, isso serve apenas para justificar o 
dinheiro do governo federal que vem para o turismo. 
 

Algumas questões importantes podem ser destacadas no relato anterior, 

como a falta dos investimentos que possibilitem a diversidade de atividades 

econômicas pode estar provocando um isolamento das atividades no estado, 

induzindo parte destes investidores a desenvolverem seus processos produtivos nos 

vizinhos estados do Ceará e Maranhão. 

Essa transferência de investimentos do setor produtivo está na contramão 

das necessidades econômicas do estado do Piauí e pode ser explicada, em parte, 

pela falta de infraestrutura que viabilize esses investimentos. 

A inviabilidade econômica de utilização do Porto das Barcas provoca a 

expansão e consolidação do Porto dos Tatus, localizado sobre um braço do Rio 

Parnaíba, no município de Ilha Grande (Figura 07).  

Transformado em ponto de embarque de turistas que realizam visitação ao 

Delta do Parnaíba, o porto também tem seu destaque por apresentar-se como porta 

de entrada para a produção de caranguejos, siris e camarões-d’água-doce.  

Projetos de melhoria no embarque dos turistas e melhores condições de 

acesso às embarcações, porém, estão sendo desenvolvidos no município.  
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Figura 07 – Ilha Grande: (a) cais do Porto dos Tatus e (b) placa indicativa localizada 
na entrada do Porto informando melhorias em sua infraestrutura 

  

   Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

A pesca artesanal marítima e a fluvial na Planície Litorânea da Bacia do 

Baixo Parnaíba têm importante função social. São pescadores e familiares que 

desempenham atividades, buscando alcançar o sustento econômico.  

Para fundamentar essa atividade na sustentabilidade econômica e social, 

bem como na sustentabilidade ambiental, é necessário o ordenamento das 

principais pescarias na região do Delta do Parnaíba. 

É com a visão voltada para o ordenamento dessas pescarias que o 

Ministério do Meio Ambiente - MMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA desenvolvem iniciativas para o controle e 

monitoramento da frota e tipos de ferramentas permitidas na pesca na região.  

Com essas iniciativas, que contribuem para a sustentabilidade da exploração 

desses recursos naturais, desenvolve-se grande potencial de agregação de valor ao 

produto da pesca, o qual pode ser utilizado como atrativo turístico alternativo, com 

forte apelo à educação ambiental e, ainda, abre-se a possibilidade de recuperação e 

conservação de algumas das múltiplas dimensões dos complexos ecossistemas com 

que a pesca interage. 

Com relação ao setor produtivo de camarão no litoral do Piauí, introduzido 

nos anos de 1980, percebe-se que acompanhou a crise a partir de 2004, 

consequência das dificuldades oriundas de uma doença viral denominada de 

Mionecrose Infecciosa (INMV); da queda do câmbio e da ação antidumping do 

governo norte americano contra os produtores/exportadores brasileiro em 2003; 

agravando o quadro, houve posterior excesso de chuvas no final desta década e a 
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redução dos preços pelos países asiáticos, concorrentes diretos de nossa produção 

de camarões (BNB, 2011). 

A maior parte do consumo interno de camarões é oriunda de bares, 

restaurantes e hotéis, que são abastecidos pelas indústrias de pescado. A produção 

de pequenos e médios empreendimentos é comercializada para atravessadores que 

vendem o produto nos grandes centros urbanos do Nordeste. 

A carcinicultura tem evoluído rapidamente no estado, mas não há uma 

preocupação em relação ao crescimento orientado desta atividade. É fundamental 

que exista um desenvolvimento crescente, lucrativo, e que não cause danos ao meio 

ambiente. 

Cultivos superintensivos, sem a renovação de água, surgem como novos 

modelos para a aquicultura ambiental correta, capaz de reduzir os riscos de doenças 

e impactos ambientais com o sistema de reciclagem da água.  

Essas ações são necessárias para a contraposição aos problemas que são 

detectados, como a ocupação de áreas de manguezais ou outras áreas protegidas. 

A agricultura e a pecuária, mesmo sendo importantes atividades da 

economia local, enquanto geradora de emprego e renda, merecem uma análise 

aprofundada de sua capacidade de desenvolvimento, considerando que existe uma 

dependência de uso de grandes áreas, bem como de recursos hídricos. 

A implantação do Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos no ano de 

1989 somente veio obter os serviços de administração, operação e manutenção da 

infraestrutura de uso comum no ano de 1998 (DNOCS, 2011). 

Totalizando uma área 8.007, hectares irrigáveis e ocupando terras dos 

municípios de Parnaíba e Buriti dos Lopes, o investimento oferece a região uma 

maior possibilidade de atrair investimentos de alta tecnologia para o 

desenvolvimento da agricultura, sem a necessidade de usar uma área territorial 

maior. 

Na primeira fase do projeto, foram implantados 2,5 mil hectares. A segunda 

etapa de implantação teve suas obras iniciadas somente no mês de agosto de 2013, 

e corresponde a 5,985 mil hectares, com um investimento de R$ 120 milhões, 

recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

O empreendimento agroindustrial tem como objetivo principal o 

desenvolvimento local de forma integrada e sustentável. Administrada pelos próprios 
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produtores, a área tem capacidade de gerar emprego e renda e proporcionar 

avanços qualitativos nas atividades diversas. 

A viabilidade dessas atividades é compatível com o desenvolvimento do 

turismo. Manejadas de forma adequada, poderão contribuir para a valorização da 

paisagem da região. 

Segundo o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico do Baixo 

Parnaíba - ZEE  

 
a região é formada pela tensão ecológica entre as formações de caatinga a 
Leste, cerrados a Sul-Oeste e sistemas marinhos a Norte, apresentando 
situação impar no litoral brasileiro. A alta biodiversidade, raridade e 
endemismos e a existência de ameaças relacionadas à perda de habitats 
[...], justificam ações enérgicas de planejamento, ordenamento e controle 
territorial, para que este patrimônio não seja perdido. (ZEE, 2002) 
 

Essa preocupação se justifica pelo fato de a região consistir, além do 

sistema deltaico, de um conjunto de quatro estuários, que, somados às várzeas e 

aos sistemas lagunares, correspondem uma importância única do ponto de vista de 

produtividade e riqueza biológica.  

Essas áreas alagadas constituem um dos sistemas ecológicos mais 

produtivos do planeta. Na região do litoral piauiense, estão concentradas em um 

espaço relativamente reduzido e de fácil acesso. 

Os fatos relatados justificam a necessidade de uma avaliação cuidadosa 

com a qual se possa determinar o nível de uso potencial da região, considerando as 

diferentes atividades que aí podem ser desenvolvidas.  

Nesse sentido seriam esperados como resultado do Zoneamento: 

 adoção de políticas públicas voltadas para a preservação ambiental; 

 recuperação das matas ciliares; 

 aumento do fluxo de turistas e 

 formação de uma população conscientizada e atuante. 

Embora as ações propostas e os resultados esperados com o ZEE do litoral 

piauiense não tenham sido integralmente verificados na prática, várias das ações 

realizadas, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS, corroboram as estratégias propostas, tais como a urbanização 

de praias de turismo de massa, por exemplo, a Praia de Atalaia, em Luís Correia e 

implantação da rede de esgotos nessa mesma localidade e da adutora do litoral. 
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Consideramos aqui que as características assumidas pelos aspectos 

econômicos do litoral piauiense estão relacionadas ao fato de a produção de um 

excedente se tornar condição sine qua non para a ocorrência da troca regular de 

valores de uso. O valor de troca passa, então, a ser o objetivo imediato para a 

produção. A apropriação da natureza, em uma economia de troca, é regulada por 

firmas e instituições sociais. Isso pressupõe a instalação e o desenvolvimento de 

uma divisão social do trabalho.  

A criação de novos mercados, conforme se sabe, significa desenvolver 

cidades e criar uma série de serviços auxiliares à atividade econômica em destaque. 

Assim, a produção da natureza é ampliada, e os moradores locais não produzem 

somente a natureza imediata, mas elevam a produção a um abastecimento das 

necessidades sociais que alteram a relação deles com a natureza.  

Essa relação passa a ser de troca. Em abono disso, o abastecimento do 

mercado com pescados e mariscos oriundos dessa área do litoral piauiense contribui 

para uma nova etiqueta de preço nessas mercadorias. São produtos originados de 

uma nova visão sobre a relação existente entre produção e natureza, que passa a 

determinar uma nova lógica de troca que sob o signo capitalista e em busca do 

crescimento econômico, torna-se absolutamente necessária à ampliação da 

dominação da natureza pelo capital. 

Cabe destacar que os objetos espaciais apresentam-se como reflexo das 

relações sociais, que torna o valor do espaço, de sua expressão qualitativa, 

quantitativa e diversificada de recursos naturais disponíveis, determinada porção do 

espaço. 

É nesse espaço que se desenvolve uma complexa rede de relações sociais 

que permite uma acumulação histórica de trabalhos em que se sobrepõem ciclos de 

produção geradores de permanente ciclo de criação e recriação de objetos sobre a 

superfície terrestre.  

O espaço reflete os processos naturais e os sociais, que coexistiram até o 

tempo presente, pois a organização e o sentido atribuído ao espaço é resultado da 

transformação e da experiência da sociedade. 

Para Bernardes e Ferreira (2010, p. 22), “uma característica marcante do 

capitalismo é seu desenvolvimento desigual no tempo e sua concretude desigual no 

espaço, [...] aspectos [...] inseparáveis na dinâmica do desenvolvimento capitalista”. 

É dessa maneira que se apresenta a formação econômica do litoral piauiense, onde 
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constatamos o desenvolvimento de atividades ligadas ao fenômeno turístico 

associadas à pesca artesanal, carcinicultura e pesca industrial. 

O litoral piauiense se caracteriza essencialmente como um destino turístico 

de lazer, voltado para o segmento de Sol e Praia, com significativa potencialidade no 

Ecoturismo e Turismo de Aventura, que podem ser trabalhados de forma integrada 

às atividades da pesca artesanal, da carcinicultura e de atrativos já citados, como as 

praias selvagens, a observação de fauna e a interpretação do Delta do Parnaíba. 

Considerando que os recursos de maior potencial turístico da Planície 

Litorânea se constituem no conjunto dos seus ecossistemas, é importante pontuar 

que a fragilidade desses ecossistemas, apontada no Zoneamento Ecológico-

Econômico do Baixo Rio Parnaíba (2002), deve direcionar os rumos do ecoturismo 

como uma atividade turística capaz de utilizar, de forma sustentável, o patrimônio 

natural e cultural do território. 

Também se faz importante aliar ao aproveitamento desse potencial os 

constantes cuidados com a avaliação da capacidade de carga do ecossistema para 

que seja implantado um projeto ecoturístico, integrado, que busque a valorização de 

projetos arquitetônicos e de infraestrutura harmoniosa. 

O litoral do Piauí sofre dos males do crescimento urbano desordenado e da 

falta de planejamento. Em Parnaíba e Luís Correia (Figura 08), identificamos os 

problemas mais graves em relação à edificação de imóveis, em conflito com a linha 

da praia.  

 

Figura 08 – Imóveis residenciais – (a) Praia da Pedra do Sal (Parnaíba) e Imóvel 
comercial - (b) Praia de Atalaia (Luís Correia) em áreas avançadas da linha de praia 

  

            Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

A Superintendência do Patrimônio da União, a Prefeitura Municipal e os 

moradores que reivindicam a posse de parte da área costeira não chegam a um 
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acordo que possibilite a correção das distorções existentes e favoreça o 

ordenamento urbanístico. 

A mencionada Figura exibe a dificuldade de livre acesso ao mar, 

desobedecendo à Lei Federal Nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que, em seu artigo 

10º, parágrafo 1º, ressalta que “as praias são bens públicos de uso comum do povo, 

sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 

direção e sentido [...]”. 

Os impactos causados por essa apropriação indevida do espaço público 

correspondem à diminuição da frequência dos moradores locais às praias que têm 

esse tipo de construção e qualidade cênica da paisagem. 

A apropriação, privatização e comercialização dos espaços da praia para a 

construção de casas de veraneio e do imobiliário turístico no espaço litorâneo do 

Piauí repercutem na transformação da paisagem e na degradação de recursos 

naturais, uma vez que se elimina parcial ou totalmente a vegetação original e, muitas 

vezes, desmontam-se dunas para a construção dessa materialidade geográfica. 

Encontramos nesta situação uma indefinição que possa assegurar as áreas 

de domínio da União e aquelas onde o Governo Municipal possa legislar, com 

fornecimento de licenças para construções e definição da política de uso e ocupação 

do solo, de modo a possibilitar crescimento ordenado e sem conflitos de usos. 

Enquanto as questões se encaminham pela justiça, os problemas se 

avolumam com rapidez e ocasionam uma espécie de duplicidade administrativa que 

torna difícil qualquer estratégia de planejamento, sem que haja entendimento entre o 

Governo Municipal e União.  

Com isso, as atividades de turismo/veraneio, à medida que implicam 

ocupação do solo urbano de forma desordenada, contribuem para o agravamento 

desses problemas, em particular aqueles de ordem ambiental. 

Muitos desses problemas não podem ser associados, exclusivamente, ao 

fenômeno turístico na região. O acelerado crescimento da população urbana tem 

também contribuído de forma significativa para a disseminação desses problemas. 

Podemos apontar, desse modo, o grau de aceleração do crescimento da 

urbanização dos municípios do litoral piauiense como um fenômeno demográfico de 

grande relevância. 

Em 1991, considerando que os municípios de Cajueiro da Praia e Ilha 

Grandes ainda não haviam sido desmembrados de seus respectivos municípios 
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geradores, a população total de Luís Correia e Parnaíba, segundo dados do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil – PNUD (2013), 

totalizava 138.980 habitantes, sendo que a população urbana de Luís Correia e 

Parnaíba atingia o percentual de 38,12% e 89,63%, respectivamente, do total de 

cada município (Figura 09). 

Esses dados se agravam com o passar dos anos, Em 2010 os números 

evidenciam o intenso processo de deslocamento da população das áreas rurais em 

direção ao núcleo urbano. Desmembrados, Cajueiro da Praia e Ilha Grande passam 

a computar seus próprios dados e somam-se a Luís Correia e Parnaíba a região do 

Polo, que passa à marca de 190.188 habitantes. 

Nesse mesmo ano, Cajueiro da Praia tinha 37,67% de sua população 

habitando a área urbana de um total de 7.163 habitantes e Ilha Grande possuía 

83,52% dos 8.914 moradores (Figura 10) ocupando o perímetro urbano do 

município.  

 

Figura 09 - Evolução da população 

urbana no período 1991 – 2010 

Figura 10 – Evolução da população total 

no período 1991 – 2010 

 

Fonte: PNUD 2013. 

 

Fonte: PNUD 2013. 

 

Este elevado percentual da população urbana de Ilha Grande pode ser 

explicado pela origem do município, pois se desmembrou de Parnaíba, como área 

de densa ocupação populacional, transformada em área conurbada. 

Parnaíba e Luís Correia apresentam 94,35% e 44,51%, respectivamente, de 

população considerada urbana. Esse fato pode justificar-se pela formação histórica 

da maior cidade do litoral e sua expansão em direção às praias mais afastadas do 

núcleo urbano, que se tornaram mais utilizadas pela população local como segunda 

moradia e pelos turistas em busca de lazer.   
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Com esse afluxo da população sobre o litoral, surge um processo de 

ocupação em todas as praias. Isso representa grande desafio para o ordenamento 

territorial da região, na medida em que se faz necessário estabelecer um 

zoneamento de usos e ações que visem a priorizar as zonas mais adequadas para 

os diferentes tipos de atividades turísticas e outras atividades denominadas de 

urbanas, considerando a avaliação da fragilidade dos diferentes sistemas que 

compõem a região. 

Embora a origem de Parnaíba esteja ligada à instalação de uma sesmaria às 

margens do rio Igaraçu, convém destacar que os espaços litorâneos sempre foram 

considerados estratégicos neste país, o que deixa marcas na configuração da rede 

urbana contemporânea. 

Mesmo que nesse caso o direcionamento esteja vinculado à ocupação das 

áreas litorâneas para o lazer, devemos enfatizar a importância ressaltada por Corrêa 

(1989), quando destaca a rede dentrítica como a forma espacial mais simples, cujo 

objetivo é atender à demanda do comércio ultramarinho e da política de defesa do 

território.  

Seria essa dinâmica econômica e estratégica em direção ao litoral do Piauí 

que estaria associada à formação dos núcleos que deram origem a Parnaíba e Luís 

Correia.  

Dantas (2009) sustenta que essas cidades, depois de incorporadas aos 

fluxos voltados às zonas de praia, passariam a ter sua configuração de cidade 

litorânea-interiorana extremamente abalada. 

Aliado a todo esse processo, percebe-se a existência de vários e pequenos 

assentamentos que dificultam a implantação dos serviços públicos básicos e que 

configuram um processo de ocupação desordenada em muitos pontos da região, 

particularmente nas praias com maior atratividade. 

Esse conjunto de assentamentos, sem desenho e imagem urbana estética 

comprometida, em razão da falta de normas de construção e urbanização, de um 

lado pouco contribui para a valorização das paisagens e recursos naturais da região 

e, de outro, consolida a preocupação com a conservação ambiental e com a 

valorização do patrimônio natural da região com uma adequação à imagem do 

destino que se pretende promover, com exigência, então, de planejamento 

cuidadoso da ocupação em particular da zona da orla. 
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É nesse processo de assentamento urbano em grandes proporções nas 

cidades do litoral piauiense que analisamos as condições econômicas apresentadas 

(e utilizadas) para o desenvolvimento da região.  

São flagrantes as manifestações de desigualdade entre os moradores 

urbanos e os rurais, o que indica a falta de política que viabilize os processos de 

inserção dos moradores na economia local e provoca uma ação reflexiva sobre a 

importância de se estabelecerem ações que visem ao desenvolvimento econômico 

dos moradores locais.  

É necessário que os gestores pensem as políticas sem negligenciar os 

aspectos territoriais do mercado de trabalho e as potencialidades locais, pois ambas 

constituem pilar necessário ao bom desenvolvimento. 

O fato é que o desenvolvimento econômico da região não pode se alicerçar 

somente no turismo. Para Veiga (2002), por exemplo, é preciso que se justifiquem 

as ações de desenvolvimento a partir do agrupamento de unidades que se voltem 

para as questões urbanas, rurais e regionais. 

Embora a ocupação do litoral piauiense remonte ao inicio da colonização, a 

urbanização de seu território se configura em relação ao turismo a partir do 

surgimento de uma nova estrutura, refletida pelas edificações de veraneio, o que 

passaria a constituir parcelas do território voltadas exclusivamente para a atividade 

turística.  

 

3.6 Serviços Básicos de Infraestrutura nos Espaços Turísticos  

 

As infraestruturas físicas, representadas pelos estabelecimentos hoteleiros, 

museus, bares, restaurantes etc., são essenciais para a produção dos espaços 

turísticos. Porém, é importante lembrar a necessidade das infraestruturas sociais 

que são representadas por empregados do turismo, vendedores autônomos, guias 

de turismo etc.  

É dessa perspectiva que Selva (2012), após relatar a necessidade das 

infraestruturas físicas e sociais, lembra que essas infraestruturas podem surgir a 

partir de ações espontâneas ou induzidas, por políticas, programas, projetos e 

planos, sob o comando de ação do poder público. 

Os municípios envolvidos diretamente com a atividade turística na área 

analisada por esta pesquisa apresentam carências nos serviços básicos, bem como 
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na infraestrutura física para a manutenção da qualidade de vida, tanto da população 

local, quanto dos turistas. 

O descompasso entre o potencial turístico e a carência de infraestrutura e de 

serviços básicos constitui importante fator a ser considerado na escolha da área 

para a implantação de programas de desenvolvimento socioeconômico, uma vez 

que os investimentos direcionados pelos programas podem ocasionar importantes 

melhorias e reduzir esse hiato. 

O fornecimento de energia elétrica em domicílios que ainda não contam com 

esse serviço é fundamental, por favorecer o desenvolvimento socioeconômico dos 

moradores locais, em regra marcados pela presença de elevados índices de 

pobreza, e ainda por viabilizar o acesso a outros serviços, tais como educação, 

saúde e saneamento básico. 

Os municípios de Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba 

têm bons indicadores quanto ao percentual da população local que reside em 

domicílios com fornecimento de energia elétrica.  

Dados do PNUD (2013) apontam para um crescimento da oferta de energia 

elétrica à população residente entre os anos de 1991 – 2010. Apesar disso, os 

dados não são capazes de demonstrar a qualidade do serviço oferecido pela 

Eletrobrás – Distribuição Piauí, empresa responsável pelo fornecimento e 

distribuição de energia elétrica no estado. 

A diferença na oferta entre as cidades de Parnaíba e Cajueiro da Praia não 

constitui percentual considerável, mas é importante lembrar que, mesmo com 

98,76% da população ocupando domicílios que têm fornecimento de energia elétrica 

em Parnaíba, essa cidade ainda sofre com inúmeras interrupções no fornecimento 

principalmente quando a demanda cresce em períodos de grande concentração de 

turistas na cidade (Figura 11). 
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Figura 11 – População residente em domicílios com energia elétrica 

1991 - 2010 
 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Ainda quanto ao abastecimento de energia elétrica, ressaltamos que a oferta, 

de acordo com as estatísticas oficiais, não é garantia de que a energia 

disponibilizada configure padrão adequado de consumo ou que seja capaz de 

alimentar equipamentos de maior demanda energética. Com efeito, há queixas 

frequentes, em especial de moradores de áreas mais afastadas, sobre a qualidade 

da energia fornecida.        

Nesse caso, é notória a dificuldade que os estabelecimentos de 

hospedagem, bares e restaurantes têm de manter padrão de qualidade mínima para 

a oferta de serviços destinados aos turistas na região. 

No entanto, em 2010 foram instalados três parques eólicos na Praia da 

Pedra do Sal (Parnaíba), fato que contribuiu para minimizar os problemas de 

geração e qualidade da energia elétrica da região.  

A introdução dos parques eólicos aponta para benefícios socioeconômicos a 

partir da diversificação do abastecimento de energia, melhores oportunidades para o 

desenvolvimento regional, possibilidade para a introdução de indústria e a geração 

de empregos.  

