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O TURISMO NO PROCESSO DE (RE)PRODUÇÃO DE ESPAÇOS INSULARES PELA 
ACUMULAÇÃO POR DESPOSSESSÃO – FERNANDO DE NORONHA (PERNAMBUCO) 

 

 

Resumo -- Segundo Marx, as condições iniciais que viabilizaram o surgimento do 
capitalismo enquanto modo de produção estão associadas a um processo violento de 
cercamentos de terras comunais e expulsão dos camponeses ao qual chama de “acumulação 
primitiva”. O roubo dessas terras permitiu ao capitalista acumular os meios necessários para o 
florescimento do capitalismo enquanto modo de produção, ao mesmo tempo em que forneceu 
o exército industrial de reserva. Ocorre que ao contrário do que pensava Marx, esse processo 
não se restringe à pré-história do capitalismo. Os estudos de Rosa Luxemburgo e, 
posteriormente os de David Harvey, expandem o entendimento de Marx ao sugerirem que a 
dinâmica da acumulação capitalista necessita, sistematicamente, recorrer à tomada 
(geralmente violenta) dos bens alheios. É assim que surge o conceito de “acumulação por 
despossessão” para explicar o processo contínuo por meio do qual o capitalismo costuma se 
apoderar dos bens comuns como forma de sustentar sua expansão e de contornar suas crises 
orgânicas. Buscando defender a tese segundo a qual o turismo pode ser utilizado como um 
instrumento para viabilizar a acumulação por despossessão, a presente pesquisa se propõe a 
explicar como esse processo de acumulação por despossessão vem ocorrendo em Fernando de 
Noronha (PE), uma pequena ilha do nordeste brasileiro considerada como um dos destinos 
turísticos mais desejados do país. Os resultados indicaram que as vias para a despossessão se 
abrem a partir do momento em que o ilhéu se associa ou arrenda sua casa para um empresário 
do continente. Verificou-se também que a atuação do Estado é decisiva na dinâmica dessa 
espoliação e que, especificamente no caso de Fernando de Noronha, essa atuação é mediada 
pelo dispositivo da troca de favores entre burocratas e empresariado local. Por fim, é 
ressaltado que a manipulação da imagem de “paraíso” constitui um elemento fundamental na 
produção do espaço e na lógica da despossessão a partir do momento em que promove a 
legitimação da atuação dos burocratas. 

 

Palavras-chave: Despossessão. Espoliação. Acumulação por despossessão. Acumulação 
por espoliação. Turismo. Fernando de Noronha. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOURISM IN THE PROCESS OF (RE)PRODUCTION OF INSULAR SPACES BY THE 
ACCUMULATION BY DISPOSSESSION – FERNANDO DE NORONHA (PERNAMBUCO) 

 

 

Abstract -- According to Marx, the process that enabled the initial conditions for the 
emergence of capitalism as a mode of production is associated with a violent process of 
enclosures of communal lands and expulsion of the peasantry, which he calls "primitive 
accumulation." The appropriation of these lands allowed capitalists to accumulate the 
necessary means for the development of capitalism as a mode of production, while 
providing an industrial army of reserves. To the contrary of what Marx's thought, this 
process is not restricted to the prehistory of capitalism. The work of Rosa Luxemburg 
and later of David Harvey expand Marx's understanding by suggesting that the dynamics 
of capitalist accumulation need systematically to resort to the (often violent) taking of 
the goods of others. This is how the concept of "accumulation by dispossession" arises to 
explain the continuous process by which capitalism usually seizes common goods as a 
way of sustaining its expansion and bypassing its organic crises. Seeking to defend the 
thesis that tourism can be used as an instrument to enable accumulation by 
dispossession, this research aims to explain how this process of accumulation has been 
taking place in Fernando de Noronha (PE), a small island located at the Brazilian 
Northeast, and considered as one of the most desired tourist destinations in the country. 
Our findings indicated that the ways that lead to dispossessions are opened from the 
moment the islander associates or leases his house to a businessman from the 
Continent. We could also verify that the action of the State is decisive in the dynamics of 
this spoliation and that, specifically in the case of Fernando de Noronha, this action is 
mediated by the device of the exchange of favors between bureaucrats and local 
entrepreneurs. Finally, we emphasized that the manipulation of the image of "paradise" 
constitutes a fundamental element in the production of space and the logic of 
dispossession from the moment in which it promotes the legitimacy of the action of the 
bureaucrats. 

 

Keywords: Dispossession. Spoliation. Accumulation by dispossession. Accumulation by 
spoliation. Tourism. Fernando de Noronha. 

 

 

 

 

 



 
 

EL TURISMO EN EL PROCESO DE (RE)PRODUCCIÓN DE ESPACIOS INSULARES A 
TRAVÉS DE LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN – FERNANDO DE NORONHA 

(PERNAMBUCO) 

 

 

Resumen -- Para Marx, el proceso que viabilizó las condiciones iniciales para el 
surgimiento del capitalismo como una forma de producción se asocia a una forma 
violenta de apropiación de tierras comunales que expulsan a campesinos, dándole el 
nombre a este proceso de “acumulación primitiva”. El robo de estas tierras permite al 
capitalista acumular los medios necesarios que contribuyen al florecimiento del 
capitalismo como una forma de producción, y al mismo tiempo generando un ejército 
industrial de reservas. Por otro lado, al contrario de lo que pensaba Marx, este proceso 
no está restricto a la pre-historia del capitalismo. A través de los estudios de Rosa 
Luxemburgo y posteriormente de David Harvey se expande el entendimiento de Marx al 
sugerirse que la dinámica de acumulación capitalista necesita, sistemáticamente, 
recurrir a tomar (generalmente por la violencia) los bienes ajenos. De esta forma surge 
el concepto de “acumulación por desposesión” que explica el proceso continuo en el cual 
el capitalismo suele apoderarse de los bienes comunes como una forma de sustentar su 
expansión, y de encontrar sus crisis orgánicas. En la búsqueda por defender la tesis de 
que el turismo puede ser utilizado como un instrumento para viabilizar la acumulación 
por desposesión, esta investigación se propone explicar de que forma este proceso de 
acumulación por desposesión se viene dando en Fernando de Noronha, una pequeña isla 
al noreste de Brasil considerada como uno de los destinos turísticos más deseados del 
país. Nuestros resultados indican que las vías de desposesión se abren a partir del 
momento en que el isleño se asocia o renta su vivienda para un empresario del 
continente. También verificamos que la actuación del Estado es decisiva en la dinámica 
de esta forma de expoliación que, específicamente en el caso de Fernando de Noronha, 
esta actuación esta mediada por el dispositivo  del intercambio de favores entre los 
burócratas y las empresas locales. Por último, hay que señalar que la manipulación de la 
imagen de "paraíso" es un elemento clave en la producción del espacio y la lógica del 
despojo desde el momento en que promueve la legitimidad de las acciones de los 
burócratas. 

 

Palabras clave: Desposesión. Expoliación. Acumulación por desposesión. Acumulación 
por expoliación. Turismo. Fernando de Noronha. 

 

 

 

 



 
 

LE TOURISM DANS LE PROCESSUS DE (RE)PRODUCTION DES ESPACES INSULAIRES 
POUR L'ACCUMULATION PAR DÉPOSSESSION – FERNANDO DE NORONHA 

(PERNAMBOUC) 

 

 

Resumé -- Selon Marx, les conditions initiales qui ont permis l’émergence du 
capitalisme en tant que mode de production sont associées à un violent processus 
d’encerclement de terrains communaux et d’expulsion des paysans, connu comme 
« accumulation primitive ». Le vol de ces terres a permis au capitalisme d'accumuler les 
moyens nécessaires à l'épanouissement du capitalisme comme mode de production en 
même temps qu’il a fourni l’armée de réserve industrielle. Néanmoins, contrairement à 
ce qui pensait Marx, ce processus ne se limite pas à la pré-histoire du capitalisme. Les 
études de Rosa Luxemburg et, plus tard ceux de David Harvey, élargent la 
compréhension de Marx en suggérant que la dynamique de l'accumulation capitaliste a 
besoin de recourir systématiquement à la prise (souvent violente) des biens d’autrui. 
Ainsi, il emèrge le concept « d’accumulation par deposséssion » pour expliquer le 
processus par lequel le capitalisme prend les biens communs pour soutenir sa 
expansion et pour contourner ses crises organiques. En défendant la thèse selon laquelle 
le tourisme peut être utilisé comme un outil pour rendre possible l’accumulation par 
dépossession, cette recherche propose d’expliquer comment ce processus 
d’accumulation par dépossession se déroule à Fernando de Noronha (PE), une petite île 
du nord-est bresilién, considérée comme l'une des destinations les plus convoitées du 
pays. Les résultats indiquent que la voie de dépossession s’ouvre à partir du moment 
que l’insulaire s’associe ou loue sa maison à un homme d'affaires du continent. On a 
également constaté que le rôle de l'État est crucial dans la dynamique de dépossession et 
plus particulièrement dans le cas de Fernando de Noronha, cette action est intermédiée 
par le dispositif d'échange de faveurs entre les bureaucrates et les  entrepreneurs  
locaux. Enfin, on a mis en evidénce que la manipulation de l'image de «paradis» se 
constitue en  élément clé dans la production de l'espace et dans la logique de 
dépossession à partir du moment qu’il légitime  l’action des bureaucrates. 