Esses benefícios são importantes para países com níveis elevados de 

implantação de energias renováveis, mas é necessário avaliar alguns importantes 

aspectos quanto aos impactos ambientais, como a alteração da flora e fauna, colisão 

de aves com as pás e, ainda, a poluição sonora e alteração da paisagem natural 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Aerogeradores contrastam na paisagem da Praia da Pedra do Sal em 
Parnaíba: (a) vista parcial da entrada da praia; (b) comunidade de pescadores que 

habita a orla da praia e (c) vista parcial da área de concentração de bares e 
restaurantes 

  

 

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

Com a introdução desses parques eólicos, é fundamental a aplicação de 

algumas medidas que possam atenuar tais impactos. González (2013) sugere a 

criação de projetos paisagísticos e arquitetônicos, implantação de redes de 

eletrificação subterrâneas, monitoramento de ruídos associado com a implantação 

dos aerogeradores distante de áreas residenciais, entre outras sugestões. 

Outro componente importante para a melhoria das condições de vida da 

população é o saneamento básico na região, em especial nas áreas receptoras de 

turistas. A falta (ou precariedade) do saneamento básico constitui fator crítico do 

ponto de vista do impacto ambiental, que pode se acentuar com o aumento do fluxo 

de visitantes. 

Os índices apresentados no PNUD (2013) demonstram fragilidade no 

serviço de abastecimento de água encanada e disponibilização de banheiros nos 

municípios litorâneos do Piauí.  

Em 2000, apenas 9,78% da população em domicílios tinham acesso a 

banheiros e água encanada em Cajueiro da Praia. Isso demonstra debilidade que 
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contraria o momento econômico vigente, mas ressaltamos que nesse mesmo 

município, em 2010, o montante vai a 29,69%, o que representa um incremento de 

mais de três vezes os números referentes ao ano de 2000. 

Mesmo Parnaíba, cidade mais importante do Polo Costa do Delta, 

contabiliza apenas 81,17% de sua população com acesso a saneamento básico 

(acesso a banheiro e água encanada), conforme podemos observar na Figura 13. 

 

Figura 13 – População residente em domicílios com banheiro e água 

encanada 1991 – 2010 

 

 

  Fonte: PNUD, 2013. 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, o quadro é bastante desfavorável. 

Apresenta-se em total falta de sintonia em relação ao restante do país.  

Segundo dados do PNUD (2013), a existência de esgotamento sanitário 

inadequado atingia, em 2010, 49,72% da população residente em Cajueiro da Praia 

e 26,27% da população de Luís Correia.  

São dados preocupantes, considerando que esses municípios se 

apresentam no Polo Costa do Delta como aqueles que possuem as melhores e 

maiores atrações turísticas da região.  

Ainda com relação ao esgotamento sanitário, a Figura 14 demonstra que 

Parnaíba, mesmo com posição de destaque em relação à superestrutura turística, 

ainda tem 10,77% de sua população habitando domicílios sem esgotamento 

sanitário adequado, o que de fato representa impacto social muito grande ao se 

considerar que as cidades que formam o Polo estão localizadas em área de grande 

preocupação no que diz respeito às questões ambientais.  

Além disso, certamente a maioria dessa população aí habita áreas da 

periferia urbana. Com isso, passa a criar uma demanda direta de investimentos em 
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infraestrutura, vinculados não somente à população que ocupa a área, mas 

investimentos que sejam aplicados em consonância com a segurança ambiental da 

região. 

 

Figura 14 – População residente em domicílios com abastecimento de 

água e esgotamento sanitário inadequados 1991 – 2010 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Ao apresentarmos a realidade dos municípios que formam o Polo Costa do 

Delta, não devemos descontextualizá-la do restante do estado nem da Região 

Nordeste. Ou seja, é necessário considerar que as condições adequadas de esgoto, 

fornecimento de água encanada e até mesmo de energia elétrica são mesmo 

insuficientes. 

A ausência ou o baixo índice de atendimentos quanto às instalações 

adequadas de esgoto na região do Polo Costa do Delta registra um quadro 

preocupante. 

Diante dessa realidade, é preciso buscar a melhoria das condições de 

saneamento básico na região considerada um dos principais Polos Turísticos do 

estado. Isso deve, pois, constituir uma das principais preocupações do poder 

público. 

É preciso, então, criação de projetos cujo objetivo maior seja capacitar a 

região com infraestrutura e serviços, para que seja possível a implantação de 

empreendimentos turísticos e a consolidação de um polo turístico. 

Essa ação governamental pode trazer benefícios à população assentada ao 

longo do litoral com os serviços públicos destinados às necessidades sociais 

básicas, tais como abastecimento de água, tratamento de esgoto e lixo, construção, 

ampliação e melhoramento de estradas.  
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Todas as carências sociais por serviços públicos sempre existiram e, a partir 

de agora, devem fazer parte da agenda governamental que volta seu interesse à 

possibilidade de instalação dos serviços turísticos na região.  

A necessidade de viabilizar o setor faz realçar a precariedade ou a 

inexistência dos serviços sociais básicos nas áreas de interesse turístico localizadas 

nos municípios do polo. 

Ressaltamos, porém, que com a implantação desses serviços, há uma 

elevação considerável do valor mercadológico da terra, o que termina por expulsar 

gradativamente as populações nativas. O fato de muitos não terem direito legal à 

propriedade do solo favorece o caráter legal do processo de expulsão dos nativos de 

seus lugares de origem. 

A política de turismo pode ser considerada de ordem econômica e ao 

mesmo tempo influenciar diretamente nas questões sociais, forçando o poder 

público a desenvolver ações de cunho social, com a intenção de valorizar uma 

atividade produtiva que possa ser geradora de emprego e atinja o desenvolvimento 

regional. 

O poder público justifica os investimentos na implantação de infraestruturas 

necessárias ao turismo por este corresponder a um dos potenciais de que o estado  

dispõe par alcançar não somente o desenvolvimento do litoral, mas de grande parte 

de seu território.  

A lógica do mercado do litoral piauiense está pautada no consumo do 

turismo, ou seja, no potencial disponível representado pelas belezas naturais 

próprias da região. Com o crescimento do turismo e os investimentos empresariais 

no setor, o governo espera obter a contrapartida dos investimentos realizados, bem 

como a geração de emprego e renda. 

As zonas mais urbanizadas no entorno dos povoados costeiros e nos 

loteamentos inicialmente destinados ao veraneio experimentam o surgimento de 

novos equipamentos de consumo coletivo para o lazer turístico e a construção de 

condomínios para o atendimento do veraneio e do turismo. 

O modelo de desenvolvimento econômico que vem sendo implantado, 

porém, promove a expulsão das populações nativas dos seus locais de 

assentamento original, com a configuração da segregação social a partir da 

realocação espacial dos autóctones.  
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Com a ocupação de espaços menos nobres, geralmente localizados no 

entorno das aglomerações, onde o valor da terra ainda não se elevou, essa 

população contribui para a expansão horizontal dos limites urbanos dos municípios e 

provoca a necessidade de expansão dos investimentos públicos em infraestruturas. 

Assim, na medida em que o valor da terra se eleva, o espaço construído se 

amplia e atinge áreas de uso potencial adequado à preservação e/ou conservação, 

que passam a ser degradados em virtude da implantação de estradas e outros 

fatores típicos da expansão urbana, como a necessidade de estações de tratamento 

de esgotos, por exemplo. 

Para Marcelino (2001, p. 180), os planos diretores deveriam funcionar como 

“instrumentos para a implementação das políticas urbanas e de ordenamento 

espacial para implantação de equipamentos turísticos”, e estes elaborariam 

naturalmente um processo de seleção social em que a determinação estaria 

relacionada ao preço do solo em núcleos centrais e nas áreas periféricas. 

Nesse processo, as atividades que se encontram instaladas próximas ao 

núcleo onde estão implantados os equipamentos de prestação de serviços, servidos 

por infraestrutura, estariam à disposição para atender ao setor privado, que estaria 

apto a se apropriar da parte mais valorizada do espaço costeiro. 

O acesso desigual aos meios de consumo coletivo está associado à maneira 

como as variadas classes sociais se relacionam com os valores de uso do solo, 

relação representada pela estratificação espacial e pela segregação social. 

Essa dinâmica da segregação social e espacial, provocada pela atividade do 

turismo, é própria do capitalismo. De acordo com Santos (2012a), o território se 

organiza e se reorganiza muitas vezes e de formas variadas, sempre para atender 

às necessidades da produção; as crises aí surgem, então, para retroalimentar o 

sistema. 

Segundo Harvey (2005, p. 131), essas crises seriam “inevitáveis [...], 

independentemente das medidas adotadas para mitigá-las”.  

Ainda segundo o mesmo autor, as crises têm importante função na lógica 

capitalista, pois 
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impõem algum tipo de ordem e racionalidade no desenvolvimento 
econômico [...] não quer dizer que as crises sejam ordenadas ou lógicas de 
fato, as crises criam as condições que forçam a algum tipo de 
racionalização arbitrária [...]. Essa racionalização apresenta um custo social 
e provoca trágicas consequências humanas a forma de falências, colapsos 
financeiros, desvalorização forçada de ativos fixos e poupanças pessoais, 
inflação, concentração crescente de poder econômico e político em poucas 
mãos, queda dos salários reais e desemprego (HARVEY, 2005, p. 44 – 45). 

 

A cada nova crise se instala um novo degrau no processo de acumulação, 

que gera uma potência dentro do modo de produção capitalista.  

Para Harvey (2005, p. 52), “em determinado momento o capitalismo constrói 

uma paisagem física apropriada à sua própria condição, apenas para destruí-la, 

geralmente gerando uma crise, em um momento subsequente”. 

O processo de turistificação do espaço costeiro nordestino de forma 

intensiva não pode ser considerado como um fenômeno isolado ou um modelo de 

desenvolvimento alternativo que possa contribuir com a redução das desigualdades 

na região, mas uma bem arquitetada estratégia do capital, que prepara o espaço em 

busca de mais acumulação. 

A criação do Prodetur/NE11, em 1994, pode ser considerada uma etapa 

desse processo, pois, com base na orientação de organismos internacionais, 

direcionava para as mãos do mercado a responsabilidade pela redução das 

desigualdades sociais.  

Esse modelo hegemônico neoliberal se desenvolveu intensivamente nas 

mais variadas partes do mundo, e teve como pano de fundo a promoção do 

desenvolvimento da geração de emprego, como se fosse suficientemente capaz de 

atingir o desenvolvimento.  

O Programa foi gerado no governo Fernando Collor (1990 – 1992) e iniciado 

por Itamar Franco (1992 – 1994). Basicamente foram realizadas intervenções em 

infraestrutura aeroportuária, rodoviária e hidroviária, energia, telecomunicações, 

saneamento básico, recuperação do patrimônio histórico, marketing, equipamento e 

serviços e desenvolvimento de recursos humanos.  

                                                           

11
 O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE constitui um programa 
de crédito para o setor público (Estados e Municípios) que foi concebido tanto para criar condições 
favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na Região Nordeste, quanto 
para melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas áreas beneficiadas. É financiado 
com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e tem o Banco do Nordeste 
como Órgão Executor.  
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A primeira fase (Prodetur/NE I) utilizou cerca de US$ 670 milhões em 

investimentos e o Prodetur/NE II, algo em torno de US$ 800 milhões, segundo dados 

do Ministério do Turismo – Mtur (2014).     

 Podemos comprovar a interferência desse Programa no processo de 

ocupação do litoral piauiense pelos resultados oriundos dos investimentos aplicados 

no estado.  

Segundo dados do Banco do Nordeste do Brasil – BNB (2005), referentes ao 

Prodetur/NE I, o afluxo de turista à capital piauiense variou 235,8% no período de 

1996 a 2004, passando de 81 mil turistas/ano em 1996 para 272 mil turistas/ano em 

2004. 

Essa elevada taxa de crescimento do fluxo turístico em Teresina deve-se, 

segundo o BNB,  

 

à reduzida base turística (fluxo de 1996) e a prováveis ganho de fluxos com 
a ocorrência de externalidades dos investimentos do Prodetur aplicados no 
Ceará, principalmente no âmbito do Estado, consequentemente na geração 
de fluxo derivado para o Delta do Parnaíba principalmente. (BNB, 2005, p. 
08) 

 

No Prodetur/NE II, buscou-se a correção de impactos socioambientais 

negativos, direta e indiretamente, associados às intervenções realizadas quando da 

ação da primeira fase do Programa. 

Nesta fase os objetivos, segundo o BNB (2005, p. 15), passariam a ser “a 

reparação dos impactos negativos resultantes da primeira fase do programa e a não 

repetição de tais impactos em sua segunda fase, por meio da incorporação dos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável”. 

Nesta nova fase do Projeto, o litoral do Piauí foi beneficiado com a 

urbanização da orla da praia de Atalaia, em Luís Correia; a ampliação do sistema de 

abastecimento de água de Parnaíba; as melhorias nas rodovias PI 210 entre Ilha 

Grande ao Porto dos Tatus, PI 315 entre a PI 116 a Praia de Macapá, PI 116 – entre 

a Praia do Coqueiro ao entroncamento da PI 315, PI 116 – entre o entroncamento 

da PI 315 (Macapá) ao entroncamento da BR 402 (Camurupim); a recuperação e 

controle ambiental das dunas da Lagoa do Portinho em Luís Correia; o diagnóstico e 

elaboração do Projeto de Capacitação Profissional e Empresarial do Polo Costa do 

Delta; a elaboração dos Planos Diretores dos municípios de Luís Correia, Ilha 

Grande e Cajueiro da Praia; a elaboração da base cartográfica do Polo Costa do 
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Delta; a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Polo 

Costa do Delta; a elaboração do projeto de Sinalização Turística do Polo Costa do 

Delta; a implantação/ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Parnaíba e 

a elaboração do projeto de revitalização do Porto das Barcas, em Parnaíba.   

Dessa forma, confirma-se que a ocupação do litoral nordestino, neste caso o 

litoral piauiense, pela atividade turística também foi fortemente impactada pela 

implantação do Prodetur/NE.  

Mesmo com todos os projetos previsto no Prodetur/NE, no momento atual 

não existem políticas públicas bem definidas que possam abranger os diversos 

setores das atividades sociais e econômicas, desta maneira o papel do Estado em 

regular e normatizar fica comprometido. 

O Estado deveria cumprir dois importantes papéis: a melhoria das condições 

de vida e a mediação da elevação dessas condições, canalizando parte dos 

investimentos públicos, financiados pelos tributos, para elevação do chamado custo 

de produção da força de trabalho, com gastos em educação, saúde e saneamento, 

ou seja, programas sociais, o que requer sólido e ágil sistema de planejamento.  

Deveria ser um planejamento que valorizasse a beleza natural da região, 

formada pelo conjunto de componentes da morfologia costeira, e grande 

responsável pelo desenvolvimento do turismo na região.  

A zona costeira, composta por dunas, manguezais, rios, lagoas e riachos, é 

tratada na Constituição brasileira como patrimônio nacional. A utilização dessa zona 

deverá assegurar a conservação do meio ambiente. 

Facilmente encontramos conflitos entre a legislação que determina as 

potencialidades e o uso real da zona costeira na região. Entre os mais comuns, 

identificamos aqueles relacionados à atividade de lazer e turismo, que tendem a 

evoluir com maior rapidez, considerando as infraestruturas que se encontram em 

processo de implantação ou de expansão. 

O processo desordenado de desenvolvimento das atividades econômicas 

provoca os problemas de desmatamento em áreas de manguezais, o movimento de 

terra com interferência direta na formação de dunas que consolidam um processo de 

deposição em áreas de ruas e edificações, os aterros de mangues e lagoas, a 

localização inadequada de atividades e empreendimentos turísticos e de 

equipamentos urbanos, o crescimento desordenado das cidades e dos povoamentos 

rurais que formam o Polo, com o consequente surgimento/expansão de loteamentos. 
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A atividade do turismo se desenvolve na região sem a preocupação de 

obedecer ou se sujeitar a uma diretriz ou plano específico, tampouco está integrada 

a um plano de desenvolvimento econômico compatível com a conservação dos 

recursos naturais e paisagístico. 

A infraestrutura viária implantada na porção ocidental do litoral piauiense, 

cujo objetivo é viabilizar a atividade turística, vem favorecendo a ampliação 

desordenada dos núcleos populacionais, o surgimento de loteamentos e a 

implantação de resorts, pousadas e hotéis.  

Diante disso, prospera uma realidade em que se apresenta claramente a  

degradação do ambiente costeiro e a deterioração das condições de vida dos 

moradores locais.  

Na totalidade da extensão do litoral piauiense, encontramos significativos 

núcleos populacionais, como as sedes dos municípios, vilas de pescadores e novas 

áreas que surgem com os loteamentos, embora ainda seja possível encontrar áreas 

com menos vestígios de ocupação humana, como é o caso da Praia da Barrinha 

(Figura 15). 

 

Figura 15 – Cajueiro da Praia: (a) Praia da Barrinha e (b) Colônia de pescadores na 
Praia do Cajueiro 

  

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

Essa situação ratifica a ideia de que o processo de ocupação do litoral 

nordestino foi fortemente impactado pelo fenômeno da “turistificação”, cuja 

promoção das atividades ligadas ao turismo não leva em consideração a 

necessidade de uma preocupação com os princípios da sustentabilidade, por voltar-

se exclusivamente ao crescimento econômico de forma concentrada e desordenada, 

com o indisfarçável reforço do agravamento das desigualdades sociais. 
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Os modelos implantados no processo de turistificação do litoral piauiense se 

baseiam na adequação às novas oportunidades que se apresentam na região, que 

podem resolver graves problemas socioambientais das frágeis áreas receptoras de 

turistas. 

Para muitos governos, o turismo seria a “salvação” para a economia de seus 

países ou regiões. Com isso, estimulam a implantação dessa atividade sem levar em 

consideração as adequações necessárias às dimensões, ao tipo e ao nível de 

desenvolvimento regional.  

É verdade que ultimamente se percebe uma conscientização maior no 

sentido de avaliar a relação entre o desenvolvimento do turismo e o 

comprometimento com outros aspectos da economia e seus impactos com o meio 

ambiente natural e sociocultural. 

Para análise dos serviços de saúde e limpeza urbana podemos recorrer a 

diferentes índices norteadores do bem-estar de determinada parcela da população. 

Mas a análise da longevidade se torna um dado importante, pois considera a 

esperança de vida ao nascer, com o objetivo de indicar a quantidade de anos que 

uma pessoa de determinada localidade poderá viver. 

Nota-se que o índice de expectativa de vida é consideravelmente 

influenciado pela quantidade de mortes precoces, ou seja, pelas taxas de 

mortalidade infantil. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – 2010, divulgado 

pelo Programa das Nações Unidas – PNUD (2014), demonstrado na Tabela 05,  

aponta o nível de desenvolvimento humano dos municípios que compõem o Polo 

Costa do Delta e sua posição entre os municípios brasileiros, considerando a renda, 

longevidade e educação. 

Em termos numéricos, o índice é calculado de (0) zero a (1) um. Nela 0 

(zero) significa nenhum desenvolvimento e 1 (um), desenvolvimento humano total, 

ou seja, quanto mais próximo de 1 (um), mais desenvolvido é o município.  

Os dados demonstram que mais de 40% dos municípios brasileiros 

encontram-se em posição vantajosa em relação a Parnaíba, que, entre os 

municípios litorâneos do Piauí, é aquele que se apresenta em melhor posição.  

O distanciamento entre os melhores e os piores municípios, considerando o 

IDHM, se torna maior quando se verifica que Luís Correia apresenta dados 

superiores a apenas 259 dos 5.570 municípios brasileiros. 



125 

 

Considerando as faixas dos Índices de Desenvolvimento Humano, iremos 

encontrar aqueles municípios que estão entre 0 e 0,499 e que são classificados 

como de “muito baixo” desenvolvimento humano, aqueles na faixa de 0,500 a 0,599 

são considerados de “baixo” desenvolvimento, os que ocupam a faixa de 0,600 a 

0,699 são os de “médio” desenvolvimento, e ainda, aqueles entre 0,700 e 0,799 são 

classificados como de “alto” desenvolvimento e, finalmente, os municípios com 

índice acima de 0,800, considerados de “muito alto” desenvolvimento. 

Ainda considerando a Tabela 05, apenas o IDHM relativo à longevidade 

apresenta-se com números satisfatórios. Parnaíba, por exemplo, está no nível de 

“muito alto” de desenvolvimento humano, enquanto os demais municípios são 

considerados como de “alto” desenvolvimento humano. 

 

Tabela 05 – Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do Polo Costa do 
Delta 

Posição  Município IDHM 
IDHM 

 Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

2251º Parnaíba 0.687 0.658 0.816 0.604 

4984º Ilha Grande 0.563 0.534 0.708 0.472 

5253º Cajueiro da Praia 0.546 0.551 0.739 0.400 

5306º  Luís Correia 0.541 0.544 0.730 0.398 

Fonte: PNUD – Atlas Brasil, 2013. 

 

Não obstante os dados que mais contrastem sejamos relativos à Educação, 

todos os municípios, exceto Parnaíba, que é considerado como de “médio” 

desenvolvimento, apresentam índices na faixa daqueles de “muito baixo”. 

Os dados sobre educação preocupam não somente quanto à formação 

intelectual dos moradores locais, mas principalmente quanto à formação dos 

recursos humanos em preparação para atender à demanda turística local.  

São muitos os destinos turísticos que se utilizam da estratégia de formação 

e capacitação dos recursos humanos como fonte de sua competitividade frente a 

outros destinos. A qualificação dos recursos humanos para o turismo é fato 

determinante e se torna estratégico para as políticas de turismo. 

Rapidez e qualidade na prestação dos serviços, na satisfação dos clientes e 

no aumento das receitas por parte das empresas que formam o trade turístico de um 
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destino, são fundamentais e determinam o êxito haurido dos programas de formação 

e capacitação de recursos humanos. 

Normalmente quando o turista se apresenta insatisfeito com um segmento 

turístico, o prejuízo recai sobre todo o trade, uma vez que há tendência dessa 

percepção ser generalizada para os demais segmentos.  

Pode-se ter um transporte de excelente qualidade, mas, por outro lado, a 

experiência pode não ter sido boa em face de um mau atendimento no hotel ou 

restaurante, e isso prejudica a avaliação de toda a viagem. 