 

Mot clés: Dépossession. Accumulation par dépossession. Tourisme. Fernando de 
Noronha. 
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Prefácio: posicionamento face ao conceito de tese 

A tese é um produto, mas também é um processo. Enquanto produto, a tese é o conjunto 

de páginas resultante de uma pesquisa realizada no âmbito de um doutorado. Ocorre 

que esse mesmo produto é, igualmente, resultado de um processo individual de 

amadurecimento pessoal e intelectual proporcionado pela pesquisa realizada. 

No curso desse processo, uma pergunta ressoa na mente do doutorando 

incessantemente: o que é uma tese? Que singularidade faz de uma tese, uma tese? O que 

a diferencia do produto/processo anterior que foi a dissertação do Mestrado? Neste 

momento, vê-se que tão inquietante (talvez, até mais) quanto à pesquisa em si, é o 

questionamento quanto à natureza do que se está fazendo. Assim, como se não bastasse 

a investigação propriamente dita, a questão existencial da tese se impõe ao pesquisador 

e, como não poderia deixar de ser, o doutorando vai atrás da resposta. Alguns não 

chegam a alcança-la, outros, pela exiguidade do tempo em relação à quantidade de tarefa 

a ser realizada no âmbito da pesquisa aliada às tarefas do dia-a-dia, não conseguem se 

permitir refletir sobre o assunto. E há, evidentemente, aqueles que sequer param para 

pensar no assunto e, na mecanicidade do processo, acabam por realizar uma 

investigação que mais se assemelha a uma versão melhorada da dissertação que realizou 

no Mestrado. 

Aqueles que conseguem tempo e fôlego para refletir sobre a natureza ontológica da tese, 

o recurso de recorrer aos livros como forma de ter a dúvida esclarecida é a via mais 

óbvia. Tal empreitada, no entanto, não se mostra das mais frutíferas uma vez que as 

principais referências sobre metodologia da pesquisa não esclarecem categoricamente o 

que é uma tese, qual a sua particularidade e o que a diferencia de demais trabalhos 

acadêmicos como dissertação e monografia de conclusão de curso de graduação. Desta 

forma, recorrer aos documentos denominados “tese” na esperança de tentar reconhecer 

um padrão e tentar decifrar sua essência aparece como a próxima tentativa mais natural. 

O esforço revela-se igualmente pouco produtivo, uma vez que o resultado é uma 

polifonia de pesquisas que não permite determinar sua verdadeira natureza. Por vezes 

essas teses se assemelham a artigos, por vezes a dissertações e há aquelas que, a bem da 

verdade, não são mais que trabalhos de conclusão de curso melhorados (algumas nem 

isso). 



 
 

Neste sentido, e tendo em conta o que foi dito quanto ao fato de ser a tese um processo 

de amadurecimento intelectual, na ausência de uma definição clara e face à inquietude 

existencial que a natureza da tese suscita, cabe ao investigador amadurecer seu próprio 

conceito do que vem a ser uma tese e deixa-lo explícito ao leitor. Neste ponto, as 

reflexões de Martins; Theóphilo (2009, p.32) são bastante inspiradoras. Segundo os 

referidos autores, o vocábulo tese advém do grego thésis que significa o ato de pôr, 

proposição (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p.32) e é empregado para designar um 

argumento formulado com o intuito de ser defendido em público. Ainda segundo eles: 

A origem da tese remonta à Idade Média, com o advento das primeiras 
universidades. É a monografia mais antiga e solene. “[…] a ‘defesa de tese’ ou 
simplesmente a ‘tese’ representava o momento culminante de quem aspirava 
ao título de doctor, que era equivalente ao de ‘douto’ ou ‘sábio’”. Essa prática 
representava a institucionalização do método filosófico vigente à época, a 
disputatio: o candidato defendia uma tese ante as ideias contrárias e objeções 
dos examinadores (antítese). Desde que vitoriosa a tese, surgia uma nova teoria 
ou doutrina e se consagrava um filósofo ou teólogo (MARTINS; THEÓPHILO, 
2009, p.32). 

Com o passar do tempo, tese também passou a designar o produto de uma investigação 

realizada no âmbito de um doutorado. Martins; Theóphilo (2009, p.32) acrescentam que, 

enquanto um trabalho científico necessário à obtenção do grau de “doutor”, equivalente 

ao “PhD” (philosophy doctor), a tese deve demonstrar originalidade, no sentido de que o 

candidato a doutor deve “conhecer profundamente um assunto de forma a ‘descobrir’ 

algo que não foi dito pelos demais estudiosos”. 

O que estes quatro anos de estudos de doutorado (e as reflexões que eles trouxeram) 

permitiram entrever foi que uma tese é uma posição, um ponto de vista, construída pelo 

pesquisador a partir de seu conhecimento e amadurecimento intelectual face a um 

objeto ou tema determinado. Entende-se, pois, que é o coroamento de um percurso 

acadêmico no qual o pesquisador tem condições intelectuais e domínio metodológico 

para propor um ponto de vista original (que pode, por vezes, desafiar o mainstream) e, 

sobretudo, defendê-lo. “Defesa”, eis a palavra-chave em uma investigação de doutorado; 

porque uma tese não é nada sem os argumentos que a sustentam. 

Enquanto o trabalho de conclusão de curso nada mais é do que o primeiro contato 

acadêmico com a pesquisa, quando o estudante passa a entender e pôr em prática os 

fundamentos da pesquisa científica; a dissertação é uma forma de desenvolver uma 



 
 

pesquisa mais consistente, elaborada a partir de reflexões próprias. O que os distingue é, 

pois, o nível de profundidade do estudo, mas o que os une, e por isso mesmo, os 

diferencia de uma tese, é sua incapacidade de apresentar a priori uma ideia a ser 

defendida. A exposição de um argumento (não confundir com hipótese), mas, sobretudo, 

a defesa de sua validade. Eis, pois, o que, no nosso entendimento, caracteriza uma tese 

de doutorado. O presente trabalho foi concebido e conduzido a partir desse 

entendimento. Sendo assim, na pior das hipóteses, se estivermos equivocados, ao menos 

fomos coerentes. 
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INTRODUÇÃO 

Aceitar a existência de um processo de produção do espaço significa aceitar, 

igualmente, que o espaço não é simplesmente produzido, mas sim 

intencionalmente produzido. Ou seja, ele é produzido com vistas a atender uma 

determinada finalidade consoante à lógica de um contexto socioeconômico 

específico. Logo, não se pode desvincular o espaço do modo de produção no qual 

ele foi engendrado. Tendo em vista que o modo de produção hegemônico é o 

capitalista, a produção do espaço é, em essência, a produção capitalista do espaço. 

Por sua vez, a reprodução do capitalismo enquanto modo de produção está, em 

grande medida, vinculada à propriedade dos meios de produção. É a existência de 

proprietários de meios de produção de um lado e de não proprietários (que 

perderam todo o domínio sobre os meios com os quais trabalham) de outro, o que 

sustenta (e explica) a relação de exploração característica do modo capitalista de 

produção (MARX, 2004, p.829). Entres os elementos que tornam possível a 

produção, um em particular, merece especial atenção: a terra. 

Como bem lembra Marx (2004, p.65), “o homem, ao produzir, só pode atuar como a 

própria natureza, isto é, mudando as formas da matéria”. Em outras palavras, no 

processo de transformação da riqueza natural em objetos da riqueza humana, a 

fonte é sempre a terra e a natureza que a acompanha (MARÉS, 2004). Ao fim e ao 

cabo, portanto, o que se verifica é que, de uma forma ou de outra, a produção de 

mercadorias está associada ao domínio da terra (CARLOS, 2011, p.94; MARX, 2004, 

p.57). Por esta razão, ainda que o trabalho constitua a fonte do valor (MARX, 2004, 

p.61) ele nada significa sem a aquilo que fornece o field of employment (MARX, 

2004, p.214). É como diz Petty (apud Marx, 2004, p.65): “o trabalho é o pai, mas a 

mãe é a terra”. Tal reflexão traz consigo uma inegável constatação: a privatização 

do espaço constitui um pré-requisito fundamental na dinâmica do capitalismo 

(ALBUQUERQUE, 2009, p.26). 

Marx (2004, p.837) já havia demonstrado isso ao explicar como a apropriação das 

terras comuns foi condição sem a qual o capitalismo não poderia ter emergido na 
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Inglaterra dos séculos XV e XVI. Da mesma forma, Wakefield (apud Marx, 2004, 

p.882; apud Marx, 2011, p.423; apud Harvey, 2013, p.288) concluiu que a 

preservação das aspirações de desenvolvimento do capitalismo na Austrália, por 

ocasião da colonização britânica no século XVIII, passava necessariamente pela 

intervenção do Estado no sentido de impor um preço de reserva na terra; preço 

esse que deveria ser suficientemente alto para assegurar que todos os imigrantes 

que fossem para a Austrália tivessem que trabalhar como assalariados até poupar 

capital suficiente para ter acesso à terra (HARVEY, 2013, p.288). 

Do exposto, infere-se que se a terra estiver livre, à disposição de todos, a tendência 

é que cada um trabalhe e produza para si. Nestas circunstâncias, no entanto, não há 

terreno fértil para o capitalismo prosperar. Para que alguém resolva, de livre e 

espontânea vontade, trabalhar para outrem, é preciso que esse alguém não tenha 

como se manter, isto é, não tenha como ter acesso à terra. Como bem sintetiza 

Martins (2010, p.10): a terra pode ser livre se o trabalho for escravo; mas ela 

precisa ser escrava (no sentido de se imporem restrições a seu acesso) se o 

trabalho for livre. É por esse motivo que “o monopólio da propriedade da terra é 

pressuposto histórico e fica sendo base constante do modo capitalista de 

produção” (MARX, 2004, p.826) e, por conseguinte, da produção capitalista do 

espaço. 

Ocorre que a propriedade privada da terra não é algo natural… nunca foi. Trata-se 

do produto de uma construção histórica. Quem identifica isso é Marx (2004, p.827) 

quando, ao analisar o processo de reprodução do capital, conclui que: 

A acumulação do capital pressupõe a mais-valia, a mais-valia, a produção 
capitalista, e esta, a existência de grandes quantidades de capital e de 
força de trabalho nas mãos dos produtores de mercadorias. Todo esse 
movimento tem, assim, a aparência de um círculo vicioso, do qual só 
poderemos escapar admitindo uma acumulação primitiva, anterior à 
acumulação capitalista (…), uma acumulação que não decorre do modo 
capitalista de produção, mas é o seu ponto de partida (MARX, 2004, 
p.827). 

Essa acumulação primitiva representa, portanto, o processo de surgimento da 

propriedade privada da terra que possibilitou o florescimento do modo de 

produção capitalista. O que Marx (2004, p.829) vai sublinhar, entretanto, é que a 

história dessa propriedade privada “foi inscrita a sangue e fogo nos anais da 
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humanidade”. Isto porque a privatização dessas terras não se deu por meios 

pacíficos (como a compra ou arrendamento, por exemplo), mas sim através do 

assalto aos camponeses que nelas viviam e delas tiravam seu sustento. 

Embora essa acumulação original tenha constituído a base sobre a qual o sistema 

capitalista de produção foi erigido (razão pela qual é chamada de “primitiva” ou 

“original”), Harvey (2004, p.129) chama a atenção para o fato de que, longe de se 

circunscrever à “pré-história” do capitalismo, esse fenômeno de apropriação dos 

haveres alheios tem estado presente na economia capitalista em muitas nações 

ocidentais desde a década de 1970. Harvey (2004) emprega o termo “acumulação 

por despossessão” ou “acumulação por espoliação” para designar justamente essa 

estratégia de reprodução do capital. Harvey (op. cit) menciona que diversos são os 

mecanismos por meio dos quais a usurpação pode se efetivar e é nesse ponto que o 

conceito de acumulação por despossessão se articula com o turismo para dar 

origem à tese que aqui se busca defender: a de que o turismo pode se constituir 

em um desses mecanismos que viabilizam a despossessão. 

A importância do turismo no processo de produção do espaço não pode ser 

menosprezada. Apesar de, ainda hoje, ser frequentemente visto como uma 

“indústria sem chaminés”, o fato é que o papel do turismo enquanto elemento 

transformador do espaço é inegável. Como bem lembra Cruz (2002, p.08), “a 

importância do turismo reside menos nas estatísticas que mostram, parcialmente, 

seu significado e mais na sua incontestável capacidade de organizar sociedades 

inteiras e de condicionar o (re)ordenamento de territórios para sua realização”. 

Ouriques (2005, p.92) também é enfático quanto ao fato de que o turismo 

representa “uma das formas de apropriação e controle do espaço por parte do 

capital”. 

Como caso de estudo, escolheu-se o arquipélago de Fernando de Noronha, um dos 

mais famosos destinos turísticos brasileiros. O que motivou a escolha de Fernando 

de Noronha foi o fato de praticamente toda sua dinâmica orbitar em torno do 

turismo, o que permitiria verificar o peso da atividade na produção do espaço. Já os 

indícios que permitiram formular a tese de que haveria na ilha um processo de 

produção do espaço baseado em despossessão foram constatados ainda em 2012 
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quando, in loco, por meio de observações e relatos de alguns ilhéus, percebeu-se 

um forte assédio do capital sobre as pousadas/casas dos ilhéus e que, de alguma 

forma, o turismo parecia ter um papel importante nessa dinâmica. Entendendo que 

esse assédio não se processava da forma habitual (isto é, através da compra da 

terra, uma vez que a totalidade do arquipélago é classificado como terra da União), 

assumiu-se que a produção do espaço em Fernando de Noronha se daria mediante 

uma lógica pautada na despossessão. Diante disso, levantou-se o seguinte 

problema de pesquisa: de que forma o turismo é utilizado pelo capital para 

promover um processo de produção do espaço baseado na acumulação por 

despossessão? 

Diante do exposto, a presente pesquisa se apresenta com o objetivo geral de 

explicar como o turismo pode ser utilizado para viabilizar a acumulação por 

despossessão no processo de produção (capitalista) do espaço em Fernando de 

Noronha. 

Especificamente, busca-se com esta pesquisa: 

 Relacionar o conceito de produção do espaço com o de acumulação por 

despossessão; 

 Descrever o processo de turistificação de Fernando de Noronha; 

 Esclarecer de que forma o turismo pode ser empregado enquanto uma 

ferramenta para promover a acumulação por despossessão; 

 Refletir sobre as implicações de uma estratégia pautada na despossessão na 

relação do ilhéu com seu espaço insular. 

O tema da despossessão, mas especificamente em sua relação com a produção do 

espaço e o turismo, é um assunto que carece de pesquisas. Consultas ao Banco de 

Teses e Dissertações da UFPE e à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia retornam vários estudos sobre 

produção do espaço pelo turismo; porém, nenhum cuja proposta seja a de verificar 

como esse processo resulta em despossessão. O ineditismo do tema, portanto, é o 

argumento primeiro para justificar a necessidade da realização de uma pesquisa 

nos termos ora propostos. Justamente por analisar o processo de produção do 
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espaço a partir de um ângulo ainda não explorado, a realização desta pesquisa 

justifica-se pelo potencial que tem de contribuir com o conhecimento que se vem 

construindo sobre a temática da produção do espaço pelo turismo. 