Uma das hipóteses consignadas nesta pesquisa refere-se ao fato de que 

alguns destinos turísticos perdem suas atrações devido a os moradores 

apresentarem baixa capacidade de recepcionar os turistas. Muitas vezes, 

empresários do setor turístico estão preocupados mais com as relações 

interpessoais internas do que com as externas. 

O modelo dos grandes resorts é criticado por muitos por apresentar relação 

com os moradores locais a partir do fornecimento de mão de obra barata. Esse 

modelo pode contribuir de forma negativa para a competitividade do destino a partir 

da substituição do modelo de turismo de massa para um turismo em rede. 

É preciso pensar, pois, em modelo de desenvolvimento de recursos 

humanos que se proponha a incluir a população local, às vezes esquecida dos 

programas de capacitação. Os moradores locais representam importante recurso de 

que dispõe o turismo. Por isso, devem ser valorizados em todas as suas dimensões. 

Destinos turísticos onde a população local não participa das atividades podem, ao 

longo do tempo, apresentar-se menos competitivos ou, até mesmo, desaparecer 

devido ao comportamento hostil da parte dos moradores locais. 

Atrativos naturais e infraestruturas já não são vantagens competitivas para 

muitos destinos turísticos. São considerados, por muitos, apenas como fatores de 

sobrevivência.  

Segundo a OMT (2000), “o turismo do século XXI exigirá a máxima eficácia 

e profissionalismo, e isso exige uma formação de qualidade”. Como atividade que se 

apresenta de forma intensiva no que diz respeito à prestação de serviços, é 

impossível lidar com a formação e a capacitação do trabalhador como um fator 

meramente operacional. 

A transformação que o turismo de massa tem sofrido ao longo das últimas 

décadas exige do capital humano maior flexibilidade e conhecimento. 
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Segundo Amorim (2003), a ruptura do paradigma fordista, que valorizava o 

turismo massificado e padronizado e a formação do turismo em rede, provoca 

mudanças na gestão de recursos humanos.  

Os fatores de competitividade no paradigma fordista são os preços, a 

padronização e a massificação dos serviços, o que exige recursos humanos com 

menor grau de flexibilidade, informação e conhecimento. 

No novo paradigma, encontramos um turista com motivações mais 

sofisticadas; turistas com maiores expectativas ante os serviços oferecidos. Além 

disso, têm-se a pluralidade do turismo de massa substituído pelo individualismo, o 

fator trabalho, considerado como custo anteriormente, passa a ser elemento-chave 

para a qualidade e, finalmente, a capacidade do capital humano, que no passado 

primava pela maximização, e que agora precisa ser gerenciada. 

A competitividade entre os destinos turísticos atualmente vai além dos 

atrativos e preços oferecidos. Passa a ser valorizada a maneira como esses 

atrativos são oferecidos e o quanto satisfazem as expectativas dos turistas durante a 

prestação dos serviços. Além dos cenários, os visitantes passam a adquirir a alma 

do lugar, transmitida por meio da cultura e dos valores construídos e repassados 

pelos anfitriões. 

A estratégia (ou a falta dela) na área de recursos humanos parece ser a 

grande barreira a ser vencida. A falta de política pública e o desejo dos 

empreendedores de recuperar o capital investido ao menor tempo possível fazem 

com que a gestão de recursos humanos seja vista como prescindível. Isto porque 

requer planejamento em longo prazo e investimentos constantes em um processo 

contínuo de levantamento de necessidades de formação e capacitação dentro do 

trade turístico. 

É importante amenizar pontos de defasagem no que se refere ao capital 

humano de determinado trade turístico. Para Chiavenato (2009), quando os recursos 

humanos passam de uma coluna de custos para o centro dos lucros, a capacitação 

passa a ser vista como investimento que busca garantir retornos a médio e longo 

prazo. 

No caso de se pensar na formação e na capacitação de pessoas para o 

turismo, deve-se levar em conta o longo prazo para o retorno dos investimentos. No 

entanto, esse fato não pode ser considerado como obstáculo intransponível. 
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O modelo de capacitação deve pôr no centro os moradores locais e 

desenvolver estratégias de formação de mão de obra de alto padrão de qualidade, 

como elemento diferenciador nos destinos turísticos. É preciso entender que não se 

trata apenas de tratar bem o turista no hotel, restaurante ou aeroporto, mas, sim, 

valorizar a posição de anfitriões com os moradores locais.  

Programas de formação da comunidade para desenvolver atitudes de 

respeito ao turista precisam ser implantados a partir das aulas e atividades 

pedagógicas ainda nas escolas da Educação Básica.  

Garantir competitividade com base somente em atributos físicos é muito 

arriscado, pois esses atributos podem assegurar somente a sobrevivência do 

destino ou desenvolver a capacidade de atrair turismo de baixa qualidade. 

Outro aspecto a ser destacado, considerando a necessidade de sua 

implantação nos destinos turísticos, é o que envolve a oferta de estabelecimentos de 

saúde nos municípios. 

A Tabela 06, desse prisma, demonstra a relação entre a população dos 

municípios que formam o Polo Costa do Delta e a oferta de Unidades de Saúde, 

bem como o quantitativo de leitos destinados à internação.  

 

Tabela 06 – Relação entre Unidades de Saúde/Quantitativos de Leitos x Habitantes 
dos Municípios do Polo Costa do Delta 

Municípios 
Unidades de 

Saúde 
Leitos  População 

Habitantes/ 

Leito 

Cajueiro da Praia 04 0 7.163 - 

Ilha Grande 09 0 8.914 - 

Luís Correia 19 32 28.406 887,68 

Parnaíba 148 803 145.705 181,45 

Polo Costa do Delta 193 835 190.188 227,77 

   Fonte: BRASIL, 2013. 

 

A existência de Unidades de Saúde em Cajueiro da Praia e Ilha Grande não 

garante à população local, como se constata, a disponibilidade de leitos para 

internação. 

Outro aspecto aí detectado é a pressão exercida sobre a cidade de 

Parnaíba, que, com maior disponibilidade de Unidades e leitos, termina por atrair a 

maioria da população do Polo para buscar atendimento nesse Município. 
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Ainda destacamos que, segundo dados do Ministério da Saúde (2013), a 

grande maioria dos estabelecimentos de saúde são públicos, totalizando 738 

Unidades, o que representa 88,38%.  

Dados como o total de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI em 

número de 33 localizados em Parnaíba, aliados à escassez deles em Luís Correia e 

à inexistência em Cajueiro da Praia e Ilha Grande, demonstram que certamente a 

população que necessita desse tipo de leito se desloca à capital do estado, 

Teresina, distante 335 km.  

No que se refere à capacidade de atendimento ao turista, percebe-se, então, 

que os quantitativos ofertados estão localizados em Parnaíba, mesmo considerados 

quantitativos insuficientes para população local, pelos dados apresentados.  

A outra parte da população, certamente, busca as Unidades de Saúde para 

pequenos atendimentos, considerando que das Unidades cadastradas e localizadas 

nos municípios de Cajueiro da Praia, Ilha Grande e Luís Correia, 68,75%, ou seja, 

22 Unidades são classificadas como Postos de Saúde e Unidades Básicas. 

Diante do exposto, a situação atual sugere a existência de um quadro 

insatisfatório para atender ao turista, já que a própria população local não conta com 

condições aceitáveis em relação à capacidade de atendimento. 

No aspecto da segurança pública, segundo dados da Polícia Militar do Piauí 

– PMPI (2013), os quatro municípios analisados estão incluídos na área do 2º 

Batalhão, com sede na cidade de Parnaíba. 

Segundo Sousa (2013), a questão da Segurança Pública se tornou um 

desafio ao Estado de Direito no Brasil, ganhando visibilidade pública e tornando-se 

presente nos debates de um modo geral. 

Problemas relacionados com o crescimento das taxas de criminalidade, 

aumento da sensação de insegurança, degradação do espaço público e violência 

policial, entre outros, representam desafios para o sistema de segurança pública nas 

cidades brasileiras. 

O crescimento da violência, prostituição e tráfico de drogas pode estar 

vinculado ao processo de desenvolvimento de atividades econômicas como o 

turismo, mesmo assim não se pode deixar de focar as questões sociais de forma 

estratégica na busca de soluções para tais problemas. 

Ainda segundo dados da PMPI (2013), concernentes aos índices de 

criminalidade na área do 2º BPM, ocorrências que mais se destacaram no período 
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de janeiro a setembro de 2013 foram a desordem/perturbação da tranquilidade 

(sossego público), com 1.192 registros, o furto (comércio/residências), com 396 

registros, o furto a transeunte, com 288 registros, o uso ou porte de entorpecentes, 

com 181 registros, e o tráfico de entorpecentes, com 52 registros. 

A violência está vinculada ao aumento da pauperização da população 

urbana e às mudanças na velocidade do processo de urbanização. A situação 

periférica da população e a exclusão social incorporam vulnerabilidade e riscos 

oriundos de um complexo conjunto de causas e determinantes amplos. 

Essa violência representa dispêndios significativos para o Estado, pois 

determinam a retirada de recursos de outros setores, como saúde, educação e 

saneamento básico para atender a outras demandas vinculadas às infraestruturas 

de segurança e, além, criar e desenvolver serviços de apoio às vítimas. 

A região do Polo Costa do Delta não apresenta índices de criminalidade que 

não justifiquem o afastamento de turistas dos potenciais dela. A região ainda se 

apresenta como alternativa para aqueles turistas que evitam outros locais mais 

violentos. 

Aliás, mesmo com a criação de pelotões especializados da Polícia Militar, 

por exemplo, a Companhia Independente de Policiamento Turístico – CIPTUR, 

verificamos, nas observações realizadas em campo, que na cidade de Parnaíba o 

posto de policiamento, localizado no Porto das Barcas, funciona somente no período 

de férias e feriados prolongados (Figura 16). 

 

Figura 16 – Postos de policiamento: (a) Porto das Barcas (Parnaíba) e 
(b) CIPTUR Praia de Atalaia (Luís Correia) 

  

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 
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Outro fator importante para análise é o acesso da população a domicílios 

que têm sistema de coleta de lixo adequado, segundo dados do PNUD (2013) 

constantes na Figura 17.  

A limpeza urbana constitui fator essencial para a manutenção do bem-estar 

da população, de modo que a ausência ou a deficiência na coleta e tratamento 

podem acarretar transtornos sociais ligados à saúde, bem como à desvalorização de 

determinadas áreas. 

 

Figura 17 – População residente em domicílios com coleta de lixo 1991 

– 2010 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Embora os dados apresentados demonstrem que as cidades de Parnaíba e 

Luís Correia tenham mais de 80% da população residente em domicílios 

regularmente alcançados pela coleta de lixo, Cajueiro da Praia e Ilha Grande 

somente atingiram um crescimento significativo na oferta desse serviço na última 

década.  

É importante salientar que, em 2000, essas cidades tiveram apenas 6,34% e 

30,63%, respectivamente, de sua população com acesso ao serviço de coleta de 

lixo. 

Associada à precariedade do serviço de saneamento básico na região, a 

ausência de tratamento adequado do lixo pode contribuir para a redução da 

qualidade de vida das populações desses municípios.  

Do ponto de vista do turismo, o lixo é também fator de depreciação da 

qualidade dos atrativos e do destino como um todo, e isso compromete a percepção 

do visitante. 
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A coleta de lixo realizada de forma inadequada e a forma de deposição 

desse lixo após a coleta têm desenvolvido novos fatores de preocupação, 

considerando que as formas inadequadas de sua deposição criam e agravam, de 

forma considerável, os problemas nas áreas urbanas. 

Ainda é preciso instrumentalizar as populações residentes para 

conscientização maior com relação às práticas de destinação dos dejetos, pois a 

concentração deles em qualquer área, inclusive aquelas de demandas turísticas, 

provocam uma deterioração da paisagem. 

Como podemos constatar na Figura 18, na Praia de Atalaia a deposição 

desse material é feita pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais da orla, 

da mesma forma acontece na Praia da Pedra do Sal.   

 

Figura 18 – Lixo depositado na orla da praia: (a) próximo a pousadas na Praia de 
Atalaia (Luís Correia) e (b) próximo a bares e restaurantes na Praia da Pedra do Sal 

(Parnaíba) 

  

Fonte: Arquivo do autor (2013/2014). 

 

Considerando o potencial econômico, principalmente o turístico, e a 

fragilidade dos ecossistemas da região do Polo Costa do Delta, é necessário que se 

desenvolvam iniciativas como o  Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável do Polo Costa do Delta – PDITS, a elaboração do Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE da região e a criação da Área de Proteção Ambiental – 

APA do Delta do Parnaíba para que seja apontada uma abordagem integrada do 

território.  

A similaridade das características e o fato de os municípios integrantes do 

Polo possuírem uma forte relação reforçam, então, a ideia de que esses municípios 

configuram uma unidade de planejamento territorial de fato. 
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Nesse sentido, as diretrizes do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE 

foram utilizadas como base para a elaboração dos Planos Diretores dos municípios 

que fazem parte do Polo Costa do Delta. Elas, por isso mesmo, ocasionaram uma 

abordagem conjunta de problemas como o tratamento e a disposição de resíduos 

sólidos e o abastecimento de água. 

É preciso, portanto, desenvolver uma discussão integrada dos problemas 

que afetam esses municípios. A necessidade de composição de um fórum onde seja 

possível discutir os problemas ambientais e o desenvolvimento regional como 

elementos de um conjunto possibilitaria aumentar o alcance dos instrumentos de 

planejamento e ordenamento do uso do solo urbano e, ainda, impediria a geração de 

conflitos oriundos da sobreposição de esforços entre as instituições de cada um 

desses municípios. 

Ainda se faz necessário, além, capacitar os órgãos municipais responsáveis 

pela gestão do turismo e outros temas correlatos para que seja evidenciado um 

quadro que aponte a imperiosa necessidade de desenvolver trabalho de 

fortalecimento institucional para que, dessa maneira, a região apresente uma 

unidade de planejamento integrada e os interesses comuns tenham tratamento 

adequado. 

No plano estadual, a Secretaria de Estado do Turismo – SETUR/PI é o 

órgão diretamente envolvido com a questão do turismo, cujo objetivo é proporcionar 

suporte ao setor, com a promoção de ações e obras necessárias ao 

desenvolvimento do turismo, bem como relacionar com o trade. 

Uma das principais finalidades do PDITS é proporcionar ao poder local de 

cada município beneficiado pelo Plano as condições efetivas de coordenar a 

implantação dos diferentes projetos a serem desenvolvidos e gerar a capacidade de 

gestão dos municípios garantidora das condições para que o PDTIS ganhe a 

efetividade esperada. 

Do ponto de vista físico, biótico e socioeconômico, os municípios que 

compõem o Polo Costa do Delta configuram um território relativamente homogêneo, 

com características e problemas bastante similares. 

Existe certo grau de interdependência entre esses municípios, expresso, por 

exemplo, na dependência dos municípios menores de Cajueiro da Praia e Ilha 

Grande em relação a Parnaíba, no que diz respeito aos serviços básicos de saúde, 

comércio e serviços em geral, na maior eficiência de projetos de infraestrutura que 
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contemplem a região como um todo ou, ainda, nos impactos ambientais decorrentes 

da emissão de efluentes ou resíduos sólidos, que afetam os quatro municípios, que 

requerem, portanto, uma abordagem integrada. 

Especificamente no que diz respeito ao turismo, a distribuição espacial dos 

atrativos pelos diversos municípios reforça a necessidade de uma abordagem do 

destino como um todo e facilita distribuição natural dos benefícios da atividade, de 

acordo com a vocação maior ou menor de cada trecho do litoral para diferentes 

segmentos turísticos. 

De fato, a percepção do Polo Costa do Delta como um destino único, 

composto de uma oferta de atrativos, serviços e equipamentos turísticos que 

permeiam os quatro municípios, vem se consolidando junto ao mercado, que já 

oferece roteiros específicos para a região ou integrados a destinos vizinhos no 

Ceará e no Maranhão. 

Os benefícios de uma abordagem territorial do desenvolvimento do turismo 

na região são perceptíveis na avaliação das ações decorrentes do PRODETUR II, 

que, apesar de suas ações não terem sido integralmente implantadas, tem nos 

investimentos em infraestrutura, que beneficiaram a região como um todo, um dos 

seus pontos positivos. 

Cabe ressaltar que a exclusão de Teresina, a capital do estado, do atual 

PRODETUR Nacional – Polo da Costa do Delta, apenas fortalece o recorte territorial, 

o foco nos problemas específicos da região e, consequentemente, a procura de 

maior eficiência na aplicação dos recursos do programa. 

Com efeito, a descontinuidade territorial decorrente da inclusão de Teresina 

faria que a relativa homogeneidade do ponto de vista funcional, geográfico e turístico 

dos demais municípios do Polo fosse comprometida, não obstante os vínculos da 

região do litoral com a capital. 

Relativamente ao acesso do Polo, embora este ainda dependa de Teresina 

como portal de acesso para visitantes de outras regiões do país, a 

operacionalização do aeroporto de Parnaíba deverá tornar a região mais 

independente, justificando, assim, a exclusão de Teresina da área que o Polo Costa 

do Delta abrange. 

A abordagem territorial integrada ainda carece de estrutura institucional 

adequada para lidar com os problemas e oportunidades que afetam cada município 
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e, também, de um conjunto de incentivos que vão ao encontro das especificidades 

da região. 
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4 LIMITAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS 

DO LITORAL PIAUIENSE 

 

4.1 Planejamento Público e Atividade Turística 

 

A valorização do turismo requer a adoção de políticas públicas que visem ao 

desenvolvimento de ações de planejamento e gestão do setor, o que implica a 

criação de modelos específicos que se deseja implantar em determinados espaços. 

O Estado e o capital dominam o espaço do turismo a partir dessas ações. 

Contribuem, assim, para as relações que se estabelecem com a sociedade. 

O espaço torna-se mercadoria na medida em que se produzem valores de 

uso e de troca para que sejam utilizados pela sociedade dominante. Lefebvre 

(2008), por exemplo, faz referência aos espaços comprados e vendidos, bem como 

o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos como maneira de 

interpretação e análise do espaço. 

O espaço tornado mercadoria cria um “espaço estratégico” para a ação do 

capital privado e estatal, mesmo que de forma desigual. Esse desenvolvimento 

espacial desigual seria essencial ao capitalismo e provocaria ações desiguais de 

intervenção para buscar solucionar impactos negativos de tal processo.  

Assim, o processo desigual de construção do espaço vem reproduzindo os 

modos desiguais de vida, modificando os lugares, segregando-os e criando uma 

estrutura urbana que revela as desigualdades. 

Para o turismo, o planejamento estratégico de revitalização e a 

requalificação de áreas que se apresentam incapazes de proporcionar uma dinâmica 

maior para esse tipo de serviço devem estar ligados a um salto qualitativo à 

acessibilidade e à mobilidade do espaço, gerando uma nova centralidade no 

conjunto de cidades que formam os territórios turísticos.  

A análise de Dantas (2009) sobre os deslocamentos e as novas formas de 

ocupação do litoral brasileiro favorece reflexão sobre a revalorização do espaço e o 

poder do capital, que criam novos fluxos destinados à recreação e ao lazer.  

Uma política pública deve, portanto, voltar-se para a solução (ou não) de 

problemas da sociedade e se faz a partir do “Estado implantando um projeto de 

governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade” (HOFLING, 2001, p. 31). 
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Para Souza (2006, p. 24), não existe uma única definição do que sejam 

políticas públicas, mas a autora destaca teóricos como L. E. Lynn, que as entende 

como “um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos”, B. G. 

Peters, que seguindo a mesma linha, define-as como “a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 

dos cidadãos” e T. D. Dye que resume a definição de política pública como aquilo 

“que o governo resolve fazer ou não [...]”. 

Ainda para a mesma autora, a definição mais conhecida é a de H. D. 

Laswell, para quem as ações das políticas públicas devem responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz? 

Dito de outra forma, as políticas públicas são todas as ações, metas e 

planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 

interesse público. Ressaltamos aqui que as ações dos agentes públicos são aquelas 

que, assim entendidas por eles, sejam a demanda da sociedade. Isto é, o bem-estar 

da sociedade é definido pelo governo e não pela sociedade. Esse fato ocorre porque 

a sociedade não pode expressar-se de forma integral. 

A sociedade contemporânea se caracteriza por sua diversidade e os 

recursos para atender à demanda dessa sociedade são escassos. Como 

consequência dessa limitação, os bens e serviços desejados se transformam em 

objetos de disputa. 

O formulador das políticas públicas necessita perceber, compreender e 

selecionar as diversas demandas para depois eleger as prioridades e, em seguida, 

definir quais prioridades para, então, oferecer as respostas, embora a realidade atual 

revele um Estado voltado a ações do mercado. Com isso, possibilita, por suas 

ações, o atendimento dos interesses do capital. 

No quesito políticas públicas voltadas para o turismo, muitas são as ações 

que contemplam o turismo tão somente como atividade econômica e, por isso 

mesmo, não levam em conta o caráter multidimensional da prática turística. 

Segundo Cruz,  

 
Uma política pública de turismo pode ser entendida como um conjunto de 
intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no 
âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar 
continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado 
território. Assim sendo, uma política pública setorial – como as políticas 
públicas de turismo – não tem de ser concebida, necessariamente sob essa 
designação. Toda diretriz ou estratégia instituída pelo poder público com o 
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objetivo exposto comporá, com o conjunto de medidas estabelecidas com a 
mesma finalidade, a política governamental em questão. (CRUZ, 2000, p. 
40) 

 

Para Beni, todavia, a política pública que se volta para o turismo deve 

constituir um 

 

[...] conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes básicas que 
expressam os caminhos para atingir os objetivos globais para o Turismo do 
país; determinam as prioridades da ação executiva, supletiva ou assistencial 
do Estado; facilitam o planejamento das empresas do setor quanto aos 
empreendimentos e às atividades mais suscetíveis de receber apoio estatal. 
Ela deverá nortear-se por três grandes condicionamentos – o cultural, o 
social e o econômico – por mais simples ou ambiciosos que sejam os 
programas, os projetos e as atividades a desenvolver; por menores ou 
maiores que sejam as áreas geográficas em que devam ocorrer; quaisquer 
que sejam suas motivações principais ou os setores econômicos aos quais 
possam interessar. (BENI, 2003, p. 101) 

 

Considerando as proposições, em ambos os casos encontramos o fazer do 

Estado como ação contínua que vai do planejamento à atuação propriamente dita, aí 

inclusa a necessidade de desenvolver preocupação com a integração social, 

identidade cultural, socialização turística, política trabalhista e política urbana. 