Além disso, verifica-se que há estudos sobre produção do espaço em centros 

urbanos, em ambientes costeiros, rurais e de montanha; no entanto, estudos sobre 

a produção do espaço em contextos insulares ainda são minoria. Neste sentido, a 

análise de um caso insular justifica-se pelo potencial que tem em acrescentar 

novas perspectivas e trazer contribuições teóricas originais que ajudem a grassar o 

estado da arte sobre o processo de produção do espaço, nomeadamente de espaços 

turísticos. 

Pesou também na escolha de Fernando de Noronha a idiossincrasia de sua 

realidade político-administrativa. O arquipélago é composto por duas Unidades de 

Conservação (UC): uma Área de Proteção Ambiental (cuja gestão está a cargo da 

ADEFN e do ICMBio, sendo que parcela dessa área está sob o domínio do Comando 

da Aeronáutica) e um Parque Nacional (que se encontra sob a administração do 

ICMBio). Some-se a isso o fato de que Fernando de Noronha também é Distrito 

Estadual, de competência do Governo do Estado de Pernambuco, além de também 

ser Unidade de Conservação estadual, igualmente a cargo do Governo de 

Pernambuco. Face esta condição, várias são as entidades (e interesses) 

envolvida(o)s na gestão do arquipélago, o que o torna, mais uma vez, um caso 

interessante (por conta de sua singularidade) de ser estudado. 

Ademais, é curioso constatar que apesar de ser um dos destinos turísticos mais 

famosos do Brasil, os registros de como Fernando de Noronha surgiu e se 

desenvolveu enquanto destino são poucos e, sobretudo, desarticulados. A 

realização do resgate de como se deu o processo de turistificação de Fernando de 

Noronha é, portanto, outro argumento que justifica a necessidade desta pesquisa. 

Este estudo também se justifica pelo recorte crítico. Como qualquer destino 

turístico, Fernando de Noronha encontra-se subordinado a um embate de 

interesses oriundo dos diversos sujeitos que atuam em sua produção. Esta 

realidade, no entanto, é eclipsada pela imagem de “destino ecológico” e “paraíso 
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ecoturístico” que frequentemente vem associada ao arquipélago. Assim, considera-

se que os resultados desta pesquisa podem oferecer elementos que ajudarão a 

desconstruir esta visão romântica de Fernando de Noronha que em nada colabora 

para a resolução dos reais problemas pelos quais o arquipélago passa. Assim, 

contrariando o senso comum que não vê problemas na paradisíaca Fernando de 

Noronha, o que se propõe a partir de agora é justamente, como sugere Eagleton 

(1986 apud SOJA, 1993, p.20), “virar pelo avesso a tapeçaria imponente, para expor 

em todo o seu confuso emaranhamento, desprovido de qualquer glamour, os fios 

que compõem a próspera imagem que ela expõe ao mundo”. 

Cumpre ressaltar que analisar o processo de produção do espaço pelo turismo 

também é útil porque evidencia intencionalidades e aponta para o rumo que a 

atividade dá ao espaço. Sendo assim, este trabalho se justifica na medida em que 

sua realização tem a possibilidade de fornecer pistas que permitam o 

desenvolvimento pelo turismo, ao invés do desenvolvimento para o turismo; ou 

seja, o turismo enquanto uma via pela qual a comunidade pode experimentar uma 

melhoria de qualidade de vida, ao invés do mesmo servir unicamente como um 

instrumento de acumulação para o capital. 

Finalmente, é preciso fazer algumas considerações de ordem metodológica. Como 

qualquer pesquisa científica, a presente investigação recorre a um método 

científico. E como em qualquer método científico, duas são as componentes que 

precisam ser explicitadas (MORAES; COSTA, 1999): o método de interpretação e o 

método de pesquisa. O método de interpretação refere-se à concepção de mundo 

normatizada e orientada para a condução da pesquisa científica (MORAES; COSTA, 

1999). A bem dizer, trata-se da aplicação de um sistema filosófico ao trabalho da 

ciência. Já o método de pesquisa refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas no 

estudo. Relaciona-se, portanto, mais aos problemas operacionais da pesquisa que a 

seus fundamentos filosóficos (MORAES; COSTA, 1999). 

No que toca ao método de interpretação, a abordagem empregada foi 

assumidamente materialista histórica e dialética. A opção por este método de 

interpretação resulta da convicção de que o espaço não deve ser visto como algo 

pronto, tampouco, um resultado do acaso. Se o espaço é de determinada maneira é 
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porque alguém assim o quis; é porque houve interesse de determinados sujeitos 

que o moldaram para ser da forma como se apresenta. A questão está, portanto, em 

investigar as causas e não apenas descrever o que está ao alcance da vista; afinal, 

como recorda Harvey (2013, p.197), o método realmente científico consiste em 

identificar os elementos que “explicam por que certas coisas acontecem de 

determinada forma em nossa sociedade”. 

Destarte, o posicionamento que se assumiu nesta investigação foi o de que o 

espaço é social e historicamente construído a partir das relações de produção que 

compõem a estrutura econômica da sociedade; não surgindo, portanto, num vazio 

histórico, sem divisão social do trabalho e sem conflitos de interesses. Seguindo 

esta linha de raciocínio, adotou-se a perspectiva lefebvriana de método 

regressivo-progressivo (LEFEBVRE, 1976). Construída a partir de uma lógica 

materialista histórico-dialética, esta abordagem busca compreender a gênese do 

presente, partindo do atual rumo ao passado, não apenas como uma forma de 

explicar o passado, mas, sobretudo, como uma via para esclarecer os processos em 

curso no presente que apontam para o futuro. Esta abordagem mostra-se 

pertinente porque possibilita considerar no estudo do espaço duas dimensões 

temporais: a horizontal ou sincrônica (que permite estudar a inserção do objeto de 

estudo no contexto de sua época) e a dimensão vertical ou diacrônica (que 

considera a coexistência de processos históricos diferentemente datados). 

Ainda sobre o método de interpretação, convém explicitar que a espinha dorsal 

que sustenta teoricamente este trabalho é baseada em Marx, Lefebvre e Harvey. De 

Marx extraiu-se, principalmente, o entendimento sobre como o modo de produção 

capitalista funciona, o que ajudou a compreender, inclusive, o lugar do turismo 

dentro dessa lógica. De Lefebvre aproveitou-se a teoria sobre a produção do 

espaço como uma forma de compreender o papel dos sujeitos e os processos 

envolvidos na produção do espaço. De Harvey tomou-se emprestado o conceito de 

acumulação por despossessão (que por sua vez, apoia-se no conceito de 

acumulação primitiva proposto por Marx) para explicar como funciona a dinâmica 

capitalista em situações nas quais inexiste a propriedade privada da terra, como é 

o caso de Fernando de Noronha. 
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No que toca especificamente ao método de pesquisa, as técnicas empregadas 

foram: revisão bibliográfica, observação in loco e entrevistas. 

A revisão bibliográfica consistiu em consulta a livros, periódicos (nacionais e 

internacionais) e trabalhos acadêmicos, além de revisão de literatura sobre 

Fernando de Noronha em documentos históricos e técnicos. A produção do espaço, 

sendo histórica, requer uma análise das diversas conjunturas históricas nas quais o 

mesmo foi sendo produzido. Neste sentido, as matérias jornalísticas sobre o objeto 

foco da análise constituem um recurso precioso. Sendo assim, matérias de jornal 

foram usadas como uma forma de captar os anseios, expectativas, pretensões, 

pontos de vistas e intenções no que se refere a Fernando de Noronha. Estas fontes 

jornalísticas correspondem, mais concretamente, a matérias veiculadas em jornais 

de época que, por sua vez, foram acessados a partir da homepage da Homeroteca 

do Rio de Janeiro. Já o levantamento e análise da literatura sobre Fernando de 

Noronha teve como foco a obtenção de maiores detalhes sobre os aspectos 

socioeconômicos e históricos do arquipélago, sobretudo no que se refere à sua 

relação com o turismo. 

A observação in loco, por sua vez, possibilitou um contato pessoal e próximo com 

o objeto investigado. Pôde-se, assim, obter dados originais que viabilizaram a 

discussão com a literatura. O tipo de observação empregado foi a sistemática e 

não participante. A opção pela pesquisa não participante deveu-se ao fato de que 

a interação com a comunidade (sem a necessidade de se assumir como um 

“membro” da mesma) é suficiente para se obter as informações (seja em 

quantidade, seja em profundidade) necessárias aos propósitos da pesquisa. Sendo 

sistemática, ou seja, uma pesquisa que emprega instrumentos para a coleta de 

dados, o recurso utilizado para a obtenção de informações foi a entrevista. 

O propósito das entrevistas foi o de obter elementos que nem a observação nem a 

revisão de literatura foram capazes de fornecer sobre o processo de produção do 

espaço turístico em Fernando de Noronha. Ainda sobre as entrevistas, é preciso 

advertir que: uma vez que algumas delas levantaram aspectos delicados 

concernentes à gestão do Arquipélago, achou-se por bem omitir os nomes dos 

entrevistados como forma de preservar suas identidades. Assim, embora a 
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identidade dos entrevistados seja mantida sob sigilo, é possível esclarecer que 

foram entrevistados pesquisadores, ex-funcionários que trabalharam na ADEFN, 

funcionários que ainda trabalham na ADEFN, ilhéus e ex-gestores. 

No que toca à organização desta tese, a mesma está composta, além desta 

introdução, por quatro capítulos. O capítulo um aborda produção do espaço desde 

um ponto de vista teórico. Relata-se como “espaço” passou de uma categoria 

marginal no seio da Geografia Tradicional, sua instrumentalização durante a fase 

da Geografia Quantitativista até se tornar uma categoria-chave com a Geografia 

Nova. É a partir daí que se começa a falar em “produção do espaço”. Tendo sido 

Henry Lefebvre uma das figuras mais emblemáticas e coerentes na elaboração de 

uma teoria sobre produção do espaço, o capítulo segue com uma discussão sobre o 

que o termo significa no seio do pensamento lefebvriano. Em seguida, é abordada a 

relação que a produção do espaço mantém com o modo de produção dominante. 

Dada a hegemonia do modo de produção capitalista e, sendo o turismo uma 

atividade, por natureza capitalista, o capítulo segue com uma discussão que 

articula produção do espaço e turismo. Mostra-se que, mais que uma atividade que 

modifica o espaço, o turismo tem o potencial de, verdadeiramente, produzir o 

espaço. 

Uma vez que qualquer reflexão sobre produção do espaço é, necessariamente, uma 

reflexão sobre o modelo de produção do espaço na lógica do modo de produção 

capitalista, o capítulo dois começa por discutir o papel do espaço na história da 

expansão capitalista. Neste sentido, começa-se com o conceito de “acumulação 

primitiva” de Karl Marx para resgatar as origens do capitalismo e de como a 

apropriação do espaço, através dos cercamentos de terra (enclosures), teve papel 

decisivo na evolução do capitalismo para se concluir, com Rosa Luxemburg, que 

aquilo que Marx considerava como primitivo ou original, na verdade é algo 

inerente ao próprio processo de expansão do capital. Em seguida, o entendimento 

de “acumulação por despossessão” proposto David Harvey é resgatado para 

mostrar que, de fato, o recurso à despossessão sempre compôs o rol de estratégias 

do capitalismo. Como parte do objetivo maior de entender como a acumulação por 

despossessão pode funcionar através do turismo em ambientes insulares, o 

capítulo segue com uma descrição do regime fundiário no Brasil. Começa-se por 
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resgatar a história da instituição do regime de propriedade privada da terra desde 

a Lei de Sesmarias até a Constituição de 1988. Em seguida, são explicadas as 

particularidades que envolvem o regime fundiário dos ambientes insulares 

brasileiros. Finalmente, o capítulo encerra com uma caracterização das ilhas 

enquanto destinos turísticos. 

O capítulo três apresenta o caso estudado. Descreve-se a história de Fernando de 

Noronha desde sua descoberta pela II Expedição Exploradora (1503-1504), 

passando pelos seus diversos usos enquanto presídio, base militar, Território 

Federal, Distrito Estadual, até a sua consolidação como um dos destinos turísticos 

mais famosos e desejados do Brasil. Assim, descreve-se desde os primeiros 

momentos em que se cogitou implantar o turismo no arquipélago (ainda durante a 

gestão dos militares), passando pelo período em que houve a abertura da ilha para 

o turismo (quando passou para a administração civil, primeiramente sob o 

controle do Governo Federal e, posteriormente do Governo Estadual) até os dias de 

hoje. Em seguida, é feita uma reflexão a propósito do modelo de desenvolvimento 

promovido pelo turismo em Fernando de Noronha e os tipos de impactos 

decorrentes da atividade sobre o ambiente insular. É preciso esclarecer que, tendo 

em vista as particularidades que envolvem a administração do arquipélago, foi 

preciso esmiuçar questões políticas e jurídicas numa perspectiva mais descritiva 

que explicativa como uma forma de melhor compreender o terreno sobre o qual a 

produção do espaço se realiza. 

A partir do ferramental teórico e da descrição do estudo de caso apresentados nos 

capítulos precedentes, o capítulo quatro se dedica a apresentar e discutir os 

resultados dessa pesquisa. Analisa-se como o fato de ser patrimônio da União é 

determinante na forma como o espaço noronhense é produzido e qual o papel dos 

Termos de Permissão de Uso e das associações entre ilhéus e investidores externos 

nessa dinâmica. Aqui também é exposto e discutido o peso que o nexo entre capital 

e política (expresso através de uma relação “poderes-favores”) tem no processo de 

produção do espaço e como isso pode influenciar decisivamente na despossessão. 

Por fim, discute-se como o discurso hegemônico construiu uma ideologia da 

proteção ambiental como forma de justificar suas ações e legitimar a produção do 

espaço com vistas a atender aos interesses do capital. 
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A tese se encerra com a apresentação das conclusões, seguida de algumas 

considerações finais que apontam os limites da pesquisa e sugestões para 

pesquisadores que tencionam seguir pela seara dos estudos sobre produção do 

espaço e acumulação por despossessão. 
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CAPÍTULO 1: EM TORNO DO CONCEITO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

Seminal, o conceito de “produção do espaço” apresentado por Henri Lefebvre é 

considerado como sendo frequentemente subentendido, mal interpretado e 

tergiversado pelos investigadores que dele fazem uso (SIMONSEN, 1992; CRUZ, 

2008; MOLOTCH, 1993; SCHMID, 2012). Para Molotch (1993, p.893), isto se deve, 

em parte, ao estilo de escrita densa, com digressões, frases misteriosas, usos 

inconsistentes e desenvolvimento desorganizado de conteúdo que são próprios a 

Lefebvre. Swyngedouw (1992, p.318) explica que se trata de uma leitura que não é 

fácil por ser escrito a partir de muitas disciplinas e tradições intelectuais (que vão 

desde a arte, arquitetura e cultura, passando por literatura, política, economia e 

filosofia). Por conta disso, Simonsen (1992, p.82) classifica o estilo de Lefebvre 

como “difícil e não simplista”, enquanto que Lorea (2013, p.10) afirma que a “obra 

de Lefebvre, e particularmente A produção do espaço, não resulta fácil leitura”. 

No entanto, em que pesem as dificuldades de leitura e/ou compreensão, é em 

Lefebvre que o conceito de “produção do espaço” se encontra em sua forma mais 

“coerente, criativa e explícita” (SMITH, 1988, p.139). Aliás, como vai notar Smith 

(1988, p.139): “foi Lefebvre quem criou a frase ‘produção do espaço’”. Destarte, em 

se tratando de uma investigação que tem como tema a produção do espaço, seria 

leviano desconsiderar a obra de Lefebvre. Sendo assim, uma primeira providência 

é explicitar o que este conceito representa. 

Uma forma útil de entender o que o espaço e sua produção significam no 

pensamento lefebvriano é entender o que o espaço significava antes de Lefebvre. 

Desta forma é possível vislumbrar de que forma Lefebvre rompeu com as 

propostas anteriores e o que trouxe de inovador. 

1.1| O conceito de espaço no pensamento geográfico 

A reflexão sobre o conceito de espaço… 

(…) cobre uma variedade (…) ampla de objetos e significações – os 
utensílios comuns à vida doméstica, como um cinzeiro, um bule, são 
espaço; uma estátua ou uma escultura, qualquer que seja a sua 
dimensão, são espaço; uma casa é espaço, como uma cidade também o é. 
Há o espaço de uma nação – sinônimo de território, de Estado; há o 
espaço terrestre, da velha definição da geografia, como crosta de nosso 
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planeta; e há, igualmente, o espaço extraterrestre, recentemente 
conquistado pelo homem, e, até mesmo o espaço sideral, parcialmente 
um mistério (SANTOS, 2004b, p.150). 