Para Petrocchi, o turismo, como um sistema social, deve ser analisado pelo 

seu enfoque aberto em que  

 

[...] o conceito parte do reconhecimento de que o sistema interage com o 
meio externo, mantém um relacionamento dinâmico com o meio ambiente, e 
recebe várias entradas, transformado-as e apresentando saídas. [...] Esses 
sistemas são abertos não só em relação ao meio ambiente, mas também 
aos seus processos internos – subsistemas – à medida que a interação 
entre seus componentes influenciam o desempenho do todo. (PETROCCHI, 
2001, p. 55) 

 

Sistemas abertos, como o turístico, interagem de forma contínua com o 

ambiente, buscam atingir o equilíbrio dinâmico, preservam a capacidade de 

realização do trabalho e transformam energia. Assim, sistema de hospedagem, de 

gestão, de equipamentos, de formação profissional, de promoção e informação, 

juntamente com o sistema viário, o de comunicação e o do meio ambiente fazem 

parte de um sistema maior – o sistema turístico. 

A década que marca boa parte do desenvolvimento da política pública para 

o turismo no Brasil é a dos anos de 1930, no governo de Getúlio Vargas, quando se 

obtiveram, à custa de muito esforço, importantes conquistas na área dos direitos 

trabalhistas que beneficiaram de forma significativa o povo brasileiro e, ainda mais, o 
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setor turístico. Nesse contexto histórico e econômico do Brasil, foram criadas as 

primeiras ações destinadas ao desenvolvimento das políticas públicas do turismo 

direcionadas para regulamentação dele. 

Com o interesse do Estado em intermediar ações públicas de turismo, tem-

se o Decreto-Lei Nº 406, de 1938, que regulamenta a comercialização de passagens 

aérea, marítima e rodoviária.  

Posteriormente foi criada a Divisão do Turismo (Decreto-Lei Nº 1915, de 

1939), que se tornou o primeiro órgão de turismo oficialmente instituído no Brasil 

com a finalidade, segundo Dias (2003, p. 128), de “superintender, organizar e 

fiscalizar os serviços de turismo interno e externo”. 

Ainda segundo Dias (2003), a extinção da Divisão do Turismo, em 1946, faz 

surgir novo modelo de organização para o setor: a Comissão Brasileira do Turismo - 

Combratur, consolidada pelo Decreto-Lei Nº 44863, de 1958, que também seria 

extinta em 1962, sem ter alcançado seus objetivos. 

Verdadeiramente, vários autores consideram que a construção histórica das 

políticas públicas de turismo se consolidou somente na década de 1960 com a 

explosão do turismo de massa e o crescimento do sistema rodoviário.  

Para Cruz (2000), esse período se caracteriza pela adoção de políticas 

isoladas e desconexas, que se restringem a aspectos específicos do turismo e cuja 

duração se estenderia até a criação do Decreto-Lei Nº 55, de 1966, considerado a 

primeira política nacional de turismo. 

Nesse período criam-se órgãos como o Conselho Nacional de Turismo 

(CNTur), ao qual cabe a formulação da política nacional de turismo e a Empresa 

Brasileira de Turismo (Embratur), que seria responsável pela execução dessas 

políticas. A parceria formava, segundo Beni (2006), o chamado Sistema Nacional de 

Turismo, definido como órgão componente da primeira estruturação pública para o 

setor turístico. 

Com o surgimento do Conselho, emergiram as orientações aplicadas à 

elaboração do Plano Nacional de Turismo (Plantur), reconhecido como ferramenta 

básica da Política Nacional de Turismo, segundo Resolução Nº 71/1969 (CRUZ, 

2000).  

Criado em 1971, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) é considerado o 

primeiro plano governamental de caráter econômico do turismo, que tinha como 

objetivo, segundo Bezerra (2005, p. 100), “fomentar e prover recursos para o 



140 

 

financiamento de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interesse 

para o desenvolvimento do turismo nacional”. 

A criação do Fundo impulsionou a concretização de novos planos destinados 

ao bom funcionamento do turismo e, nos anos seguintes, novas ações 

complementares surgiram, como o Fundo de Investimento do Nordeste – Finor, o 

Fundo de Investimento da Amazônia – Finam e o Fundo Setorial – Fiset, todos sob a 

jurisdição do Decreto-Lei Nº 1373 (BENI, 2006). Além disso houve o 

estabelecimento das zonas prioritárias para o desenvolvimento do turismo, 

respaldadas pelo Decreto Nº 71791, de 1973, a definição da prestação de serviços 

específicos do setor turístico das agências de transporte, sob a Resolução Nº 641 do 

CNTur e a Portaria lançada pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, autorizando 

os Voos de Turismo Doméstico (VTD), posteriormente substituídas pelos planos 

Brasil Turístico Individual – BTI e Brasil Turístico em Grupo – BTG, com redução das 

tarifas (BARRETO, 1991). 

Segundo Barreto (idem), o Decreto-Lei Nº 4484, de 1976, concedeu ao 

turismo estímulos referentes ao setor internacional. Em 1977 foram regulamentadas 

as excursões inerentes ao Programa Turismo Doméstico Rodoviário – TDR e, ainda, 

a  publicação do conteúdo da Política Nacional de Turismo em que se destacam as 

políticas de proteção ao patrimônio natural, divulgação e promoção cultural, 

incentivo ao turismo interno, estímulo ao turismo internacional, recursos humanos, 

apoio às agências de viagem, à hotelaria e, por último, à entrada de divisas. 

Suplantado este período de poucas mudanças no cenário da política 

nacional para o turismo, o Governo Federal formulou, no início dos anos de 1980, a 

Política do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Com a redemocratização da sociedade brasileira no ano de 1986 e a adoção 

de modelo das políticas neoliberais, à época do governo José Sarney (1985 – 1990), 

foram criados programas como o Passaporte Brasil que tinha como objetivo a 

promoção do turismo e, paralelamente, o estímulo à construção de albergues da 

juventude. Em 1989, instituiu-se o chamado “dólar turismo”, que oficializou a balança 

comercial do setor turístico. Esses acontecimentos contribuíram significativamente 

para o crescimento da atividade turística no país. 

Ratificando as características deste período, Bezerra (2005, p. 101) opina 

sobre o Decreto-Lei Nº 2294, de 1986, e afirma que tal período dava indícios que o 
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setor turístico deveria garantir a “liberdade do exercício e exploração de atividades 

turísticas”, cabendo à Embratur fiscalizar a atuação das empresas privadas no setor. 

A partir de março de 1990, com o governo Fernando Collor de Mello (1990-

1992), a Embratur passou a ser denominada de Instituto Brasileiro de Turismo. 

Considerada uma autarquia, o Instituto teria como finalidade “formular, coordenar, 

executar e fazer executar a Política Nacional de Turismo” (DIAS, 2003, p. 133). 

Dada essa nova fase da política de turismo e a nova finalidade da Embratur, 

foi promulgado o Plano Nacional de Turismo – Plantur, cujo o objetivo era trabalhar o 

desenvolvimento regional por meio dos subprogramas de Ecoturismo, Turismo 

Interno, Polos Turísticos, Formação de Recursos Humanos, Qualidade e 

Produtividade do Setor Turístico, Marketing Internacional e Mercosul (DIAS, 2003). 

Convém ressaltar que, infelizmente, esse programa não saiu do papel a época e a 

execução não chegou a ser iniciada.  

Em 1994, Itamar Franco (1992-1994), sucessor de Fernando Collor de Mello, 

instituiu nova ação que passaria a se dedicar à política de turismo no país, com a 

criação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, cujas 

diretrizes permitiram traçar as principais propostas de planejamento e gestão do 

Plano Nacional de Turismo -PNT (1996-1999), implementado durante o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). 

O Plantur e o PNMT nasceram de uma política que tinha como um dos 

principais objetivos fazer crescer de forma considerável a participação do setor 

privado no turismo nacional, ao criar as bases que poderiam solidificar o vigoroso 

movimento de atração para investidores particulares.  

Na época Fernando Henrique Cardoso, de uma perspectiva neoliberal, 

incentivou a criação de parcerias entre o setor público e o privado em estados e 

municípios, cuja principal ação política pública era o programa Avança Brasil. 

O PNT, segundo Dias (2003, p. 135), foi gestado a partir da necessidade de 

“[...] aumento de ingresso de turistas estrangeiros [...], acréscimo da entrada de 

divisas estrangeiras [...] e o alcance do patamar mundial [...] da população 

economicamente ativa empregada no setor turístico nacional”. 

Para responder a essas necessidades, criou-se estrutura favorável à 

penetração de empresas no setor turístico. O Estado disponibilizava, então, um 

mercado turístico, e esse mercado respondia às exigências do capital com a tarefa 
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de promover a infraestrutura turística, ao tempo em que fazia crescer a oferta de 

mão de obra qualificada. 

Devidamente implantado ainda nesse governo, o PNMT objetivava 

estabelecer cinco princípios norteadores das estratégias de planejamento e da 

gestão do turismo: a descentralização, a sustentabilidade, as parcerias, a 

mobilização e a capacitação (EMBRATUR, 2002). 

Não obstante o envolvimento do poder púbico, a presença da iniciativa 

privada e comunidade estivessem no PNMT, esse Programa não tinha como 

objetivo repassar recursos financeiros, mas informação e conhecimento, estímulo e 

apoio às iniciativas, conceitos e metodologias, atenção ao local e criar e/ou 

recuperar a autoestima local. 

Em 2003, foi instituído o Ministério do Turismo – MTur, composto pela 

Embratur, Secretaria de Políticas de Turismo e Secretaria de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo.  

Podemos considerar que essa mudança foi a mais significativa no setor 

turístico durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2006 e 2007 – 

2010). A princípio apontava para um amplo processo de reestruturação e gestão do 

turismo com o lançamento do Plano Nacional do Turismo – PNT (2003 – 2007). 

O PNT (2003 – 2007), como aponta Cruz (2005, p. 33), “aprofundou [...] a 

ação efetiva do Estado na criação de condições materiais (os sistemas de 

engenharia) e não materiais (as normas)”. Os objetivos gerais do PNT estavam 

ligados a uma política com visão econômica e economicista da atividade turística, 

porque voltados para  

 
- desenvolver o produto turístico com qualidade, contemplando nossas 
diversidades regionais, culturais e naturais e 
- estimular e facilitar o consumo do produto brasileiro nos mercados 
nacional e internacional (CRUZ, 2005, p. 34). 

 

Nesse sentido, o processo de regionalização estaria sendo valorizado e 

passaria a ser considerado como uma política pública cujo propósito era a criação 

do Plano de Regionalização do Turismo (PRTur) em que o  objetivo principal seria 

“olhar além do município, para fins de planejamento, gestão, promoção e 

comercialização integrada e compartilhada” (BRASIL, 2007).  

As metas elaboradas a partir desse Plano não se limitavam a atividades 

turísticas unicamente, mas deveriam alcançar o crescimento de toda a sociedade 
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com a geração de emprego e renda, além da ampliação do número de passageiros 

para voos domésticos e ampliação da oferta turística, considerando a oferta turística 

de cada estado. 

Quanto ao PNT (2007 – 2010), lançado em junho de 2007, é fato que seguia 

os passos do anterior e enfocava a inclusão social no processo da atividade 

turística, buscando ampliar a participação dos agentes locais envolvidos e 

proporcionar melhores condições à realização da prática turística. 

Tendo a inclusão como fator enfático no desenvolvimento do Plano, o 

fortalecimento do turismo interno passou a ser visto como fator de crescimento e 

desenvolvimento regional, possibilitando o acesso de grande parte da população a 

pacotes de viagens com condições facilitadas, bem como a criação de uma carteira 

de investimentos na qualificação profissional e, consequentemente, melhores 

condições para promover o país no exterior. 

Nesse contexto, o Plano apoiou-se e integrou às vertentes do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC) por meio de “ações, metas e um amplo conjunto 

de investimentos em infraestrutura, [...] medidas de incentivo aos investimentos 

privados, aliados a uma busca de melhoria na qualidade do gasto público” (BRASIL, 

2007, p. 15). 

As políticas públicas ligadas ao turismo tiveram continuidade na gestão da 

presidente Dilma Roussef (2011-2014), com o documento referencial intitulado 

Turismo no Brasil 2011-2014, cujas diretrizes estão baseadas nos seguintes eixos: i) 

Diagnóstico do momento atual considerando os aspectos econômicos no contexto 

nacional e internacional; ii) Cenário e Projeções para a dinâmica da competitividade 

do país e iii) Proposições, onde são debatidas questões referentes a planejamento, 

gestão, fomento, qualificação, infraestrutura e apoio à comercialização (BRASIL, 

2010). 

É importante ressaltar que, além de estruturar-se nesses eixos, o documento 

enfatiza as possibilidades de captação oriunda da Copa do Mundo de Futebol (2014) 

e os Jogos Olímpicos, que ocorrerão no Rio de Janeiro em 2016. Isso possibilitaria a 

execução de programas de investimento em infraestrutura nas cidades onde os 

eventos estivessem presentes de forma mais direta. 

No que se refere à relação entre políticas públicas e a abordagem 

geográfica, Brandão  destaca que essa relação 
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[...] notadamente (…) diz respeito aos arranjos espaciais onde o Estado, em 
aliança com os agentes econômicos, projeta e executa a sua ação. A 
tentativa de estabelecer tais vínculos, observáveis no uso de termos como 
espaço, região e território nos textos dos planos, se faz, em geral, de modo 
conceitualmente frágil. (BRANDÃO, 2013a, p. 99) 
 

Isso, por sua vez, remete à necessidade de desenvolver um olhar em que a 

ação do Estado em relação à organização do turismo esteja vinculada com a 

abordagem geográfica, afinal as políticas públicas proporcionam uma valorização 

dos espaços produtivos. 

A própria lógica do PNMT (Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo) implantou-se considerando as particularidades dos municípios envolvidos 

no processo e nisso evidenciou a importância da integração dos agentes envolvidos 

na atividade turística, com a consequente valorização da participação das 

comunidades na tomada de decisões com o Poder Público e com a iniciativa 

privada.  

No contexto da implantação do PNMT, consideramos que o município 

passaria a ser valorizado e a centralidade do Programa no município seria 

fomentada. A implantação das políticas públicas para o turismo no Brasil assenta-se 

no objetivo de intervir somente naquilo relacionado ao mercado, sem considerar que 

o espaço faz parte de uma totalidade social que precisa ser valorizada. 

As contradições geradas por esse processo diferenciado de produção do 

espaço turístico são destacadas por Cruz, quando declara que 

 
[...] de um lado, enquanto se prioriza os territórios eleitos pelo turismo com 
obras e normalizações de uso, se negligencia outras porções de território 
não raras vezes abandonadas à própria sorte. De outro, os territórios 
usados pelo turismo são, também, paradoxalmente negligenciados, pois o 
que é usado é seu potencial passível de exploração pelo turismo e 
negligenciada, simultaneamente, a sua condição primeira de lugar de 
reprodução da vida. (CRUZ, 2005, p. 39) 

  

Desse âmbito cabe um esforço para análise do crescimento do turismo no 

Nordeste brasileiro, apontando diferentes etapas que mostram a atuação do Estado 

como planejador, gerenciador e empreendedor dos denominados megaprojetos 

turísticos, o que culminaria com a formulação do Prodetur/NE. 

Para Paiva (2010), o primeiro momento surgiria com a criação da Comissão 

de Turismo Integrado do Nordeste – CTI/NE em conjunto com as primeiras ações 

governamentais regionais BNB/SUDENE até o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) 1975 - 1979, que tinha como propósito estabelecer a 
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valorização da orla marítima e do patrimônio histórico cultural, elegendo o turismo 

como estratégia de desenvolvimento econômico regional. 

Em momentos posteriores, percebe-se a emergência do que se denominou 

“planos urbanístico-turísticos”, ou seja, houve a intenção de formular e executar 

planos turísticos em todo o litoral nordestino com a finalidade de implantar 

equipamentos turísticos e de consumo coletivo, combinados ou não a espaços para 

uso residencial. 

Num terceiro momento, em que a mesma autora relata os impactos sofridos 

pelo turismo do Nordeste com a introdução de inovações e a associação com a 

política de desenvolvimento sustentável juntamente com o apelo ecológico e cultural, 

esses impactos, oriundos do processo de globalização, seriam variáveis importantes 

para as agências transnacionais responsáveis pela dinâmica dos direcionamentos 

dos fluxos dos viajantes. 

A consagração da região nordestina como espaço turístico se deveu, em 

grande parte, às características ambientais favoráveis aliadas a acontecimentos que 

deixaram marcos em seu patrimônio histórico e cultural. Ainda podemos acrescentar 

a tais atrativos, as manifestações culturais, que conseguem mistura de diversas 

influências étnicas mais dominantes na formação do seu povo, bem como a 

hospitalidade dos habitantes da região. 

A mundialização dos negócios relacionados ao turismo na região Nordeste 

se concretiza a partir da emergência do interesse de agências internacionais de 

financiamento e da inclusão de algumas de suas cidades nos roteiros regulares e de 

voos charters.  

Benevides (1998) destaca a ocorrência de alguns eventos quanto aos 

impactos da globalização no turismo nordestino: 

- o financiamento e as operações dos equipamentos de hotelaria seguem 

uma base tecnológica baseada em padrões globais hegemônicos; 

- a chegada de redes hoteleiras que operam em escala mundial, antes 

mesmo da implementação do Prodetur/NE; 

- o discurso da conservação ambiental, considerado expressão do 

capitalismo tardio; 

- a “turistificação” nordestina indicada pelo Prodetur/NE que seguiria as 

experiências internacionais e modelos de urbanização turística do litoral; 

- a perspectiva de captar demandas internacionais de turistas; 
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- a ação do agente financeiro internacional personificado pelo BID. 

Como mencionado, a implantação do Prodetur/NE proporcionou a 

implantação de megaprojetos turísticos, que, segundo Cruz (2000), dedicaram-se a 

projetos de urbanização turística de trechos pouco ou nada urbanizados da orla, 

com participação fundamental do poder público na construção desses 

empreendimentos. 

A autora cita alguns modelos de megaprojetos implantados nos Nordeste do 

Brasil: Parque das Dunas/Via Costeira, Natal (RN); Projeto Cabo Branco, João 

Pessoa (PB); Projeto Costa Dourada, litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas; 

e Projeto Linha Verde, litoral norte do estado da Bahia. 

Segundo Paiva (2010), esses projetos configurariam modelo de urbanização 

que compreendia a instalação de uma rodovia litorânea (composta por um eixo 

aglutinador das zonas turísticas e de preservação) e a constituição de governos que 

trabalhariam como empreendedores e patrocinadores por meio de incentivos fiscais 

e financeiros, objetivando sobretudo a implantação/melhoria de uma infraestrutura 

hoteleira na região. 

O Prodetur/NE não desconsiderou os planos urbanístico-turísticos, mas 

possibilitou a mobilização do capital internacional por meio do aporte de recursos 

que o viabilizaria e, também, a captação de investidores estrangeiros.  

A dimensão operacional do programa abrangeu quatro macroestratégias: a 

captação de agentes imobiliários estrangeiros; a viabilidade da manutenção dos 

fluxos de turistas estrangeiros que garantisse a ocupação da rede hoteleira; a 

utilização da infraestrutura turística disponível e, finalmente, a melhoria da 

infraestrutura urbana das cidades beneficiadas. 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), governos estaduais e municipais e a 

Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI/NE) desenvolveram um trabalho 

de captação de investimentos por meio de bolsas, paralelamente à promoção de 

regiões e/ou localizações de extremo valor paisagístico. 

Na sua primeira fase, como visto anteriormente, o Prodetur/NE I tinha como 

objetivo o desenvolvimento socioeconômico das áreas de expansão turística. Ou 

seja: pretendia criar condições para a melhoria da qualidade de vida dos moradores 

dos municípios contemplados.  
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Com metas que representavam, em grande parte, aquelas elencadas na 

primeira fase do programa, o Prodetur/NE II, iniciado em 1999, tinha como inovação 

o seu raio de ação, com a inclusão dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Em parceria com os governos estaduais, o Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB identificou as áreas com vocação turística e iniciou um processo de formação 

de 16 polos turísticos (Figura 19).   

Nessa etapa, o projeto teve o objetivo geral de melhoria na qualidade de 

vida da população residente nos polos turísticos localizados nos estados do 

Nordeste e, ainda, no Espírito Santo e Minas Gerais.  

São objetivos específicos dele: 1) aumentar as receitas provenientes das 

atividades ligadas ao turismo; 2) melhorar a capacidade de gestão das receitas 

obtidas por parte dos estados e municípios; 3) assegurar o desenvolvimento da 

atividade turística de forma autossustentável e responsável; 4) melhorar a qualidade 

de vida das populações residentes e aumentar a acessibilidade aos serviços 

urbanos; e 5) conferir a sustentabilidade às ações realizadas no âmbito da primeira 

fase do programa, antes de expandir atuação para novas áreas turísticas. 

Ao final dos anos 2000, coube a cada polo turístico elaborar um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, que serviria como 

referência norteadora para a atividade turística no polo. 

Como estratégias do PDITS, destacaram-se a definição das áreas a serem 

beneficiadas pelas ações do programa considerando o conceito de polo turístico 

como espaço geográfico claramente definido, de pronunciada vocação para o 

turismo e atrativos similares e/ou complementares (BNB, 2012), a realização de 

planejamento participativo, integrado e sustentável, para o desenvolvimento do 

turismo, o foco em ações para beneficiar os moradores locais, o desenvolvimento de 

ações que visem a integrar passivos ambientais a projetos do programa, a 

priorização de ações destinadas a completar os investimentos da primeira fase do 

programa e o fortalecimento da gestão ambiental. 

Nesse contexto, o Governo do Piauí participou, com outros estados do 

Nordeste, desde a primeira etapa das negociações com o Banco do Nordeste – BNB 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, este último como o agente 

financiador do programa. 
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Figura 19 – Polos turísticos Prodetur/NE II 
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O estado do Piauí, porém, por apresentar grandes dificuldades operacionais 

no ano de 1994, teve retardada a celebração do Contrato de Abertura de Crédito 

entre o banco mutuário e o Governo do Estado.  