Desta forma, longe de estar restrita aos círculos acadêmicos e intelectuais, a 

palavra espaço é de uso corrente, sendo utilizada tanto no dia-a-dia como nas 

diversas ciências1 (CORRÊA, 2003, p.15). Diante das mais díspares interpretações, 

e considerando que “tanto a terminologia cotidiana como a própria conceituação 

estão carregadas das múltiplas acepções correspondentes aos outros tipos de 

espaço” (SANTOS, 2004b, p.151), definir o que é o espaço acaba por se constituir, 

como diria Santos (2004b, p.150), em “uma tarefa extremamente árdua”. 

No que toca à consciência do espaço, a Geografia é possivelmente a área do 

conhecimento científico que mais diretamente se dedicou ao assunto (MORAES, 

2005, p.28). E isto de tal sorte que “espaço” (juntamente com “paisagem”, “região”, 

“território” e “lugar”) acabou por se tornar um de seus conceitos-chave (CORRÊA, 

2003, p.17; SPOSITO, 2004, p.17). Entretanto, nem sempre foi assim. Ao longo da 

construção do pensamento geográfico, tanto a acepção como o método de estudar 

o espaço sofreram significativas mudanças. 

De acordo com Carlos (2008, p.30), “na divisão do trabalho estabelecida dentro da 

‘ciência’ coube à geografia a análise espacial”. Ocorre que mesmo a preocupação 

com o espaço tendo permeado desde sempre os estudos geográficos, ele nem 

sempre foi conceituado e estudado de igual modo pelos geógrafos. Para o conjunto 

de correntes do pensamento geográfico entre o período de 1870 e 1950 

(caracterizado pelo enquadramento da geografia enquanto disciplina autônoma 

nas universidades europeias), convencionalmente denominado Geografia 

Tradicional, por exemplo, o espaço não constituía um conceito-chave (CORRÊA, 

2003, p.17). Durante este interstício, mais significativos e importantes eram os 

conceitos de paisagem, região natural e região-paisagem. 

Alexander von Humboldt, considerava que a essência da geografia deveria estar 

voltada para estabelecer as relações de causalidade entre os diversos elementos da 

                                                 
1 Côrrea (2003, p.15) observa, por exemplo, que “entre os astrônomos, matemáticos, economistas e 
psicólogos, entre outros, utiliza-se, respectivamente, as expressões espaço sideral, espaço topológico, 
espaço econômico e espaço pessoal”. 
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natureza (MORAES, 2002, p.48). Assim, fundamental, segundo Humboldt, seria o 

papel do geógrafo em contemplar a paisagem de uma forma quase estética. Seria, 

portanto, na paisagem (e no raciocínio lógico), que estaria a chave para explicar o 

mundo. Já Karl Ritter, guiado por uma visão de mundo bastante religiosa, 

entendia que à geografia caberia explicar a individualidade dos “sistemas 

naturais”. Para Ritter, como comenta Moraes (2002, p.48-49), um sistema natural 

seria uma área delimitada composta por diversos elementos naturais, do qual o 

homem seria o principal. Caberia ao geógrafo estudar os sistemas naturais e 

compará-los de modo a explicar a individualidade de cada um deles. Ou seja, para 

Ritter, a ordem natural obedeceria a um fim previsto por Deus; deste modo, 

haveria uma finalidade na natureza, logo uma predestinação dos lugares. 

Compreender esta predestinação, como explica Moraes (2002, p.49), seria a tarefa 

do conhecimento geográfico. 

Enquanto categoria de análise, o espaço ganha relativo destaque durante a 

Geografia Tradicional (1870 a 1950) nas obras de Friedrich Ratzel, Richard 

Hartshorne (CORRÊA, 2003, p.17) e Alfred Hettner. 

Ao longo século XIX a Alemanha inexistia enquanto um Estado Nacional Unificado. 

No entanto, o expansionismo napoleônico e a ameaça que ele representara, 

acabaram por despertar nas classes dominantes alemãs o ideal da unificação 

nacional. É neste quadro de afirmação e expansão do Estado Nacional que 

Friedrich Ratzel surge como “um representante típico do intelectual engajado no 

projeto estatal” (MORAES, 2002, p.55). Sua obra vai legitimar o expansionismo 

alemão ao sugerir que a Alemanha, situada no centro da Europa, deveria expandir-

se, inicialmente, para o leste e o sul e, em seguida, para o oeste (ANDRADE, 2008, 

p.86). Para Ratzel, a luta dos povos seria, via de regra, a luta por espaço, uma vez 

que é no espaço que estão os elementos vitais para a existência humana. Sendo 

assim, o espaço é, na perspectiva ratzeliana, o “espaço vital” (lebensraum); sua 

preservação e ampliação constituem a razão de ser do Estado (CORRÊA, 2003, 

p.18). 

A preocupação com o espaço também vai aparecer na obra de Alfred Hettner, um 

dos principais geógrafos alemães da primeira metade do século XX. Hettner 
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considerava a Geografia como uma ciência do espaço, admitindo que seria “a 

ciência da superfície da terra” (ANDRADE, 2008, p.106). De acordo com Santos 

(2004b, p.156), Hettner considerava o espaço como um modo de ver as coisas ou 

uma intuição (Anschauung). Convicto de que o espaço não poderia ser real, ou seja, 

não poderia, ele próprio, ser portador de uma existência (uma vez que não há 

coisas, pois coisas são exclusivamente visões apreendidas pelo espírito), Hettner 

(apud SANTOS, 2004b, p.156) vai defender que “o espaço é apenas uma forma de 

percepção”. 

Richard Hartshorne, discípulo de Hettner, entendia o espaço enquanto algo 

absoluto, isto é, um conjunto de pontos que tem existência em si, sendo, portanto, 

independente de qualquer coisa (CÔRREA, 2003, p.18), inclusive do tempo. Ao 

dissociar o espaço do tempo, Hatshorne produz uma máxima segundo a qual a 

geografia se ocuparia de todos os fenômenos organizados espacialmente, ao passo 

que a história, por outro lado, estudaria os fenômenos segundo a dimensão tempo 

(SPOSITO, 2004, p.88). A partir desta dissociação, Hartshorne vai interpretar o 

espaço enquanto “um receptáculo que apenas contém as coisas” (CORRÊA, 2003, 

p.18). 

Não obstante as reflexões destes geógrafos, a verdade é que o espaço não passava 

de uma categoria marginal. Some-se a isso o fato de que nos anos 1920, como 

observa Soja (1993, p.47), a geografia se encontrava, dentro da divisão acadêmica 

do trabalho vigente, isolada em uma posição que não a classificava nem no rol das 

disciplinas especializadas e substantivas das ciências naturais e humanas, 

tampouco no ramo da história. Este isolamento da geografia (e dos geógrafos) se 

manifestou na forma de uma vigorosa retração teórico-conceitual no que tange às 

lucubrações sobre o espaço. 

Ensimesmada e tendo-se afastado dos grandes debates teóricos, a geografia ficou, 

na primeira metade do século XX, reduzida à acumulação, classificação e 

representação teórica e inocente do material factual que descrevia a diferenciação 

da superfície da terra por áreas. Devido a este posicionamento, a geografia “tratou 

o espaço como um campo morto, do fixo, do não dialético, do imóvel – um mundo 

de passividade e mensuração, em vez de ação e sentido” (SOJA, 1993, p.48). 
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Segundo Soja (1993, p.48) esta forma de se fazer geografia, com a elaboração 

sistemática de conjuntos rigorosos de informações geográficas descritivas e 

detalhistas, só era interessante e útil ao Estado, mais especificamente para fins 

militares, de planejamento econômico e administrativo2. 