Somente cinco anos depois foram alcançadas as condições necessárias e 

suficientes para a inclusão do Piauí no Prodetur/NE.  

Segundo a Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí – SEPLAN/PI,  

 
[...] as atividades do Programa no Estado tiveram, a principio, dificuldades 
de definição institucional além de problemas financeiros para a elaboração 
dos estudos e projetos. Tais fatos colocaram o Estado do Piauí em uma 
situação desfavorável em relação aos demais Estados do Nordeste também 
beneficiários do Programa. [...] Em 1997, quando as atividades de 
Coordenação do Prodetur/PI I passaram à responsabilidade da SEPLAN, foi 
possível a elaboração de uma nova Estratégia de Desenvolvimento 
Turístico em concordância com as prioridades do Governo. (SEPLAN, 2001 
p. 12) 

 

Além dos investimentos provenientes do PRODETUR/NE, citados no 

capítulo anterior deste trabalho, podem ser somados os investimentos realizados 

pelo Estado por meio do Prodetur/PI I. Esses investimentos, que estiveram a cargo 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC da Prefeitura 

Municipal de Teresina, foram aplicados na melhoria do Polo Turístico de Teresina. 

Com relação à avaliação dos impactos socioeconômicos dos projetos, a 

dificuldade de apoio institucional apontada por Lima (2000) constituiu um dos 

entraves ao desenvolvimento do turismo no estado. Porém, é pertinente explicar que 

o recurso aplicado na adequação dos organismos públicos e no treinamento de 

profissionais pertencentes aos quadros das Instituições estaduais ligadas ao 

desenvolvimento do turismo certamente proporcionou a aproximação das políticas 

públicas com a iniciativa privada, dos gestores públicos com a população local. 

Nesse mesmo tempo, a formação e o funcionamento dos Conselhos 

Gestores por zonas turísticas, indicados pelo Prodetur/PI II, favoreceu a definição de 

ações conjuntas entre os diversos atores interessados no fortalecimento do turismo 

no Piauí. 

Em relação à experiência da Empresa de Turismo do Piauí - PIEMTUR, 

criada em 1971, no governo de Alberto Tavares Silva, e substituída pela Secretaria 

de Turismo - SETUR, no ano de 2007, durante o governo de José Wellington 

Barroso de Araújo Dias, 
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A parte institucional que deveria dar suporte técnico administrativo [...] não 
tem ocupado o espaço que lhe é devido. Primeiro pelo critério político da 
indicação de seus dirigentes, esses com pouco compromisso e 
conhecimento da essência da atividade turística, e segundo, em decorrência 
disso, pelo esvaziamento de suas funções técnicas operacionais (LIMA, 
2000, p. 48). 

 

É certo, porém, que no momento em que se pensar o favorecimento de 

ações gerenciais mais racionais e planejadas, novos conceitos ocorrerão às  

instituições públicas destinadas ao desenvolvimento do turismo no estado. 

É essencial, portanto, definir as estratégias de planejamento visando a 

ordenar a ocupação urbana e a conservação ambiental dos municípios do Polo 

Costa do Delta, sobretudo a orla da cidade de Luís Correia, que, embora tenha 

passado por processo de reestruturação entregue à população em abril de 2011, 

apresenta-se em estado de abandono, o que indica a necessidade de manutenção 

de suas estruturas (Figura 20). 

A formulação de Planos Diretores que tenham indicativos de ordenamento 

do uso do solo nos municípios que formam o Polo Costa do Delta poderá servir de 

apoio aos gestores públicos, assim como à iniciativa privada, que poderão firmar 

ações que busquem um desenvolvimento sustentável na região, que, apesar da 

potencialidade turística, apresenta elevados índices de carências sociais e de 

infraestrutura urbana. 

Fica claro que, ao ser encerrada a segunda fase do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur II em março de 2012, o turismo 

no litoral do Piauí passou por transformações que apenas tangenciaram os 

principais problemas de infraestrutura da região. 

Fazemos clara nossa posição de que, como qualquer outra atividade 

econômica, o turismo pode suscitar novas oportunidades que devem ser utilizadas 

como formas de acesso da população local aos seus benefícios. 

Dessa perspectiva, são judiciosas as palavras de Coriolano (2006, p. 131) 

sobre o turismo como atividade econômica e a relação com as populações:  

 
Precisa ficar entendido que se trata de uma atividade econômica como 
outra qualquer, realizada em um modo capitalista de produção, mas que 
pode oferecer oportunidades econômicas que não devem ser 
desperdiçadas. Se vai ajudar a concentrar riquezas ou distribuí-las, 
depende de como for realizada [...] o turismo não é uma benção nem uma 
maldição [...] é um serviço que só pode ser usufruído por aqueles que têm 
um bom poder aquisitivo, mas pode ser comercializado por muitos. 
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Figura 20 – Processo de deterioração da infraestrutura da orla da Praia de Atalaia 
(Luís Correia): (a) placa de sinalização de trânsito no acesso à orla; (b) placa de 
informação turística; (c) acúmulo de lixo e (d) acúmulo de sedimentos na Avenida 

Teresina 

  

  

Fonte: Arquivo do autor (2013). 

 

A justificativa para implantação de projetos turísticos ganha mais 

consistência, e por conseguinte mais eficácia, em lugares onde se observa maior 

fragilidade no desenvolvimento de uma economia de mercado e com argumentos 

diretamente relacionados à natureza e à capacidade da intervenção do turismo a 

favor do crescimento econômico.  

Nesse sentido, Dantas afirma que no Nordeste  

 

[...] se consolidam as políticas públicas voltadas para o turismo, as quais 
possibilitam que grupos políticos “mais avançados” suplantem racionalidade 
desenvolvimentista baseada na indústria e de caráter determinista. [...] o 
turismo litorâneo apresenta-se como tábua de salvação para a região, ao 
atender, de um lado, uma demanda econômica e, de outro, política. 
(DANTAS, 2009, p. 116) 

 

A evocação do paraíso tropical, ao qual Aoun (2001) faz referência, está 

embutida nos discursos de promoção do turismo em todo o litoral do Nordeste, em 
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especial, quando se trata do Polo Costa do Delta em razão, óbvia, da presença do 

Delta do Rio Parnaíba. 

As transformações decorrentes desses capitais “obrigam” as populações 

locais a conviver com uma complexa relação entre o local e global. Assim, o 

residente se sente na condição de aceitar as vertiginosas mudanças impressas no 

espaço e que refletem diretamente no comportamento do residente. 

O planejamento participativo nessas áreas do litoral piauiense ainda é 

incipiente. Os esforços de sensibilização desenvolvidos para que uma rede se forme 

entre os diversos órgãos estaduais apresentam estágios que visam à 

institucionalização desse mesmo processo. 

Movimentos culturais, como a das mulheres, negros, ambientalistas e 

religiosos, organizações urbanas como federações de bairros, associações urbanas, 

cooperativas, universidades, representantes do setor produtivo rural, como 

associações produtivas, sindicatos rurais, agricultores familiares e representantes do 

setor produtivo patronal, como federações, câmaras dirigentes, consórcios etc., 

compõem uma rede participativa fundamental para criar maior envolvimento da  

sociedade organizada.  

 Repercutidos da Constituição de 1988, os conselhos e diversas 

modalidades de gestão participativa ainda buscam efetividade em suas diversas 

ações. São espaços híbridos, que buscam viabilizar a construção de fóruns 

participativos que envolvem Estado e sociedade. 

Na concepção da estratégia mercadológica para a elaboração preliminar da 

reconfiguração geopolítica do Estado, busca-se o envolvimento e a respectiva 

mobilização dos atores sociais.  

A imersão de diversos técnicos da SEPLAN/PI nos municípios do litoral 

piauiense, com o objetivo de realização de diagnósticos, encontrou algumas 

dificuldades, pois refletiam iniciativas ainda recentes.  

As dificuldades encontradas na região do Polo Costa do Delta não justificam 

a diminuição de ações de planejamento publico junto à população local. Não há 

outras opções, além de insistir e fomentar os fóruns participativos, base para 

qualquer noção de planejamento governamental em ambientes democráticos.  

 As iniciativas voltadas às relações em forma de rede, agrupando Estado e 

sociedade, embora lentas, constituem as alternativas para a efetividade de políticas 

públicas. Afinal, a participação de setores organizados da sociedade contribui de 
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forma preponderante no debate acerca do desenho de políticas públicas para a 

região.   

 

4.2 Formação de Mão de Obra para o Turismo e a Inserção da População Local 

 

O governo brasileiro, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica, instituiu o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC (2011), que visa: expandir, interiorizar e 

democratizar a educação profissional técnica; construir, reformar e ampliar as 

escolas que ofertam educação tecnológica; aumentar as oportunidades 

educacionais aos trabalhadores; aumentar a quantidade de recursos pedagógicos 

para apoiar a educação profissional e melhorar a qualidade do ensino médio. 

Na estruturação do PRONATEC, existem treze eixos tecnológicos, nos quais 

estão incluídos o de Turismo, Hospitalidade e Lazer, com oferta de sete cursos 

técnicos: Agenciamento de Viagem, Cozinha, Eventos, Guia de Turismo, 

Hospedagem, Lazer e Serviço de Restaurante e Bar. 

A qualificação nos meios de hospedagem e alimentação não significa a 

abrangência de todos os trabalhadores envolvidos nos serviços ligados ao turismo. 

Nesta tese, esses segmentos são considerados de alta relevância para o Polo Costa 

do Delta firmar-se como um importante centro polarizador da atividade. Além disso, 

são os setores que mais contribuem com empregos formais no Brasil, segundo 

dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2014, p. 15), “[...] a 

atividade alimentação é a que mais contribui com empregos formais no turismo no 

Brasil, oferecendo 374,6 mil empregos. É seguida, de longe, por alojamento, que 

proporciona 224,9 mil postos de trabalho [...]. 

Este mesmo Instituto afirma que, em dezembro de 2011, a região Nordeste 

respondia com 23% das ocupações no setor turístico (formais e informais). Mas, em 

relação ao emprego formal, a região contribui com apenas 16% dessa mão de obra.  

Durante o período de dezembro de 2013 a março de 2014, foram aplicados 

questionários e entrevistas em 39 (trinta e nove) hotéis e pousadas e 23 (vinte e 

três) bares e restaurantes, assim dispostos: em Cajueiro da Praia - 07 (sete) 

pousadas, Luís Correia – 13 (treze) e igual número de bares e restaurantes, e em 

Parnaíba - 19 (dezenove) hotéis e 10 (dez) bares e restaurantes. 
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Os estabelecimentos escolhidos para a pesquisa encontram-se devidamente 

cadastrados no SEBRAE/PI, o que justifica a não aplicação dos instrumentos no 

município de Ilha Grande, que não tem representatividade nestes cadastros. 

Em cada hotel, bar ou restaurante, entrevistou-se um gestor e, no mínimo 

um e no máximo três, trabalhadores operacionais, para identificar opinião quanto à 

necessidade de formação profissional para a mão de obra em meios de alojamento, 

entre outros. 

A opção de entrevistar esse dois grupos de atores se deu pelo fato de que 

muitas vezes não é suficiente somente a vontade do trabalhador de querer  

qualificar-se, já que as particularidades do trabalho na área de hospedagem e 

alimentação podem inviabilizar a realização dessa formação, razão pela qual são 

necessárias, da parte dos gestores, ações que viabilizem tal formação, 

principalmente no que se refere à flexibilização do horário de trabalho. 

A pesquisa realizada nesse período abrangeu o recorte de atividades 

econômicas, adotando-se a devida correspondência para a definição do seu 

universo como descrito na CENAE 2.0 – Classes Res. 02/2014, agregadas em dois 

grupos (hotéis/similares e restaurantes/outros tipos de serviços de alimentação e 

bebidas) e suas subclasses (Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Atividades contempladas na pesquisa segundo a CNAE 
 

Classe Seção Divisão Grupo Subclasse 

 

5510-8* 

Hotel  

 

I 

Alojamento e 

alimentação 

55 

Alojamento 

551  

Hotéis e similares 

5510-8/01  

 Hotéis 

5611-2 

Restaurantes e 

outros 

estabelecimentos 

de serviços de 

alimentação e 

bebidas  

56 

Alimentação 

561  

Restaurantes e 

outros serviços 

de alimentação e 

bebidas 

5611-2/01 

Restaurantes e 

similares 

 

 5611-2/02 

Bares e outros 

estabelecimentos 

especializados em 

servir bebidas 

    * hotéis e pousadas combinadas ou não com serviço de alimentação 

    Fonte: CNAE (2010). 

 

Para identificação daqueles que deveriam responder aos questionários 

aplicados, consideramos que as ocupações operacionais mais frequentes na divisão 
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55 – alojamento: camareiro, cozinheiro, garçom e recepcionista e para a divisão 56 - 

alimentação: cozinheiro, garçom e auxiliar de serviços. 

É fundamental, pois, destacar o fato de que as estatísticas apresentadas 

sobre a caracterização da ocupação no turismo referem-se à totalidade dos 

estabelecimentos pesquisados que prestam serviço, dado ser impossível identificar 

aqueles que prestam serviços majoritariamente a turistas. 

No caso da atividade alimentação, o perfil da mão de obra reflete a realidade 

de um conjunto de estabelecimentos, cujos clientes são, ordinariamente residentes, 

exceto naqueles localizados em áreas da orla e em praias, locais em que  concentra 

a atividade de alojamento, em regra aberta somente em datas relacionadas a 

feriados prolongados, finais de semana e períodos de férias. 

Como os serviços prestados aos turistas devem, em tese, ser diferenciados, 

é de se esperar que também a mão de obra envolvida na prestação desses serviços 

seja diferenciada, ou seja, mais qualificada. 

Os dados obtidos favorecem a formação do perfil dos empregados 

inquiridos, na maioria mulheres, com idade entre 21 a 30 anos, detentoras do nível 

médio de escolaridade, em Parnaíba e Luís Correia, e nível fundamental em 

Cajueiro da Praia; , desenvolvem a ocupação de camareira e cozinheira com carga 

horária entre 21 e 40 horas semanais. 

No que concerne aos cursos técnicos, apenas 8% dos trabalhadores 

apontaram deter essa certificação, o que consideramos índice baixo para uma 

região, que deve primar pelo bom desenvolvimento da atividade turística.  

Entre os cursos que mais ocorrem entre os que apontaram a formação 

técnica na área de turismo, estão o de hospedagem e guia de turismo, nessa ordem. 

Conhecedores da importância de formação específica, 58% dos 

trabalhadores inquiridos afirmaram não receber nenhum tipo de incentivo dos 

empregadores para formação profissional específica. Apontam, ainda, que se 

sentiriam mais seguros para alcançar seus objetivos se tivessem tal oportunidade. 

Em relação à importância desses cursos, constatamos que muitos 

trabalhadores estão em situações de conflito e desconhecimento das oportunidades, 

ao afirmarem: 
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[...] vontade a gente tem, o problema é que não tem como a gente fazer 
curso nenhum. O patrão não quer nem saber. 
 
[...] é preciso tempo e a gente não tem nem pra (sic) viver. 
 
[...] perdi um emprego melhor em um hotel por não ter um curso desse aí. 
 
[...] querer a gente quer, mas cadê o dinheiro pra (sic) poder pagar? 

 

Quanto ao local de nascimento, em Parnaíba 73% são “nativos, 12% provêm 

de municípios integrantes do Polo Costa do Delta e 15% são migrantes de outros 

municípios. Em Luís Correia, 39% nasceram no próprio município; o percentual 

daqueles oriundos de municípios integrantes do Polo alcança 38%; 23% são 

provenientes de outros municípios. Em Cajueiro da Praia, os percentuais são: 91% 

nascidos no próprio município, 9% em municípios do Polo e, apenas, 1% é migrante. 

Importante salientar que não se constataram migrantes oriundos de outros 

países. Os migrantes, em grande maioria, são da capital do estado do Piauí, de 

outros municípios deste mesmo estado e de outros estados do Nordeste, nessa 

ordem. 

Ao considerarmos os atributos ocupacionais, identificou-se grande 

concentração de empregados dos setores de alimentação e alojamento que têm 

tempo de trabalho inferior a dois anos. Cerca de 29% em Parnaíba, 42% em Luís 

Correia e 53% em Cajueiro da Praia estão na faixa de até 12 meses de emprego e 

49%, 50% e 45%, respectivamente, declararam estar empregados entre 12 e 23 

meses. 

As demais faixas consideradas para identificar o tempo de trabalho nos 

citados setores da economia turística identificaram trabalhadores que de ordinário 

estão em cargos de chefia em seus devidos setores de atividade. 

Esses dados demonstram grande rotatividade dos trabalhadores, 

considerando o tempo de trabalho desenvolvido de forma contínua, isto porque parte 

dos estabelecimentos pesquisados se utiliza de uma mão de obra flutuante em 

grande escala, em face dos períodos de alta e baixa estação.  

É importante frisar que determinados estabelecimentos interrompem suas 

atividades, e o trabalhador volta-se, por isso, para atividades próprias da região e 

que não estão ligadas ao turismo, de que a pesca artesanal é bom exemplo. 

A variação das rendas mensais demonstrada na Figura 21 indica diferença 

considerável entre os municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia em relação a 
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Parnaíba, com demonstração clara do aspecto dimensional das suas economias. 

Verdadeiramente os dois primeiros municípios citados têm economias muito mais 

tímidas em relação a Parnaíba. 

 

Figura 21 – Renda mensal dos empregados em estabelecimentos de 

alojamento e alimentação 

 
Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014). 

 

Acrescentamos ainda que a cidade de Parnaíba sempre foi considerada 

“portal de entrada” para a região, como anteriormente destacado, seja pela 

implantação e melhoramento de sua infraestrutura seja pela maior concentração 

populacional. Além disso, a cidade é principal fonte de formação de mão de obra 

para a região. 

As verticalidades decorrentes das horizontalidades constituídas em relação à 

mão de obra não se verificam neste caso. A importação de mão de obra de outras 

regiões não fica caracterizada, o que possibilita analisar o resultado a partir da não 

necessidade dessa mão de obra, seja qualificada ou não.   

Considerando a fonte de renda das pessoas que afirmaram trabalhar em 

atividades ligadas ao setor do turismo, 78% em Parnaíba, 35% em Luís Correia e 

33% em Cajueiro da Praia declararam que trabalham registrados e recebem os 

devidos direitos trabalhistas e 18%, 26% e 42%, respectivamente, declararam 

possuir outra fonte de renda, não vinculada ao setor turístico; os demais declararam 

que, embora o rendimento obtido com a atividade no setor turístico lhes seja a única 

fonte de renda, não possuem vínculo empregatício e que as oportunidades no setor 

em que trabalham (hospedagem e alimentação) surgem dependendo da época do 

ano. Isso possibilita, então, desenvolver outras atividades. 



158 

 

É no contexto do trabalho complementar que a maioria dos trabalhadores 

passa a desenvolver as mais variadas atividades, das quais a atividade econômica 

do setor turístico surge como fonte de renda adicional. 

Ocupações como a de cozinheira, faxineira, vigilante noturno, ambulante, 

lavadeira, diarista e até motorista, são as principais atividades do circuito inferior da 

economia, então apontadas pelas pessoas que desempenham a função de 

cozinheiras, camareiras, recepcionistas, garçons e auxiliares de serviços nos 

estabelecimentos de hospedagem e alimentação. 

Ao explicitar a teoria dos dois circuitos da economia urbana, Santos (2008) 

menciona aspectos que repercutem na realidade vigente nos municípios em estudo.  

Conforme o autor, o circuito superior da economia é formado basicamente 

por atividades cuja utilização de tecnologia, organização burocrática e formalização 

são atributos fundamentais para a sua constituição. O circuito inferior, ao contrário, é 

marcado por atividades que empregam trabalho intensivo, organização primitiva e 

menos ou nenhuma formalidade. 

Nas localidades em estudo, é possível perceber que existe oferta de postos 

de trabalho em ambos os circuitos no setor turístico, pois, ainda que existam 

pessoas que exercem atividade laboral para terceiros, os números daqueles 

trabalhadores que desenvolvem atividades de forma periódica e sem relações 

concretas de trabalho ainda são significativos. 

Santos (2008) identifica que as atividades do circuito inferior estão 

relacionadas a uma superpopulação relativa que não seria absorvida.  

Assim, aos candidatos não recrutados restaria a mudança para outros 

setores da atividade ou o não emprego, ou seja, o circuito inferior da economia de 

mão de obra. E ainda, o emprego seria apresentado de forma fluida, o que 

possibilitaria que os indivíduos pudessem passar de uma ocupação a outra sem 

dificuldade, isso em função da não valorização de uma especialização para o 

desenvolvimento da atividade. 

Considerando que as atividades de ambos os circuitos da economia urbana 

estão em pleno desenvolvimento, é perceptível que atividades do setor turístico nos 

municípios pesquisados ainda estão relacionadas a determinadas datas de 

concentração de feriados prolongados, finais de semana e férias escolares. 

Nesse sentido, quanto às atividades do circuito superior da economia, as 

famílias possuem mais de um membro que desempenha o papel de trabalhador 
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neste setor, mas que não se desvincula das demais atividades para que atinja o 

patamar acima de 2 salários mínimos, até o limite de 4. 

O turismo para a região, segundos os trabalhadores, é reconhecidamente de 

muita ou total importância e aponta o aumento da renda individual e o crescimento 

da oferta de emprego como os fatores principais desta importância. 

Esses números chegam a 96% em Cajueiro da Praia, 88% em Luís Correia 

e 76% em Parnaíba. Os dados percentuais, apresentados de forma decrescente, 

refletem a dependência que a economia local dos dois primeiros municípios tem em 

relação ao turismo. 

De outra maneira, aqueles que apontam o turismo como pouca ou nenhuma 

importância para a região consideram a alta dos preços dos alimentos como a maior 

consequência do desenvolvimento do turismo na região. 

A constatação desses dados ratifica a importância de se desenvolverem 

outras atividades na região, que poderão dar suporte às potencialidades ali 

existentes.  

O fato de a região apresentar tais potencialidades faz crer que ela ainda 

carece de mais investimentos na qualificação dos trabalhadores, de modo a abrir 

caminhos para maior renda pelo trabalho executado. 

Reconhecido como atividade importante para o desenvolvimento da região, 

o turismo, necessariamente, precisa criar formas de inserção das populações locais, 

principalmente no que se refere à utilização da força de trabalho. 

A qualificação da mão de obra apresenta-se como uma condição essencial 

para o sucesso de setores que envolvem a prestação de serviços. Com o turismo 

não seria diferente. 

Compreendida como polo receptivo e apresentando diversos atrativos 

naturais, a qualificação do trabalhador se relaciona com a existência de um agente 

demandante que pretende adquirir determinado produto e outro que possa oferecer 

com a devida qualidade. 

Segundo Lage e Milone (2000), a qualidade do que é ofertado em turismo 

está atrelada à prestação de serviços, dado que o patamar mais elevado 

corresponde à satisfação total do turista. Valorizar a formação do trabalhador é 

oferecer suporte técnico e educacional para que se possa oferecer serviço de 

melhor qualidade. O grau de instrução, a participação em cursos e o treinamento 

são formas objetivas de tornar uma pessoa mais capacitada. 
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Neste aspecto, não parece que os gestores dos estabelecimentos de 

alojamento e hospedagem inquiridos estejam preocupados de maneira relevante e 

compatível com a necessidade.  

Do total de entrevistas concedidas, 86% pertencem a estabelecimentos que 

têm menos de 20 empregados, E embora reconheçam ser importante a criação de 

oportunidades para que os empregados possam ter acesso a cursos de formação 

específica, não há um incentivo específico para tal fim. 

Em entrevistas concedidas por esses gestores nos municípios examinados, 

surgem exemplos que ilustram o que fora dimensionado nas linhas precedentes. 

A.S., gerente de um hotel em Luís Correia, declara que 

 
A reciclagem (sic) de nossos funcionários é importante, mas não podemos 
perder tempo durante o trabalho e deixar o funcionário ir estudar. [...] Se ele 
tivesse interesse ele ia pra escola durante a noite, mas muitos têm que 
cuidar de seus filhos e de suas casas. [...] A gente tem um recepcionista 
que veio de Teresina e ele tem um curso de inglês, dependemos só dele pra 
falar com quem não é daqui [...] o restante do pessoal só tem o ensino 
básico mesmo e olhe lá. 

 

Segundo G.M., proprietário e gerente de restaurante estabelecido em  

Parnaíba, pessoas simples desenvolvem as atividades e não sente, então, a 

necessidade de uma melhor qualificação, pois 

 

Essa gente tem que saber cozinhar e atender os clientes na mesa. [...] 
Estou sempre por aqui ou no meu outro negócio. [...]. Até recebi um pessoal 
querendo que eu indicasse pessoas para uns cursos no SENAC, mas não 
vejo necessidade.  

 

Fica patente, nas palavras dos entrevistados, o caráter descompromissado 

das relações de trabalho. A falta de compromisso em prestar um serviço que 

possibilite destaque frente aos demais estabelecimentos confronta-se com a 

disponibilidade de os trabalhadores buscarem novos horizontes por meio dos cursos 

de formação especifica na área. 

As impressões contidas nestes relatos, partilhadas com outros gestores 

ouvidos, apontam para a implantação urgente de um programa de conscientização 

que possibilite a inserção das pessoas no mercado de trabalho. 

Outro aspecto dimensionado na entrevista diz respeito à necessidade de 

contratação de mão de obra complementar nos períodos de maior demanda pelos 

serviços. Nos três municípios onde entrevistamos os gestores, apontou-se a 
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necessidade de contratação temporária de mão de obra, embora tal contratação seja 

de no máximo quatro meses. 

Prevalecendo a contratação para curtos períodos relacionados àqueles em 

que a demanda se torna maior, os trabalhadores ficam na dependência de um 

trabalho temporário. 

Em Cajueiro da Praia, JC., proprietária e gerente de duas pousadas, quando 

inquirida sobre contratação de mão de obra complementar, afirma que 

 

Quando temos muitas reservas e sei que as pousadas vão lotar, eu logo 
vou atrás do pessoal daqui mesmo das proximidades para trabalharem prá 
(sic) mim. [...] Pago por dia de trabalho nos feriados e por mês quando é o 
período de férias. [...] A gente tem que ir logo atrás deles porque senão vão 
trabalhar em outro lugar ou vão direto em Parnaíba, buscar emprego, lá eles 
não ficam sem trabalhar, principalmente garçom e o pessoal que arruma os 
quartos.  

 

As palavras de A.M., proprietário de um restaurante na Paia do Coqueiro em 

Luís Correia ratifica essa questão quando relata: 

 

Nesse último feriado quase fiquei sem garçom para servir as mesas. Pensei 
que não ia dar ninguém [...] e quando fui atrás de duas pessoas que sempre 
trabalham prá (sic) mim eles já estavam em outro bar. [...]. Fica difícil 
colocar qualquer um aqui dentro, tenho medo de me roubarem, mas não 
posso ficar com garçom empregado o ano todo [...].  

 

E, ainda com B.C., proprietária de um bar na Praia de Atalaia em Parnaíba, 

quando destaca que 

 

Tem dia que eu vou para cozinha porque quando isso enche de gente é 
uma loucura. [...] e não tenho pessoal para atender todo mundo. Sei que sai 
muita gente daqui reclamando, mas o que eu posso fazer? Não da pra (sic) 
ficar dando emprego para esse povo todo quando não tem ninguém, [...] fica 
tudo deserto [...] aumenta só em feriado e férias.  

 

É possível perceber que, sob a influência de maior demanda pelos serviços, 

a utilização da população local e do entorno da região passa a ser a melhor solução, 

mesmo que a mão de obra não se comprometa com seu empregador e, ainda, 

esteja disposta a realizar suas atividades em diferentes estabelecimentos.   

Importante notar que, em grande medida, as respostas acenam para a 

existência de uma relação de trabalho que não envolve formalidades nas 
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contratações temporárias, o que demonstra efetiva falta de compromisso com a 

legalidade. 

O fato de os empreendimentos depararem a falta de escolaridade e de 

experiência deveria valorizar o seu papel junto à população local para buscar a 

transformação da mão de obra a partir de programas de qualificação.  

Assim, o estabelecimento de políticas de incentivo que valorizem os 

trabalhadores por meio de emissão de certificados a cada novo treinamento e de 

possibilidades de aprendizagem de outras funções levaria a reais chances de 

obtenção de emprego em outros estabelecimentos.  

Essa política de oportunidade voltada para o treinamento possibilitaria 

reduzir a insatisfação com os baixos salários e amenizar a condição socioeconômica 

desses trabalhadores, que moram em residências muito pobres, contrastando com 

os empreendimentos imobiliários nas praias do Polo Costa do Delta.  

Embora possamos destacar a crescente oferta de emprego direto ou 

indireto, principal benefício econômico gerado na região de destinação turística, e o 

aumento dos empreendimentos turísticos, é importante frisar que a população local 

também pode receber benefícios econômicos pela integração de pequenas 

empresas e negócios de sua propriedade na cadeia produtiva do turismo.   

Ainda assim, a falta de habilidade gerencial poderá implicar a população 

local em parcerias desvantajosas, haja vista que a capacitação no setor de 

gerenciamento também é essencial para se alcançarem os objetivos propostos. 

É preciso, ainda, evitar-se grande dependência em relação a um único setor 

da economia e buscar a dinamização de outros setores, como agricultura, pesca 

etc., evitando com isso o abandono de grande parte da população local do trabalho 

tradicional incorporado nas atividades do lugar. 

Continuando a análise das entrevistas com os gestores, notamos que todos 

foram unânimes em afirmar que o turismo é de alta importância para o 

desenvolvimento da região, principalmente, se se levar em consideração os diversos 

fatores que foram dinamizados, além do aumento considerável da clientela do 

turismo. 

Importante salientar que os gestores sempre se preocupam em exigir do 

poder público as melhorias necessárias para a maior dinamização da atividade, pois  

consideram-nas importantes para a incrementação do emprego na região. Além 
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disso, apontam os pontos positivo e negativo inerentes a tal desenvolvimento 

(Quadro 02).  

 

Quadro 02 – Opinião dos gestores quanto ao desenvolvimento do turismo na região 
do Polo Costa do Delta. 

Município Pontos Positivos Pontos Negativos 

Parnaíba 

Geração de empregos 

Elevação dos níveis profissionais 

Aumento da produção de serviços 

Investimento estrangeiro 

Sazonalidade 

Aumento dos preços dos produtos 

Luís Correia 

Melhor infraestrutura 

Geração de emprego 

Crescimento da cidade 

Melhoria da qualidade de vida  

Sazonalidade 

Aumento dos preços dos produtos 

Cajueiro da Praia 

Investimento estrangeiro 

Geração de emprego 

Melhor Infraestrutura 

Aumento do consumo de produtos 

locais 

Sazonalidade 

Especulação imobiliária 

 

   Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014). 

 

O referido quadro sintetiza as mais diversas respostas indicadas pelos 

entrevistados quanto à necessidade de se apontarem os pontos positivo e negativo.  

Com o objetivo de melhor retratar as condições apontadas nesta situação, 

consideramos as respostas e relatamos os pontos mais observados pelos gestores, 

obedecendo ao ordenamento das mais citadas por município.  

Com relação aos pontos citados, é importante salientar dois aspectos. O 

primeiro diz respeito à questão de geração de renda oriunda da maior oferta de 

empregos. Com o desenvolvimento da atividade turística, os estabelecimentos 

comerciais passaram a ter mais clientes. O  segundo refere-se à questão da 

sazonalidade, tida como maior problema em relação à manutenção dos empregos. 

Isso tudo inflexiona a necessidade de se construir um pensamento de continuidade 

da atividade para que seja explorada por tempo maior, dado que as condições 

naturais são favoráveis durante todo o ano. 

Quanto à sazonalidade citada pelos gestores, a Figura 22 demonstra a real 

situação dos estabelecimentos de hospedagem durante o período de baixa estação: 

pousadas na praia de Barra Grande e de Cajueiro da Praia com as portas fechadas 

por correntes e, até mesmo, pedaços de madeira. Em contraposição a essa 

situação, veja-se a imagem de hotel, do município de Luís Correia, cuja principal 

“atração” é o fato de oferecer serviços durante todo o ano. 
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Figura 22 – Sazonalidade dos estabelecimentos de hospedagem em Cajueiro da 
Praia e Luís Correia: (a) pousada totalmente fechada; (b) pousada apenas com um 
vigia para proteção do patrimônio e (c) hotel em Luís Correia aberto o “ano inteiro” 

  

 

   Fonte: Arquivo do Autor (2013/2014). 

 

Quanto à propagação do emprego, constata-se ligada diretamente à questão 

de maior acesso da população aos bens de consumo.  

Dados do Relatório de Término do Projeto – Prodetur/NE II, por exemplo, 

publicado pelo Banco do Nordeste (2012), comprovam a questão relacionada à 

geração de renda que o turismo tem provocado na região. Dados da RAIS mostram 

crescimento entre 2004 e 2010 de 80% no emprego ligado à atividade turística 

somente no Polo Costa do Delta. 

É importante considerar que a busca de receitas para a população local 

pode ser gerado grande dependência em relação a um único setor da economia, o 

turismo, fato que causaria maior atração de mão de obra de outros setores, como os 

da agricultura e da pesca, com repercussão na desestruturação desses setores.  
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4.3 Desenvolvimento Econômico, Patrimônio Cultural e Natural: Valorização 

Diferencial pela População Local  

 

As atividades econômicas desencadeadas pelo turismo ligam-se ao ramo de 

atividades do chamado setor terciário da economia (serviços e comércio). Contudo, 

o grau de complexidade e de diversificação dessas atividades leva à compreensão 

de que o desenvolvimento do turismo envolve aspectos econômicos, políticos, 

sociais e culturais, articulados numa base territorial.  

No contexto desta tese, partimos da concepção simbólica de cultura 

enquanto significados incorporados nas formas simbólicas e materiais, que incluem 

ações, manifestações verbais e objetos significativos com os quais os indivíduos 

comunicam-se entre si e partilham suas experiências (THOMPSON, 1995). A 

cultura, nesse sentido, é história, memória, política, cozinha, vestuário, religião, 

folclore etc.  

Em face da cultura, os seres humanos criam símbolos, valores, arquitetura, 

ou seja, organizam-se para a vida comum, porém, no turismo, principalmente, os 

bens culturais e naturais são envolvidos na relação de valor de uso e valor de troca, 

seja nos ambientes naturais seja nos artificiais. 

Hoje, com a diversidade técnica e informacional, objetos, produtos e eventos 

culturais são apresentados como mercadorias “normais” – bens de consumo 

duráveis ou não duráveis tornam-se produtos e eventos criados e organizados nas 

cidades. 

As culturas se transformam, e as cidades criam novas estratégias para 

dinamizar seus territórios, assegurando visibilidade e criando um conjunto de 

práticas que objetivam a valorização dos lugares.  

Com a transformação do espaço urbano, renovam-se os espetáculos e as 

participações variadas; uma nova tendência de apropriação do espaço surge da 

parte de moradores locais e forasteiros. 

Nas cidades, além das culturas ditas legítimas, nascem as culturas 

periféricas, que se transformam para melhor adaptar-se ao meio.  

Para Costa (2010, p. 88), 

 
A cultura é [...] criação, reflexividade e criatividade que se exerce com a 
necessária relação com o território, materializando-se de alguma forma, 
entendida de alguma maneira. Sobre ela, [...] materializada ou não no 
território, se repousa e tendência dialética da construção e desconstrução 
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dos lugares, da revalorização da paisagem, na sociedade contemporânea 
[...]. (COSTA, 2010, p. 88) 
 

Na lógica apontada por Costa (2010), as cidades contemporâneas estão 

sujeitas a experimentar inovações incessantes, no que se refere às culturas variadas 

e aos eventos culturais que transformam os modos de apreensão clássica das 

práticas culturais. 

O turismo tende, então, a voltar-se para a publicidade por ser usurpado pelo 

mercado, que exige divulgação de sua própria reprodução. A mídia, como fio 

condutor entre cultura e mercadoria, revela-se imbuída de planejar as formas de 

divulgação dos valores atrativos de cada lugar. Podendo dessa maneira, participar 

dos lucros auferidos da atividade turística. Com essa manifestação, a mídia pode 

ocasionar agravante no que se refere à capacidade de carga desses ambientes 

turísticos que, se não avaliados de forma correta, podem causar graves danos ao 

meio natural. 

Há, por conseguinte, necessidade de adequado planejamento para 

minimizar os impactos causados pelo turismo ao meio ambiente, ao espaço urbano 

e, até mesmo, ao meio social, conforme já comentado no desenvolvimento desta 

tese. 

Para Becker (2002), sem esse planejamento, o turismo pode se apresentar 

como meio de desregulação socioespacial. Aqueles que defendem o turismo como 

atividade econômica que, se bem planejada, pode gerar um potencial de 

desenvolvimento econômico, de empregos diretos e indiretos, de circulação de 

dinheiro, mercadorias e pessoas, esquecem-se de enfatizar, porém, que toda 

atividade econômica que se desenvolve deve procurar a manutenção da instituição 

urbana em si. 

O turismo, ou qualquer outra atividade, deve enfatizar além dos bens, 

sentidos e valores, as relações entre os atores sociais e o planejamento difundido 

entre eles.  

Seja qual for a atividade desenvolvida por grupos sociais, o que 

caracterizará a sociedade em geral serão as interações estabelecidas a partir de um 

novo produto, o turismo. Assim, nossa crítica concentra-se nas ações de agentes 

imediatistas que criam novo “modo de vida”, forjando uma cultura que se apresenta 

de forma mesclada - tradicionalista e moderna - e que não leva em consideração os 

compromissos com os moradores locais. 
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O turismo, como atividade econômica e sob o domínio de agentes 

compromissados com a coletividade social, tem a capacidade de construir uma 

sociedade mais justa, mais igualitária, e de espaços menos fragmentados; talvez 

uma utopia, por meio do qual poderíamos fazer surgir espaços dos cidadãos, um 

turismo que tenha a capacidade de materializar o dinheiro no território para o bem 

comum. 

Atualmente presenciamos ,como lógica incorporada e vivenciada no território 

das cidades turísticas de escala média ou pequena, a criação de novos valores, 

normas, comportamentos, atitudes e opiniões.  

Nesse sentido, Capel (1975) sustenta que as características essenciais 

desse novo sistema de valores estariam resumidas em isolamento social, 

segmentação de funções ou papéis desempenhados pelos sujeitos sociais, normas 

pouco definidas no território (planejamento que não define como prioridade os 

valores sociais da coletividade), relações sociais caracterizadas pela 

superficialidade, o anonimato e o caráter transitório, especialização funcional e 

divisão do trabalho, grande mobilidade da população, debilitação das estruturas 

familiares e desaparecimento das relações com parentes. 

As cidades relacionadas com o turismo podem ser definidas como instalação 

humana atrelada a um novo sistema cultural. A cidade apresenta uma mistura de 

indivíduos, grupos e classes sociais à procura da garantia de desejos e 

necessidades, ante a perversidade do capital que se incorpora ao território.  

Capel (1975) afirma, ainda, que a organização social e o sistema cultural 

dependem de algo mais que o número e a heterogeneidade dos indivíduos. 

Segundo ele, devemos considerar a estrutura técnico-social que se apresenta como 

um dos fundamentos da organização da sociedade no território urbano, como  

estrutura exigida para que o turismo alcance o desenvolvimento.  

A cidade e o urbano constituem-se, pois a sociedade organizada sobre 

novos territórios tecnificados mescla-se com as múltiplas vertentes do capital, em 

que o turismo se destaca como uma das novas formas de tecnificação do território.  

Santos (1993) assegura que o período técnico-científico, generalizado após 

a década de 1960, será utilizado como fato para justificar a total mudança do modo 

de pensar os estudos territoriais.  

Assim, a ciência, cada vez mais comandada pela produção, deve ser 

prioritária à técnica que se territorializa pelos espaços. Não cabe nos dias de hoje, 
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então, aceitar a aplicação de uma ciência desvinculada da sociedade e ocupada 

pelos interesses da economia. Se não se ativer a essas considerações, a ciência se 

comporta distante da busca da verdade e se aproxima de uma busca de soluções 

técnicas de interesse das firmas hegemônicas.  

Para Santos (1997c), o território se informatiza, tecniciza e cientificiza. 

Durante o tempo em que o turismo foi considerado atividade econômica 

limpa, não poluente, geradora de amplo leque de oportunidades, ficaram ocultos os 

aspectos negativos dos impactos do turismo no meio ambiente.  

Esses impactos surgem no desenvolvimento da infraestrutura, num incorreto 

manejo dos resíduos, nas cicatrizes na paisagem e no volume de visitantes, com 

repercussões graves nos ecossistemas mais frágeis. 

O crescimento do interesse dos turistas pelos ambientes naturais eleva 

consideravelmente as preocupações sobre os impactos gerados pela atividade, 

porque a maior parte dos lugares que despertam a curiosidade dos viajantes se 

apresenta de forma frágil, finita e se define com alto valor conservacionista. 

O turismo apresenta-se como atividade de crescimento muito rápido. Com 

isso, de modo geral, o poder público não consegue dimensionar os impactos 

negativos desse fato. É indiscutível, pois, que a atividade turística apresenta 

importante capacidade de alterar o meio ambiente a curto prazo.  

Nesse sentido, para Rodrigues (2002, p. 57, grifos do autor) “as amenidades 

da natureza mercantilizada, num primeiro momento, como natureza pura, e isolada, 

passam a ser paulatinamente transformadas com a (re)produção socioespacial”. 

Para melhor entendermos a percepção da população local quanto ao 

desenvolvimento da economia e à valorização do patrimônio cultural e do natural, 

foram aplicados questionários nos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande 

e Cajueiro da Praia. 

Os dados daí obtidos possibilitaram a identificação de um perfil geral das 

pessoas interpeladas, homens, com idade de 31 a 40 anos (nos quatro municípios), 

detentores do nível médio de escolaridade, em Parnaíba e Luís Correia, e nível 

fundamental em Ilha Grande e Cajueiro da Praia, com tempo residentes entre 10 e 

20 anos e que não desenvolvem atividades ligadas ao turismo. 

A ida à praia para aproveitar os momentos de lazer prevaleceu entre todos 

os pesquisados (76%), seguida de longe pela frequência a bares e restaurantes 

(19%).  
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Esse fato demonstra de forma concreta a valorização dos aspectos naturais 

(sol e praia) para a população local. A existência de um número considerável de 

bares e restaurantes localizados nas proximidades dessas praias justifica a 

frequência da população local. 

As informações obtidas por meio dos questionários possibilitaram, ainda, 

perceber que a infraestrutura introduzida nas cidades do Polo Costa do Delta, é 

atribuída ao desenvolvimento do turismo. 

A relação positiva entre infraestrutura e desenvolvimento do turismo 

constitui-se consenso na análise econômica da região. É ponto pacífico que o 

desenvolvimento das economias locais está associado a um considerável 

investimento em infraestrutura, voltada sobretudo para a atividade turística na 

região. 

No que se refere às infraestruturas que a população local apontaria como as 

de maior relevância, a implantação de energia elétrica e de água encanada, 

conforme demonstrado anteriormente neste trabalho, representou 66% para a  

população pesquisada.  

Fica patente nestes números que a questão da melhoria da qualidade de 

vida no aspecto urbano está valorizada e consolidada no item infraestrutura básica, 

o que se espera obter sem a necessidade expressa de uma condição econômica. 

Ainda sobre a questão do turismo e sua relação com a população local, 22% 

apontam o investimento em segurança pública, operado com o aumento do 

contingente de policiais, como fator importante, embora se percebesse, por meio da 

convivência com a população local durante a aplicação dos questionários que esse 

efetivo policial somente é incrementado à época de férias, feriados prolongados ou 

festas locais. 

De acordo com dados extraídos da pesquisa, a maioria quase que absoluta 

dos moradores locais dos municípios de Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da 

Praia não frequenta os lugares considerados como turísticos, conforme podemos 

observar na Figura 23. 

Os dois motivos mais alegados pelos moradores são: 

i) Consideram altos os preços dos produtos e serviços (apontados por 47%, 

61% e 90% da população local, respectivamente); 

ii) Não gostam de compartilhar a presença com turistas (fato destacado por 

18%, 11% e 15%, também, respectivamente). 
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Figura 23 – Costume dos moradores locais em frequentar lugares 

considerados turísticos 

 
         Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014).  