Durante este período, chegou a haver, ainda de acordo com Soja (1993, p.50), 

“alguns pequenos bolsões de análise e teorização geográficas instigantes que 

sobreviveram durante essa passividade de meados do século”. Entre eles, estavam: 

a ecologia urbana evolutiva da Escola de Chicago; as doutrinas de planejamento 

urbano e regional do período do entre guerras; a historiografia regional que 

revisitava e continuava as tradições de Vidal de la Blache; as teorias marxistas do 

imperialismo e; a questão dos movimentos sociais locais e o Estado capitalista da 

obra de Antonio Gramsci. No entanto, durante a Grande Depressão e os anos da 

guerra quase todos esses “bolsões” residuais perderam impacto e importância, a 

tal ponto que “em 1960, seu discernimento especificamente geográfico era apenas 

obscuramente perceptível” (SOJA, 1993, p.50). 

Entretanto, a exemplo do que ocorrera com boa parte das ciências, a geografia não 

ficou imune à vaga de transformações resultantes do Pós-Guerra (SANTOS, 2004b, 

p.59). Largamente influenciada pelos avanços tecnológicos, a geografia 

experimentou uma revolução de natureza quantitativista3. Falava-se, pois, em uma 

“nova geografia” (New Geography) cuja intenção não era apenas a de se afirmar 

como algo novo e legítimo, mas, sobretudo, negar a autenticidade e a utilidade da 

geografia tradicional. Sobre isso, Santos (2004b, p.60) observa que “a escolha da 

denominação não foi inocente. Os defensores dessa nova linha buscavam deixar 

clara sua distância em relação a uma geografia que, para muitos deles, não seria 

somente uma geografia ultrapassada mas sobretudo uma ‘não geografia’”. 

                                                 
2 Razão pela qual “a maioria dos mais destacados geógrafos de meados do século, nos Estados Unidos 
da América, esteve ligada, de um modo ou de outro, a atividades de coleta de informações secretas, 
especialmente através Agência de Serviços Estratégicos, progenitora da CIA, existindo ainda hoje o cargo 
de ‘Geógrafo’ no Departamento de Estado, em reconhecimento por serviços dedicados e disciplinados” 
(SOJA, 1993, p.48/49). 
3 O resultado desta revolução na forma como se pensava a geografia foi tão significativo que, como 
observa Santos (2004b, p.60), “quando se lêem as publicações geográficas que, desde então, se fizeram 
em todo o mundo, é praticamente impossível desconhecer a variedade de certos temas e a novidade do 
seu tratamento”. 
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Os principais argumentos dos defensores da “nova geografia” eram a subjetividade 

e a falta de critérios cientificamente válidos da geografia tradicional para proceder 

ao estudo do espaço. É, pois, a partir deste momento que o espaço surge pela 

primeira vez na história do pensamento geográfico como um conceito-chave da 

disciplina, ao passo que paisagem, lugar e território não são conceitos 

significativos e região é reduzido ao resultado de um processo de classificação de 

unidades espaciais segundo procedimentos de agrupamento e divisão lógica com 

base em técnicas estatísticas (CORRÊA, 2003, p.20). Ainda que houvesse críticas, é 

essa visão do espaço fortemente atrelada a métodos matemáticos, análises de 

sistema e modelos estatísticos que acaba por se afirmar (SOJA, 1993, p101). Desta 

forma, a New Geography acaba por desconhecer a influência das pessoas e a 

existência da influência do tempo sobre o espaço (SANTOS, 2004b, p.74-75). 

Embora esta “matematização da geografia” tenha encontrado uma significativa 

recepção num mundo ávido por instrumentalização e objetividade, ela não podia 

fugir ao fato de que embora os métodos quantitativos possam ser utilizados na 

maior parte das abordagens em geografia, eles mesmos não constituem a geografia 

(ULLMAN, 1973 apud SANTOS, 2004b, p.72). É precisamente esta estreiteza de 

visão, isto é, esse reducionismo da geografia a métodos e técnicas quantitativas 

que vão constituir uma de suas principais fraquezas. Ademais, a frieza da análise 

numérica falhava em não considerar que a maior parte daquilo que é objeto da 

experiência no processo de análise do espaço não é passível de ser trabalhado de 

forma quantitativa (HURST, 1973, apud SANTOS, 2004b, p.74). 

Embora as reflexões sobre o espaço tivessem sido distintas na Geografia 

Tradicional e na Geografia Teorético-Quantitativa, ambas compartilhavam a 

mesma interpretação do espaço enquanto “palco de atividade do homem, isto é, 

como simples localização das atividades do homem que habita o planeta” (CARLOS, 

2008, p.31). Ou seja, ainda que divergissem substancialmente, tanto a Geografia 

Tradicional quanto a New Geography tinham um ponto em comum que era a 

interpretação do espaço enquanto um elemento anterior e exterior às pessoas. Soja 

(1993, p.101) observa ainda que o espaço, nessa forma física generalizada e 

abstrata, foi conceitualmente incorporado de tal forma que eclipsou qualquer 

interpretação alternativa da organização espacial humana enquanto um produto 
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social, uma vez que, sob esta perspectiva, a relação homem-meio não iria além da 

superposição de fatos, o que impediria o desvendamento dos processos reais da 

produção espacial, tratando o espaço apenas em sua aparência (CARLOS, 2008, 

p.31). 

Este quadro apresenta os primeiros indícios de mudança a partir da década de 

1970 quando a Geografia Quantitativa é criticada por se mostrar indiferente à 

maneira como a sociedade é tratada (SANTOS, 2004b, p.108). Neste contexto, 

ganha corpo e se afirma o argumento de que o forte apego às questões 

estritamente matemáticas era inócuo. A desconsideração da atuação humana em 

sociedade foi, portanto, um dos principais focos de crítica de uma geografia que, 

bastante influenciada pelo marxismo (SPOSITO, 2004, p.94) e pela teoria social 

crítica (SOJA, 1993, p.22), buscava romper tanto com a geografia tradicional como 

com a geografia teorético-quantitativa (CORRÊA, 2003, p.23). Surge assim uma 

Geografia Nova alinhada às ideias da teoria social crítica cujo… 

(…) discurso histórico crítico se coloca, (…), contra as universalizações 
abstratas e transistóricas (inclusive as noções de uma ‘natureza humana’ 
geral, que explica tudo e nada ao mesmo tempo); contra os naturalismos, 
os empirismos e os positivismos que proclamam as determinações 
físicas da história, separadas das origens sociais; contra os fatalismos 
religiosos e ideológicos que projetam determinações e teleologias 
espirituais (mesmo quando são transmitidos revestindo-se da 
consciência humana); e contra toda e qualquer conceituação do mundo 
que congele a frangibilidade do tempo, a possibilidade de se ‘quebrar’ e 
refazer a história (SOJA, 1993, p.22). 

Contrariando o que se preconizava na geografia quantitativa, uma nova 

intepretação de espaço se delineia face à flagrante constatação de que o espaço não 

era único, estático, isotrópico e muito menos simples. Foi assim que… 

(…) no início dos anos setenta, (…), uma geografia decididamente 
marxista começou a tomar forma, a partir de uma súbita infusão da 
teoria e do método marxistas ocidentais no introvertido gueto intelectual 
da geografia moderna anglófona. Constituiu uma parte vital de uma 
geografia humana crítica nascente, surgida em resposta ao positivismo 
cada vez mais presunçoso e teoricamente reducionista da principal 
corrente de análise geográfica (SOJA, 1993, p.57). 

Esse momento de crítica ao conhecimento estabelecido permitiu, como constata 

Carlos (2012, p.60), construir os fundamentos da noção de “produção do espaço” 

sob a orientação do materialismo histórico e, com isso, promoveu o movimento de 
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passagem da noção de “organização do espaço” para a de “produção do espaço”. 

Figura especialmente decisiva neste processo foi a do filósofo francês Henri 

Lefebvre. 

1.2| O conceito de produção do espaço em Lefebvre 

Nos dias de hoje, particularmente no âmbito das ciências geográficas, é lugar 

comum o termo “produção do espaço”. No entanto, nem foi sempre assim. Como 

relata o próprio Lefebvre (2013, p.63), à época de sua proposição (anos 60/70), a 

ideia de produzir o espaço causava estranheza, pois, até então, o entendimento 

segundo o qual o espaço vazio preexiste àquele que o ocupa seguia muito forte 

(LEFEBVRE, 2013, p.76). 