Aqueles que não veem problemas em frequentar locais considerados 

turísticos listaram: em Parnaíba, os bares e restaurantes, em 37% das respostas, a 

praia, em 26%, festas/eventos 18% e outros lugares, em 9%, entre os quais, a 

Avenida “Beira Rio” (Nações Unidas) foi o mais citado 84%; em Luís Correia, a praia, 

conforme indicado por 71% dos moradores, bares e restaurantes por 5% e 

festas/eventos por outros 8%; em Ilha Grande, para os 74% dos inquiridos, a praia é 

o local de compartilhamento com os turistas; bares e restaurantes, para 6%; em 

Cajueiro da Praia, a população local aponta a praia 89% como o local de maior 

convivência com os turistas e outros 3% apontas festas/eventos. 

Considerando os dados extraídos da pesquisa direta, o aspecto que mais 

influencia localmente o comportamento dos moradores da região, quanto às 

condições dos lugares considerados turísticos, diz respeito aos preços mais 

elevados dos produtos e os tipos de serviços disponibilizados na região. 

Verificamos, como contradição a esse sentimento, o fato de os moradores locais 

frequentarem bares, restaurantes e casas de “shows” onde a presença dos turistas é 

apontada como a melhor condição para a existência desses estabelecimentos. 

Outro aspecto dimensionado no questionário refere-se à percepção popular 

quanto aos problemas cotidianos gerados pela atividade turística.  

Em Parnaíba (93%), Luís Correia (69%), Ilha Grande (71%) e Cajueiro da 

Praia (82%), as respostas indicam que não há infortúnios causados pela prática do 

turismo em seus municípios.  
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Entre aqueles que, ao contrário, consideram o turismo como um dinamizador 

dos danos aos municípios, as consequências relacionadas como as mais graves do 

processo de turistificação estão relacionadas no Quadro 03. 

O quadro aponta as principais preocupações dos moradores quanto ao fato 

de frequentarem lugares considerados como turísticos. Nesse sentido agrupamos os 

itens em segurança pública, infraestrutura, custo de vida e meio ambiente.  

 

Quadro 03 – Opinião popular dos problemas relacionados à turistificação em 
Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. 

Município 
Problemas gerados pelo turismo 

(considerando a ordem das citações) 

Parnaíba 

Consumo de drogas 

Aumento da prostituição 

Aumento da violência 

Elevação do custo de vida 

Impactos ambientais 

Luís Correia 

Elevação do custo de vida 

Falta de água/energia elétrica devido ao aumento do consumo 

Aumento da violência 

Consumo de drogas 

Impactos ambientais 

Ilha Grande 

Perda das tradições culturais 

Impactos ambientais 

Aumento da violência 

Elevação do custo de vida 

Consumo de drogas 

Cajueiro da Praia 

Elevação do custo de vida 

Impactos ambientais 

Falta de água/energia elétrica devido ao aumento do consumo 

Aumento da prostituição 

Consumo de drogas 

   Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014). 

 

É possível perceber com esses dados que, sob influência do propagado 

discurso de desenvolvimento econômico, os moradores locais possuem uma visão 

positiva da atividade turística. É importante ressaltar que a opinião relacionada à não 

existência de problemas vinculados à prática do turismo, é emitida por pessoas que 

têm algum tipo de atividade relacionada a ele. 

O fato de a população local atribuir tamanha importância à prática turística 

resulta da formulação de um pensamento consensual da salvação pelo turismo.  

O espaço constituído mercadoria possibilita a criação de outras mercadorias, 

que vão desde a rede de edificações destinadas à hospedagem até o acesso aos 
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lugares privilegiados, o que constitui uma infraestrutura de circulação de pessoas, 

mercadorias, informações e capitais. 

As amenidades da natureza mercantilizadas são postas à disposição dos 

turistas, que se utilizam desses lugares, transformam sua organização produtiva e 

dissimulam a realidade para os moradores locais. 

As transformações na economia local alteram a produção da força de 

trabalho sem que os moradores, em grande medida, se apercebam desses fatos, 

como relata Rodrigues, 

 
Os antigos pescadores das áreas litorâneas [...] se transformam (ou são 
transformados) em barqueiros para o turismo. Os antigos coletores [...] se 
transformam (ou são transformados) em empregados da construção civil. 
São também transformados/incorporados como caseiros, domésticos 
trabalhadores dos hotéis e similares. (RODRIGUES, 2002, p. 56) 
 

No que concerne à percepção dos moradores locais quanto à importância do 

turismo, os questionários apontam que há um entendimento do papel fundamental 

que o turismo desempenha no crescimento dos municípios.  

Em Parnaíba (Figura 24), os dados indicam que 83% das pessoas que 

responderam aos questionários acreditam que o turismo seja muito importante ou 

indispensável para a cidade. Essa percepção incorporada se deve ao papel que a 

cidade exerce não apenas em escala local, mas, em sentido mais amplo, à  

capacidade de alocar infraestrutura maior e melhor em relação às outras cidades 

que compõem o Polo Costa do Delta. 

 

Figura 24 – Opinião dos moradores quanto à importância do turismo para a região 

 
            Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014). 
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Em Luís Correia, a figura anterior faz perceber que, em 96% das respostas, 

é atribuída ao turismo condição de muito importante ou indispensável para a 

dinâmica da cidade. Esse reconhecimento advém, em grande parte, da inserção 

econômica permitida pelo turismo para uma grande parcela da população, bem 

como da percepção de que o turismo pode ser a panaceia para os problemas locais. 

No caso de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, o total de resposta agregadas 

que denotaram muita importância e condição indispensável do turismo para as 

localidades foi de 96% e 98%, respectivamente. 

Esses dados demonstram a existência da percepção de que a prática 

turística tem forte incidência sobre o crescimento econômico local, bem como sobre 

o uso da mão de obra de seus moradores. 

Em alusão a tal percepção, moradores de Luís Correia acreditam que o 

turismo tem papel importante no desenvolvimento da região, pois: 

 

[...] oferecem emprego para a grande maioria. 
 
[...] possibilita pagar um aluguel melhor e morar mais perto da cidade. 
 
[...] aumentou o movimento da cidade. 
 

A impressão dos moradores de Parnaíba não difere muito em relação ao 

expresso nas linhas anteriores, pois, segundo eles, a região recebeu mais incentivos 

e melhorias em infraestrutura, conforme sentenciado por muitos durante a aplicação 

dos questionários: 

[...] com a construção de mais ruas e avenidas. 
 
[...] ampliou-se o aeroporto. 
 
[...] luz e água encanada, ainda é ruim, mas tá (sic) melhorando. 

 

Como ficou demonstrada em toda esta tese, o desenvolvimento social é 

tanto (ou mais) necessário quanto o crescimento econômico,. Por isso, é 

fundamental que se removam as fontes de pobreza, carência de oportunidades 

econômica e negligência dos serviços públicos. 

A simples existência da atividade turística não irá influenciar na melhoria do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pois a melhoria da qualidade de vida não 

é consequência somente da existência do turismo, mas de uma conquista do 

processo produtivo em geral. 
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O desenvolvimento local somente será possível mediante articulação e 

harmonização dos interesses dos diferentes atores sociais envolvidos. Ou seja, é 

necessário comprometimento de todas as partes envolvidas: empresários, turistas, 

moradores e poder público. 

Ainda de acordo com os dados extraídos da pesquisa direta, foi possível 

elaborar a Tabela 07, na qual demonstramos o grau de interferência da atividade 

turística na região com base na opinião dos moradores locais.  

A construção desta tabela apresenta os parâmetros que prevaleceram 

quando da aplicação dos questionários aos moradores locais nos municípios de 

Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande. 

 

Tabela 07 – Grau de interferência da atividade turística na região segundo os 
moradores dos municípios do Polo Costa do Delta 

Ocorrência Parnaíba 
Luís 

Correia 
Cajueiro 
da Praia 

Ilha 
Grande 

Oferta de emprego 4 4 5 5 
Crescimento econômico 4 4 5 5 
Violência urbana 5 5 2 3 
Tráfico de drogas 5 5 2 2 
Prostituição 5 5 3 4 
Destruição do patrimônio cultural 2 2 1 1 
Custo de vida 5 5 5 4 
Poluição 5 5 5 5 
Destruição do patrimônio natural 5 5 5 5 
Problemas de moradia 3 2 1 1 
Depredação do patrimônio histórico 4 2 2 2 
Implantação de infraestrutura 4 4 3 3 

    Legenda: Parâmetros (1 – muito baixo; 2 – baixo; 3 – médio; 4 – alto e 5 – muito alto). 
    Fonte: Pesquisa Direta (2013/2014). 

 

Na análise dos dados constantes da Tabela 07, podemos considerar que as 

ocorrências que atingiram maior grau de influência nos quatro municípios são custo 

de vida, poluição e destruição do patrimônio natural, que receberam, no mínimo, 

grau 5 em três ou mais cidades. 

No caso de alterações no custo de vida, cabe explicar que a atividade 

turística afeta o conjunto de preços praticados nas destinações e interfere no fluxo 

para tais destinações.  

O próprio crescimento da atividade turística tende a elevar o valor dos 

produtos e serviços nas localidades situadas no entorno dos atrativos turísticos 

desproporcionalmente, de forma a modificar o perfil dos preços anteriormente 
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vigentes no mercado, com forte prejuízo para a população local, que passa a pagar 

mais caro. 

Outro aspecto destacável nesta pesquisa é a interferência da sazonalidade 

do turismo nos preços dos produtos. É evidente que nos períodos de alta procura 

dos produtos e serviços turísticos, “há pressão de demanda cujo impacto sobre os 

preços gerais dependerá do nível de integração e da importância relativa do turismo 

em relação às demais atividades” (BRASIL, 2003, p. 240). 

No caso especifico dos municípios do Polo Costa do Delta, a demanda 

turística pressiona os preços à medida que a economia da região se torna 

dependente fortemente dessa atividade. Os preços, então, seguem o movimento da 

estrutura de preços relativos aos outros setores da economia da região, onde se 

verifica um precário nível de integração horizontal entre os setores econômicos. 

Ainda sobre o turismo e seus impactos, hodiernamente as dimensões 

positiva e negativa do desenvolvimento turístico têm permeado os debates no meio 

acadêmico.  

Durante anos, o turismo foi visto com olhos favoráveis e considerado como 

influência positiva sobre as destinações. Mas, o advento de uma nova geração de 

meios de transporte tem interferido diretamente no crescimento de viagens e, 

consequentemente, gerado efeitos indesejáveis para os destinos, apesar de seus 

benefícios econômicos potenciais. 

Pelos dados demonstrados na Tabela 07, conclui-se que os efeitos do 

turismo para a região são, na maioria das vezes, vistos de modo diferente pelos 

moradores locais. Além disso, as diferentes percepções e entendimentos sobre as 

consequências do turismo diferem entre os destinos, dependendo das atitudes para 

com ele, das alterações com os quais está relacionado e dos valores sociais. 

As consequências do turismo se tornam visíveis a partir das rápidas 

mudanças que obrigam as pessoas à adaptação a novos ambientes econômicos, 

sociais e físicos. Essas mudanças impactam na infraestrutura e nas instalações 

relacionadas a ele, e causam aumento constante da transformação espacial, com  

rara dinâmica.  

Portanto, o turismo não difere de nenhuma outra forma de desenvolvimento 

industrial ou comercial em termos de potencial de mudança. Na verdade, 

consideramos que ele tem potencial ainda maior para contribuir com novas 

experiências e para causar significativas trocas sociais. 
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Uma questão adicional, referente à avaliação das consequências do turismo, 

diz respeito às diferentes escalas e estágios em que estão inseridas as pessoas que 

“fazem” o turismo. Pessoas que vivem ao longo de rotas de trânsito, ou próximas a 

grandes aeroportos também são afetadas pelo turismo. Isso se torna mais visível em 

termos de consequências oriundas do transporte turístico. Embora possamos 

perceber que o turismo tenha consequência em todos os estágios da viagem, é 

evidente que a grande concentração de impactos normalmente ocorre no próprio 

destino. 

Na esfera econômica, há preocupações básicas com a contribuição 

econômica do turismo para o destino, o crescimento local, o desenvolvimento 

econômico e a geração de emprego. 

Relativamente às consequências ambientais, a atenção concentra-se na 

contribuição do turismo para a perda da naturalidade, com as mudanças na 

paisagem, nos sistemas ambientais físicos e suas consequências nas questões de 

biodiversidade. 

As consequências sociais e culturais do turismo são extremamente 

complexas na medida em que se relacionam não somente com as diferentes escalas 

em que as mudanças ocorrem (culturas, populações locais e indivíduos), mas 

também com categorias particulares de indivíduos (turistas e produtores turísticos). 

Na verdade, é possível experimentar algumas experiências em que uma 

pessoa possa ser ao mesmo tempo turista e parte da experiência turística para outra 

pessoa, como nos casos de atividades que envolvam manifestações culturais e 

artísticas, especialmente, de interação com o público. 

O turismo pode contribuir de forma negativa para as populações locais ao 

provocar mudanças em suas culturas, mas, em alguns casos, o turismo tem 

desenvolvido papel importante na manutenção dessas culturas por fornecer 

mercado para essas atividades. 

Considerando os fatores positivos e os negativos gerados pelo turismo, 

percebemos que podem atingir consequências distintas, dependendo da perspectiva 

do observador e da situação em que elas ocorrem - inclusive no mesmo destino. 

As consequências do turismo são contextuais e situacionais. Isso não 

significa que não ocorram no sentido empírico ou que não sejam importantes. 

Porém, a partir da perspectiva do serviço, podem ser criadas soluções que melhor 

administrem as situações de riscos para a população local. 
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No caso do turismo no litoral piauiense, o assentamento urbano feito em 

locais de ecossistemas frágeis, cuja conservação se faz necessária, produz 

consequências negativas para a cidade como um todo. Por outro lado, a valorização 

responsável dessas áreas pode ser capaz de beneficiar o conjunto de municípios e, 

consequentemente, o turismo. 

Assim, nas intervenções em áreas turísticas, a preocupação com a 

identidade natural e com a recuperação ecológica dos ecossistemas pode levar a 

uma valorização e fortalecimento de projetos nessas áreas. 

Porém, apesar da consolidação dos conhecimentos científicos ecológicos, 

os governos têm expandido a atividade econômica com reduzida preocupação com 

a  produção sustentável ou com os frágeis equilíbrios da natureza.  

Mesmo que a questão ecológica e sua divulgação mundial produza uma 

preocupação global, reconhecemos um déficit de ações e dificuldades em programar 

medidas concretas para a solução ou minimização dos problemas ambientais. 

Os resultados referentes às indicações de metas concretas adotadas pelos 

órgãos de planejamento turístico revelam-se constantemente aquém das 

recomendações de cientistas e ambientalistas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O turismo promove considerável crescimento econômico nos lugares de sua 

ocorrência; tornou-se elemento fundamental na geração de lucro. É preciso admitir 

que tal prática não remediou satisfatoriamente os problemas que os agentes 

privados ou estatais prometiam erradicar, especialmente a partir da veiculação de 

ideias que apontam o turismo como um vetor de redução de desigualdades sociais e 

promotor da inclusão social por gerar emprego e renda à população.  

Pelo contrário, o turismo acabou por acentuar problemas preexistentes como 

a inserção diferencial dos moradores locais nas atividades turísticas da região, além 

de instaurar outros, até então inéditos em pequenas localidades do litoral nordestino, 

como a mobilidade da população local e seus efeitos mais profundos, entre os quais 

a periferização. 

No litoral piauiense, há uma convivência perversa entre os espaços da 

modernidade, cuja implantação tem no Estado e nos agentes econômicos os seus 

principais responsáveis, e os espaços da precariedade, nos quais parcelas da 

população sofrem com o relativo isolamento, precariedade da formação educacional, 

restrito acesso à rede de saúde e serviços básicos. Além disso, não são 

beneficiadas pelos serviços ofertados pela atividade turística. 

Surge dessa constatação a necessidade de refletir sobre as transformações 

do espaço litorâneo piauiense a partir da introdução e desenvolvimento de serviços 

ligados ao turismo.  

Esta tese busca, pois, lançar luzes sobre as práticas estabelecidas pelos 

agentes econômicos e o Estado, as quais procuram romper com o relativo 

isolamento da região em relação a outros destinos turísticos pela valorização dos 

fluxos e a criação de importante conectividade. Além disso procura explicitar as 

consequências positiva e negativa na economia e nos patrimônios natural e cultural 

da região, originadas pela implantação da infraestrutura de serviços turísticos e a 

necessária capacitação da mão de obra dos moradores locais para sua maior 

inserção no mercado de trabalho. 

Vale ressaltar que a escolha pela realização de um exame de caráter 

geográfico baseado na análise dos municípios de Luís Correia, Parnaíba, Ilha 

Grande e Cajueiro da Praia se impôs pela necessidade de exaltar a prática das 
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atividades turísticas e as transformações no espaço geográfico resultantes da 

complexa interação dos distintos agentes que atuam nesses lugares e que são 

responsáveis pelas políticas públicas amparadas na materialização das 

infraestruturas e na formação da força de trabalho dos moradores locais. 

Na literatura relativa ao tema, são muitos os trabalhos que tratam de 

compreender, explicar e mensurar os fatos do turismo em destinos diversos, 

convertidos em lugares privilegiados no que tange à produção de conhecimento 

novo para a Geografia e outros campos do saber.  

Ocorre, porém, que invariavelmente, tais estudos se fazem na valorização 

de uma perspectiva fragmentada da análise, como se a transformação dos 

municípios trabalhados nesta tese, como destinos turísticos, resultasse de ações 

isoladas e não um processo muito bem articulado pelos agentes hegemônicos. 

Consequência de um processo de turistificação do litoral nordestino, 

comandado por condições normativas, organizacionais e operacionais únicas, a 

transformação de assentamentos locais em destinos turísticos ocorre com a 

intenção de repetir experiências de mercado bem-sucedidas onde quer que se 

encontrem. 

As reações, favoráveis ou contrárias, ao processo transformador, cujas 

origens estão nesses lugares afetados pelo turismo, podem conter elementos das 

singularidades que caracterizam os diferentes pontos dispersos pelo litoral 

nordestino. Nesse sentido, é possível estar-se diante de uma multiplicidade de 

ações desenvolvidas em conformidade com o valor de uso ou com o valor de troca 

atribuído aos lugares.  

Resta patente que, ao destacarmos os processos que se constituem em 

práticas substantivadas pela relação dialética entre o global e o local, evidencia-se 

que o relativo isolamento e os precários fluxos existentes na região foram 

insuficientes para a criação de lugares turísticos muito bem definidos quanto ao seu 

uso.  

Esse fato pode ser constatado com a consolidação de um mercado 

imobiliário em Parnaíba , o qual estimulou o turismo de segunda residência, aquele 

proveniente dos moradores da capital do estado do Piauí.  

O fenômeno se expandiu e atingiu de forma contundente a cidade de Luís 

Correia, em grande parte pelo fato de apresentar as praias mais atrativas da região 

(Atalaia e Coqueiro) e, também, pela proximidade com a cidade de Parnaíba, que 
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historicamente se fundamentou como aquela beneficiada com a maior parte da 

infraestrutura da região. 

Importante salientar que a população autóctone sofre de forma direta com a 

especulação imobiliária nessas praias e experimenta um processo de 

desterritorialização/reterritorialização, cuja consequência maior é sentida na 

ocupação de áreas inadequadas na periferia de Parnaíba. 

 Por outro lado, a valorização das áreas próximas à praia de Atalaia 

proporciona o surgimento de investimentos imobiliários voltados à atividade 

comercial e, também, à incorporação de condomínios residenciais que, associados à 

infraestrutura de serviços, introduzem uma nova prática de uso ao solo urbano. 

Ainda se tratando da infraestrutura das cidades que formam o Polo Costa do 

Delta, a precariedade dos investimentos na infraestrutura de transportes, nos 

serviços básicos e a carência de uma rede de estabelecimentos turísticos têm 

privado a região de maior desenvolvimento.  

Os fluxos turísticos na região estão centrados na demanda inserida pela 

inserção dos municípios do Polo no Consórcio da Rota das Emoções ou pela criação 

de novos espaços para a proliferação do turismo de segunda residência, fato 

constatado na última década na praia do Coqueiro, em Luís Correia. 

 O resultado desse processo é a criação de espaços turísticos que se 

concretizam, em grande parte, direcionados exclusivamente à prática da atividade 

econômica que garanta a inserção da população local, em grande medida, apenas 

como mão de obra explorada.   

A despeito da precariedade das atividades desenvolvidas pelos indivíduos 

que optam pela estratégia de inserção no mercado turístico, quantidade expressiva 

de moradores dos municípios do litoral piauiense busca tal inserção. Essa práticas 

acabam por legitimar as transformações impetradas pelos agentes hegemônicos, em 

sua ação verticalmente constituída. 

É bom frisar que os afazeres realizados no contexto da adesão ao mercado 

turístico ocorrem, em muitos casos, paralelamente ao abandono de práticas 

tradicionais dos moradores locais.  

São novos afazeres que surgem, principalmente nas áreas onde se 

concentram os hotéis, bares e restaurantes (Luis Correia, Parnaíba e Cajueiro da 

Praia), cujas práticas emanam de ações de entidade associativas, empresários e 

especuladores locais. 
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Nesse novo modo de organização produtiva, os valores sociais estariam 

isolados/segmentados por novos papéis desempenhados pela população local. E as 

ações resultantes de planejamento, que não prioriza os valores sociais, encaminham 

as relações para uma extrema superficialidade e garantem, também, a divisão do 

trabalho pela especialização funcional. 

Ainda tratando das transformações socioespaciais, a ação dos agentes 

hegemônicos contribuem para a criação de uma nova categoria de trabalhadores, 

que são valorizados a partir de sua formação funcional. 

As ações empreendidas no Polo Costa do Delta que objetivam a qualificação 

da população local para o desenvolvimento de atividades inerentes ao turismo se 

fazem de forma incipiente. Essas ações não têm sido foco da preocupação entre os 

gestores do Polo. 

As relações de trabalho precarizadas nos contratos temporários, em grande 

medida pela sazonalidade da atividade turística na região, refletem a falta de 

compromisso dos empregadores em relação à melhoria da qualidade de vida da 

população local. 

Nesse aspecto, a contratação de mão de obra especializada e a política de 

treinamento instituída nos empreendimentos estariam contribuindo para a melhoria 

da inserção dos moradores locais no mercado de trabalho, independente de essa 

contratação estar concentrada no setor turístico.    

Por outro lado, há de se compreender que a sazonalidade da demanda 

turística nos municípios do litoral piauiense não significa preocupação apenas para 

os trabalhadores e empresários do setor.  

A própria dinâmica econômica do comércio está, em parte, associada à 

questão do turismo na região. Cabe, portanto, ao poder público e ao privado 

desenvolver e incentivar atividades culturais e esportivas para incrementar o turismo. 

É na diversificação do tipo de turismo explorado na região que se pode 

equilibrar a atividade nos períodos de baixa temporada. Além de contribuir para o 

desenvolvimento de outros segmentos turísticos na região, sempre que o visitante 

volta satisfeito de uma viagem, gera-se um marketing positivo para a localidade. 

Consequentemente, a boa propaganda acabará atraindo novos turistas, de modo a 

manter um ciclo crescente para o local. 

Além das questões mencionadas, há de se considerar que o espaço que 

experimenta as novas modalidades das atividades econômicas passa por profundas 
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transformações que implicam alterações diretas na economia e no patrimônio 

cultural e natural. 

A capacidade de alterar o meio natural em curto prazo e de criar uma 

(re)produção socioespacial ligada à dinâmica da atividade turística implica nova 

valorização na sociedade local. 

A sociedade local, por outro lado, em grande medida, ao se sentir excluída 

dos processos de benefícios extraídos dos equipamentos urbanos instalados para o 

desenvolvimento do turismo, passa a perceber na atividade uma questão 

meramente econômica. 

Saúde, educação, moradia, segurança pública, abastecimento de água e 

energia elétrica são apenas alguns dos setores de que a atividade turística se utiliza 

para beneficio próprio e que, às vezes, devido à demanda, pode causar uma 

carência efetivamente sentida pela população local. 

Assim, muito dos moradores locais acabam por entender o turismo na região 

como fator positivo e importante economicamente, mas, ao mesmo tempo, 

combinado ao aumento do consumo de drogas, prostituição, elevação do custo de 

vida e, ainda, ao aumento dos problemas ambientais. 

Desse aspecto, a tese ratifica a ideia de que a população local atribui ao 

turismo a solução de vários problemas e a inserção de muitos na economia.  

Cajueiro da Praia e Luís Correia são as cidades onde mais se percebe a 

compreensão do fenômeno turístico como panaceia para os problemas locais, 

percepção motivada pela maior dependência que as cidades têm em relação à 

referida atividade. 

Além da análise a que se dedica este trabalho, é necessário acrescentar 

algumas recomendações visando a alimentar o debate sobre os rumos para o 

planejamento e gestão do turismo que contemple os espaços privilegiados de 

promoção da cidadania. 

Significa pensar e agir nos espaços turísticos para além das ações que 

oferecem a salvação pelo turismo, incluindo-se aí questões sobre o turismo 

sustentável. 

As discussões sobre turismo sustentável apresentadas no arcabouço desta 

tese se expressam de maneira contraditória, na medida em que se percebe que, no 

desenvolvimento do turismo, como atividade econômica que é, ser um fetiche 

pensá-lo como prática sustentável. 
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Termos como desenvolvimento e sustentabilidade são na verdade 

contraditórios. Enquanto desenvolvimento é atribuído à produção crescente de 

mercadorias a serem consumidas, sustentabilidade, por outro lado, é uma condição 

que levaria à conservação, algo impensável num quadro de ampliação da produção 

e do consumo. 

Apesar de aparentemente existir a capacidade de harmonização dos 

interesses diversos emanados dos agentes que atuam nos destinos turísticos, o 

turismo sustentável não foi capaz de promover o verdadeiro processo inclusivo da 

prática.  Isso se credita a não existir uma problematização sobre as relações de 

poder e as contradições que envolvem a prática do turismo e o rótulo de atividade 

sustentável. 

Diante de tais constatações, fica evidente que a inclusão do termo 

“sustentável” como perspectiva de planejamento e gestão serve apenas para induzir 

a uma ideologia da alteração de comportamento dos diversos agentes econômicos e 

do Estado em busca de um modelo menos predatório. 

Como alternativa para o desenvolvimento dos espaços turísticos, devemos, 

portanto, buscar a conquista de melhores condições e qualidade de vida para uma 

população cada vez mais crescente. É na incorporação da qualidade de vida que 

uma sociedade complexa, diversa e desigual pode atingir níveis mais altos de 

desenvolvimento. 

Convém observar que as recomendações apresentadas não dizem respeito 

às normas de foro técnico, que são próprias dos âmbitos do planejamento e da 

gestão. O que se pretende é uma prática de análise que permita fomentar outros 

níveis de discussões sobre o processo de desenvolvimento do turismo nas cidades 

litorâneas do Piauí, que vão além do olhar limitado da racionalidade burocrática, 

alheia às necessidades, desejos e anseios dos moradores locais, aqueles mais 

afetados pelas transformações impostas pela atividade turística. 

Além disso, é importante que o termo desenvolvimento não se restrinja a 

uma questão econômica, como empregado sistematicamente por planejadores e 

gestores do turismo, e não se confunde com a ideia de crescimento econômico e 

oferta de emprego. 

 Diante desse debate, surge a componente justiça social como meio para se 

buscar o desenvolvimento em toda a sua plenitude. 



184 

 

O valor do conceito de desenvolvimento deve relacionar-se essencialmente 

a ações que contenham referências ao atendimento das necessidades da 

população. É, pois, importante salientar que o seu alcance de justiça vai além da 

busca pela justa distribuição da renda.  

Aspectos fundamentais da vida individual ou coletiva (desejos, cultura, 

necessidades, entre outras) também devem ser considerados na busca de 

promoção do desenvolvimento pela justiça social.  

Além disso, não se concebe nenhuma experiência de desenvolvimento que 

não valorize as populações envolvidas. 

Essa realidade a ser perseguida não se faz apenas facultando às pessoas 

direito à palavra como forma de cumprimento de determinações judiciais, mas 

criando nelas condições de efetivos atores das práticas turísticas. 

 Para pensar em iniciativas que visem as desenvolvimento, devem-se 

desenvolver práticas baseadas nos lugares onde devam ocorrer. É preciso promover 

um debate crítico, reflexivo e propositivo acerca do desenvolvimento socioespacial 

que alcance a autonomia como condição de vida para as populações. 

Ao contrário do que se pensa sobre essa autonomia, a imposição de leis, 

normas e regulamentos por meio da exclusão das populações locais é o que mais se 

percebe nas ações decorrentes dos planejamentos. 

No sentido da valorização da autonomia, caberia às populações locais 

promover, com valorização de seus interesses e necessidades, a criação de 

instâncias deliberativas que estimulassem a participação popular.  

A conquista da autonomia transforma as populações locais em agentes 

transformadores de uma realidade social, que certamente se voltará como elemento 

das conquistas sociais. 

Refletir sobre as conquista da autonomia no contexto dos municípios do 

litoral piauiense merece atenção em alguns aspectos: (i) o histórico econômico do 

estado do Piauí e a consequente visão salvadora de qualquer atividade econômica 

que represente algo de positivo no aspecto do aumento da renda da população, por 

menor que seja esse aumento; (ii) a necessidade de equacionar interesses diversos 

no que se refere ao acesso às melhorias do sistema de serviços na região e (iii) a 

considerável valorização dos atributos econômicos frente aos impactos 

socioculturais e naturais. 
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Assim, além de todos os aspectos a serem valorizados no planejamento e 

gestão do turismo em locais como o litoral piauiense, é fundamental, portanto, levar 

em consideração a necessidade de promover o diálogo entre os saberes locais. 

As decisões que visam a valorizar as prioridades locais, o nível de inserção 

da população local na atividade turística e a capacidade de romper o relativo 

isolamento com o mínimo de violação das características culturais e naturais do 

lugar devem ser tomadas de maneira autônoma e democrática, de maneira a 

privilegiar os saberes relativos ao lugar. 

Pretendemos, com isso, que as populações locais possam se envolver em 

atividades e práticas que não sejam obrigatoriamente adaptadas ao turismo e, 

menos ainda, afetadas por sua sazonalidade. Isso implicaria diversificação da 

economia local, com valorização dos diversos aspectos econômicos da região e, 

desfazendo o discurso da pretensa eficácia do turismo, como única solução para os 

lugares litorâneos do Nordeste brasileiro. 

Os lugares do turismo passariam por uma valorização das práticas cidadãs, 

baseadas na autonomia e respeito aos saberes locais.  

Questões relacionadas à sazonalidade da atividade turística e o relativo 

isolamento da região abrem a possibilidade de elaboração de recomendações 

baseadas na diversificação das atividades produtivas, em especial aquelas pautadas 

na introdução do turismo de eventos. Porém, é importante frisar que tal expressão 

do turismo deva ser incentivada apenas nos períodos de baixa estação, e associada 

a toda a infraestrutura destinada ao turismo de lazer.  

Nesse sentido, é possível afirmar que o turismo de eventos surgirá como um 

dinamizador de todo o conjunto de modalidades turísticas nos municípios do Polo 

Costa do Delta. Entretanto, mais uma vez é necessário que seja repensado o papel 

das ações do Estado e da iniciativa privada com o objetivo de inserção definitiva das 

cidades litorâneas do Piauí no mercado turístico nacional. 

O mercado do turismo exige profissionais competentes, infraestrutura 

competitiva e equipamentos de rede hoteleira, centro de convenções etc., 

modulares, flexíveis e capazes de promover serviço de qualidade com preços 

adequados a um mercado altamente competitivo. 

A implantação do turismo deve ser realizada de forma séria e coordenada, 

em espírito associativo entre os municípios do litoral piauiense, unidos em torno de 
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organizações respaldadas na representatividade do trade e dos setores a ele 

relacionadas.  

O turismo no litoral do Piauí deve acomodar-se, fundamentalmente, em três 

bases: logística, parque hoteleiro e espaços para eventos. Entretanto dispor de um 

acervo natural, gente amável, culinária atraente e patrimônio histórico pode ser o 

diferencial competitivo que anula, de certa forma, algumas deficiências ainda por 

resolver. 

No aspecto logístico, espera-se que Parnaíba melhore em pouco tempo o 

seu acesso, com a incorporação de voos comerciais que devem conduzir maior 

demanda para a região e facilitar a conectividade com as demais cidades do 

Nordeste brasileiro e, consequentemente, com o restante do país.  

O parque hoteleiro da região conta com boas opções em Parnaíba, Luís 

Correia e Cajueiro da Praia. Com um pouco mais de cuidado e investimento, 

poderão transformar-se em bom atrativo, dadas as condições naturais dos locais 

onde estão instalados e que permitem contato com a natureza e a prática esportiva 

variada. Estas condições constituem valiosa moeda de negociação perante os 

organizadores profissionais de eventos, público-alvo que as entidades deveriam 

atacar.  

Com o poder da representação das entidades pública e privada existentes 

na região, é necessário empurrar um pouco os limites do espírito empreendedor 

regional, a partir da construção de equipamentos com o porte suficientemente capaz 

de absorver eventos de pequena e média magnitude, para não pensarmos além da 

capacidade de suporte dos bens, serviços e ecossistema da região. 

Associar os diversos tipos de  turismo é uma saída a ser considerada para o 

melhor aproveitamento das potencialidades do litoral piauiense. Os equipamentos 

necessários para o turismo podem ser construído e administrados, conjuntamente, 

pela iniciativa privada e pelo setor público. À primeira, caberia o investimento em si e 

sua administração direta; à segunda, o apoio por meio de incentivos fiscais, isenção 

de impostos e a doação ou aquisição de terreno apropriado para a instalação de tais 

equipamentos.  

Com a possibilidade de superação dos conflitos de interesses que sempre 

ascendem em sociedades envolvidas em grandes projetos, com a valorização do 

espírito associativo frente à competição predatória, com ações voltadas para a 
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sinergia do trade, podem-se abrir caminhos para a elevação da qualidade de vida de 

grande parte da população local. 

O turismo permite mobilizar a estrutura de toda a região, por dinamizar a 

reflexão sobre a reorganização espacial das cidades e a qualidade de vida, 

facilidades e aperfeiçoamento dos moradores locais.  

Nas questões relacionadas ao turismo do litoral piauiense, acreditamos que 

deva ser pensado sob lógicas construídas localmente para que se torne elemento de 

transformação, capaz de romper definitivamente com os diversos processos de 

isolamento das populações e lugares turísticos. 

Importante abordagem a ser desenvolvida posteriormente a esta tese diz 

respeito às discussões que envolvem a relação dos lugares com o sistema de redes 

que viabilize as condições para a criação de vantagens competitivas e, 

consequentemente, o desenvolvimento local, ou seja, o trabalho da governança 

territorial para gerar o desenvolvimento local. 

Diferentes modalidades de governança territorial são identificadas no Brasil 

e nos arranjos produtivos locais. Essa governança é marcada por diferentes atores 

que, juntos, buscam o desenvolvimento local; atores articulados em redes sociais e 

materiais visando a um objetivo comum. 

Como aspecto do sistema capitalista de acumulação flexível, os arranjos 

produtivos locais têm como fonte geradora da competitividade a territorialidade local 

que envolve questões culturais, econômicas, políticas e naturais. No turismo, os 

circuitos exploram as imagens do território e da cultura como recurso. 

Com o ressurgimento dos territórios locais configurados em redes de 

informações materiais e imateriais, cresce a busca de sua valorização em face das  

especificidades que visam o desenvolvimento. 

A configuração de um arranjo produtivo local constitui, pois, recurso 

potencializador do desenvolvimento econômico. Esse arranjo pressupõe um sistema 

de interação de redes e nós formados por Estado, agentes hegemônicos e 

sociedade em geral.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS PARA TRABALHADORES DE ESTABELECIMENTOS 
DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 

Município: 
 

 

Município de Nascimento: 
 

Ocupação: 

 

Tipo de Estabelecimento: 
 

Data da aplicação: 
 

 
1. Atributos individuais: 
 
1.1 Gênero: 

(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 

1.2 Faixa Etária  
(   ) Até 20 anos 
(   ) De 21 a 30 anos 
(   ) De 31 a 40 anos 
(   ) Mais de 40 anos 

 
1.3 Escolaridade: 

(   ) Fundamental Incompleto 
(   ) Fundamental Completo 
(   ) Médio/Técnico _________________ 
(   ) Superior  

 
1.4 Você recebe incentivo dos gestores 

para uma formação específica na área 
do turismo? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
1.5 Na sua opinião essa formação 

específica é importante? 
(   ) Sim. Porque ____________________ 
(   ) Não   

     
2. Atributos Ocupacionais  
 
2.1 Tempo de emprego 
      (   ) Menos de 12 meses 
      (   ) 12 a 23 meses 
      (   ) 24 a 48 meses 
      (   ) Mais de 48 meses 
 
2.2 Remuneração mensal 

(   ) Até 1 SM 
(   ) Acima de 1 a 2 SM 
(   ) Acima de 2 a 4 SM 
(   ) Acima de 4 SM 

2.3 Fonte de renda oriunda de: 
(   ) Atividade formal 
(   ) Atividade informal  

      
2.4  Número de horas de trabalho 

(   ) Até 20 horas semanais 
(   ) 21 a 40 horas semanais 
(   ) Acima de 40 horas semanais 

 
2.5 Possui outro tipo de renda que não 

esteja ligada a atividade turística? 
(   ) Sim. Qual? ____________________ 
(   ) Não  

 
2.6 Em caso afirmativo para a pergunta 

anterior, qual a remuneração nesta 
atividade? (caso negativo, seguir para a 
pergunta 2.7) 
(   ) Até 1 SM 
(   ) Acima de 1 SM até 2 SM 
(   ) Acima de 2 SM até 4 SM 
(   ) Acima de 4 SM 

 
2.7 Alguém mais de sua família trabalha em 

atividades ligadas ao setor do turismo? 
(   ) Não, somente eu. 
(   ) Sim, mais um membro da família 
(   ) Sim, mais de um membro da família 

 
2.8 Com você classificaria a importância do 

turismo para a região? 
(   ) Nenhuma 
(   ) Pouca  
(   ) Muita 
(   ) Total  

 
2.9 Em caso de muita ou total importância, 

em quais aspectos? (caso de nenhuma 
ou pouca importância para a pergunta 
acima, seguir para a pergunta 2.10) 
(   ) Aumento da renda individual 
(   ) Crescimento econômico da região 
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(   ) Crescimento na oferta de emprego 
(   ) Aumento da oferta de cursos técnicos 

 
2.10 Em caso de nenhuma ou pouca 
importância, em quais aspectos? 
(   ) Alta dos preços dos alimentos 
(   ) Alta dos preços da moradia 
(   ) Não aumenta a oferta de empregos 
(   ) Aumenta a exploração no trabalho 

 
 
 
 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIOS PARA MORADORES LOCAIS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 

Município: 
 

 

Local de Nascimento: 
 

Data da aplicação: 
 

 

Ocupação:  
 

 
1. Atributos individuais: 
 
1.1 Gênero: 

(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 

1.2 Faixa Etária  
(   ) Até 20 anos 
(   ) De 21 a 30 anos 
(   ) De 31 a 40 anos 
(   ) Mais de 40 anos 

 
1.3 Escolaridade: 

(   ) Fundamental Incompleto 
(   ) Fundamental Completo 
(   ) Médio 
(   ) Superior  

 
1.4 Tempo de moradia  
       (   ) Menos de 10 anos 
       (   ) De 10 a 20 anos 
       (   ) Mais de 20 anos 
 
1.5 Desenvolve alguma atividade que esteja 

relacionada como o turismo? 
      (   ) Sim 
      (   ) Não  
 
2. Atributos turísticos para os moradores: 
 
2.1 O que costuma fazer nos momentos de 

lazer? 
      (   ) Vai a praia 
      (   ) Pratica esportes 
      (   ) Frequenta bares e restaurantes 
      (   ) Outro: __________________________ 
 
2.2 Para você o turismo constitui-se fator 

de: 
(   ) Investimento em infraestrutura: ______ 
( ) Investimento em segurança pública 
____________ 
(   ) Qualificação da mão de obra: _______ 

 

2.3 Você costuma frequentar lugares 
considerados como turísticos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

2.4 Em caso afirmativo para a pergunta 
anterior, qual(is) lugares, escolhendo até 
duas alternativas (caso negativo, seguir 
para a pergunta 2.5) 
(   ) Praia 
(   ) Bares e Restaurantes 
(   ) Boates 
(   ) Festas/Eventos  
(   ) Lojas  
(   ) Outros: ________________________ 
 

2.5 Em caso negativo para a pergunta 2.3, 
por que não frequenta? (apontar no 
máximo dois motivos) 
(   ) Os preços são mais caros  
(   ) Não tenho roupas adequadas 
(   ) Não gosto de lugares onde há turistas 
(   ) Outro: ________________________ 

 
2.6 O turismo gera problema no seu 

cotidiano: 
 (   ) Sim 
 (   ) Não 

 
2.7 Em caso afirmativo para a pergunta 

anterior, em quais aspectos, escolhendo 
três alternativas. 
(   ) Aumento da violência 
(   ) Aumento da prostituição 
(   ) Consumo de drogas 
(   ) Perda das tradições culturais 
(   ) Impactos ambientais 
(   ) Elevação do custo de vida 
(   ) Falta de água/energia elétrica devido o  

aumento do consumo 
(   ) Depredação do patrimônio histórico 
 
 



203 

 

2.8 Considerando aspectos positivos e 
negativos gerados pelo turismo, você 
considera-o para a região como: 

       (   ) Desnecessário 
       (   ) Pouco importante  
       (   ) Importante 
       (   ) Muito importante 
       (   ) Indispensável   
 
2.9 Considerando os parâmetros abaixo 

indique o grau de interferência da 
atividade turística em sua região. 
 
1 – Muito baixo 
2 – Baixo 
3 – Médio 
4 – Alto 
5 – Muito Alto 
  
(   ) Oferta de emprego 
(   ) Crescimento econômico  
(   ) Violência urbana 
(   ) Tráfico de drogas 
(   ) Prostituição 
(   ) Destruição do patrimônio cultural 
(   ) Custo de vida 
(   ) Poluição 
(   ) Destruição do patrimônio natural 
(   ) Problemas de moradia 
(   ) Depredação do patrimônio histórico 
(   ) Implantação de infraestrutura 

 
 
2.10 Você acredita que o turismo ajuda a 

desenvolver a economia da região? 
 
         Sim.Como? 

_________________________________ 
        
         Não. Por quê? 
         _________________________________  

 
 

 
Obrigado pela colaboração! 
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APÊNCIDE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

COM OS GESTORES 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 
 

Município:  

 

Nome completo do entrevistado:  

 

Data: Ocupação: 

 
 

1 – Descreva resumidamente sua trajetória acadêmica e profissional. 

1.1 – Qual sua atua função/ 

1.2 – Quanto tempo de atuação nesta função? 

2 – Quantos são os colaboradores que prestam serviço para o estabelecimento? 

3 – Como classificaria o grau de importância da questão relacionada à qualificação de seus 

colaboradores? 

3.1 – Quantos são os colaboradores que possuem curso de formação específica na área de turismo? 

4 – Quais políticas de qualificação da mão de obra são desenvolvidas no estabelecimento? 

5 – Quais os principais obstáculos para a criação dessas políticas objetivando incentivar a 

qualificação da mão de obra? 

6 – Qual(is) período(s) de maior ocupação/utilização do estabelecimento? 

6.1 – Nos períodos de maior demanda há a necessidade de contratação de mão de obra 

complementar? 

6.2 – Por quanto tempo essa mão de obra é utilizada? 

6.3 – Esta mão de obra é requisitada entre os moradores locais ou empresas especializadas? 

6.4 – O(A) Sr(a). tem conhecimento se estes colaboradores prestam serviço para outros 

estabelecimentos?  

7 – Como classificaria o grau de importância do turismo para seu estabelecimento? 

8 – Na sua opinião, quais pontos positivos e negativos podem ser apontados com o desenvolvimento 

do turismo? 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 