De fato, no contexto da época não havia um terreno propício para uma concepção 

de espaço diferente da hegemônica. Conforme descreve Soja (1993, p.20): 

As primeiras vozes insistentes da geografia crítica humana pós-moderna 
surgiram no fim dos anos sessenta, porém mal se fizeram ouvir no 
alarido temporal vigente. Por mais de uma década, o projeto 
espacializante continuou estranhamente emudecido pela reafirmação 
tranquila da primazia da história sobre a geografia, que abarcava tanto o 
marxismo ocidental quanto a ciência social liberal numa visão 
praticamente santificada do passado eternamente cumulativo. 

Com isso, … 

(…) ao invés de descobrir as relações sociais (…) implicadas nos espaços, 
ao invés de concentrar a atenção na produção do espaço e nas relações 
sociais inerentes a esta produção (…) caímos na armadilha de tratar o 
espaço como espaço ‘em si’ e como tal (LEFEBVRE, 2013, p.145). 

Em um contexto que engessava e impedia uma visão crítica sobre o espaço e as 

condições de sua produção, algumas poucas vozes particularmente vigorosas 

foram capazes de se fazerem ouvir. A “mais persistente, insistente e coerente 

dessas vozes espacializadoras pertenceu ao filósofo marxista francês Henri 

Lefebvre” (SOJA, 1993, p.24). 

Na opinião de Soja (1993, p.54), Lefebvre,… 

(…) talvez o menos conhecido e mais mal interpretado dentre as grandes 
figuras do marxismo do século XX, foi, acima de tudo e de todos, a origem 
da geografia humana crítica pós-moderna, a fonte primordial do ataque 
ao historicismo e da reafirmação do espaço na teoria social crítica. Sua 
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constância abriu caminho para uma multiplicidade de outras tentativas 
de espacialização (…). E ele continua a ser, ainda hoje, o original e mais 
avançado materialista histórico e geográfico. 

Com efeito, justamente em um momento no qual a geografia se havia isolado 

“numa estreita ilhazinha própria, construindo um reservatório de conhecimentos 

factuais que só ocasionalmente eram divulgados no âmbito público” (SOJA, 1993, 

p.57), Lefebvre surge com um discurso que rompe com a apatia que então reinava 

acerca das teorizações sobre o espaço promovendo assim “uma mudança 

fundamental na maneira sobre como pensamos o espaço, o tempo e o ser” (SOJA, 

1993, p.66). 

Embora não tenha sido o primeiro a desenvolver uma ideia acerca de uma 

“produção do espaço”, suas acepções foram, sem dúvida, as mais consistentes e 

coerentes (HARVEY, 2012a, p.19). É por esta razão que se diz que o espaço aparece 

efetivamente na análise marxista a partir da obra de Henri Lefebvre (SPOSITO, 

2004, p.89; GUTIÉRREZ, 2013, p.35). 

Segundo Soja (1993, p.64-65), o interesse de Lefebvre pelo espaço é despertado 

pela necessidade que o mesmo tinha em compreender as transformações que 

estavam ocorrendo na terra e na vida rurais na região da Occitânica (sua terra 

natal) sob o comando do planejamento espacial dirigido pelo Estado. Este interesse 

levou a reflexões que tomaram corpo na forma de uma produção teórica que se 

iniciou com a publicação de A crítica da vida cotidiana (1946), seguiu com 

Fundamentos de uma sociologia do cotidiano (1961), A vida cotidiana no mundo 

moderno (1968), O direito à cidade (1968), A sobrevivência do capitalismo (1973), e 

ganhou sua mais bem acabada expressão em A produção do espaço (1974). Foi no 

transcurso desta teorização que surgiu o conceito de “produção do espaço”. 

Havia anos, comenta Lefebvre (2013, p.63), o vocábulo “espaço” não evocava nada 

a não ser um conceito geométrico, o de um meio vazio4; de modo que qualquer 

pessoa dita instruída logo completava seu significado com um termo erudito, tal 

                                                 
4 Aliás, ainda hoje esta visão permanece bastante firme. Como observa Smith (1988, p.111): “hoje, no 
avançado mundo capitalista, todos nós concebemos o espaço como vácuo, como um receptáculo 
universal no qual os objetos existem e os eventos ocorrem, como um quadro de referência, um sistema 
coordenado (juntamente com o tempo) em que toda realidade existe”. Da mesma forma, Soja (1993, 
p.18), comenta que “o espaço ainda tende a ser tratado como fixo, morto e não dialético”. 
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como “euclidiano”, “isotrópico” ou “infinito”. A consequência disso foi que “espaço” 

acabou por se tornar um termo mal explicado que, embora amplamente 

empregado, não apresentava nenhuma definição clara. 

Como consequência, surgiram… 

(…) textos especializados que informavam a seus leitores sobre vários 
tipos de espaços: de lazer, de trabalho, de jogos, de transportes, de 
equipamentos etc. Até mesmo a doença e a loucura tinham seus espaços 
próprios. Haveria, portanto, uma multiplicidade de espaços, uns 
sobrepondo-se a outros (ou uns nos outros): espaços geográficos, 
econômicos, demográficos, sociológicos, ecológicos, políticos, comerciais, 
nacionais, continentais, mundiais. Sem mencionar os espaços da 
natureza (físico), dos fluxos (energias), e assim por diante (LEFEBVRE, 
2013, p.69). 

Ou seja, para Lefebvre (2013, p.146), o conhecimento que até então se havia 

produzido acerca do espaço oscilava entre a descrição e a fragmentação. 

Descreviam-se as coisas no espaço ou os fragmentos do espaço, porém não se os 

explicavam. Assim, apesar da miríade de definições, o que se tinha eram meras 

descrições, que, por isso mesmo, nunca atingiram um status analítico, muito menos 

teórico (LEFEBVRE, 2013, p.68). Estas descrições forneceriam bons inventários 

acerca do que existia no espaço ou, no melhor dos casos, dariam lugar a um 

discurso sobre o espaço, porém jamais teriam condições de formar um 

conhecimento do espaço (LEFEBVRE, op.cit.). Por esta razão, conclui Lefebvre, 

jamais se chegou a constituir uma ciência do espaço5. 

Face esta lacuna, Lefebvre (1991, p.11) vai advogar a necessidade da construção de 

uma unidade teórica entre campos do conhecimento que até então eram 

apreendidos separadamente6 para uma adequada acepção do espaço. Esta forma 

                                                 
5 Para Lefebvre (1991, p.08), uma ciência do espaço constitui um corpo de conhecimento capaz de 
entender que o espaço: representa o emprego político do saber; saber este que encontra-se integrado 
de forma “imediata” às forças produtivas, e de maneira “mediata” às relações sociais de produção; 
Implica em uma ideologia concebida para dissimular esse uso, assim como os conflitos inerentes ao 
emprego bastante interessado de um saber supostamente desinteressado. Esta ideologia não vem 
expressa enquanto tal, de modo que é indistinguível do saber para aqueles que o aceitam; incorpora, no 
melhor dos casos, uma utopia tecnológica. Essa utopia tecnológica, que povoa os romances de ficção 
científica, se reencontra em todos os projetos concernentes ao espaço: arquiteturais, urbanísticos, 
planificadores. 
6 Lefebvre (1991, p.12) ressalta que esta unidade teórica é necessária, sobretudo, porque o pensamento 
reflexivo ora confunde, ora estabelece distinções entre os níveis que a prática social estabelece. Por 
exemplo, comenta ele: “O habitar, a habitação – ‘o  habitat’ humano, como se diz – são de preocupação 
da arquitetura. Cidades – o espaço urbano – são domínio da disciplina do urbanismo. Quanto ao espaço 
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de pensar permitiu, ao contrário da visão dominante, entender que o espaço não 

seria constituído por uma coleção de coisas, ou um agregado (sensível) de dados; 

tampouco seria um vazio preenchido, como uma embalagem, de matérias 

diversas7. 

Ao mesmo tempo, propunha Lefebvre (2013, p.90) que o espaço não constituiria 

uma realidade material independente8. E, se o espaço não existe em si mesmo, é 

pelo fato de que… 

(…) O problema da concepção correta do espaço é resolvido pela prática 
humana em relação a ele. Em outros termos, não há respostas filosóficas 
a questões filosóficas que concernem à natureza do espaço – as respostas 
se situam na prática humana. A questão “o que é o espaço” é por 
consequência substituída pela questão “como é que diferentes práticas 
humanas criam e usam diferentes concepções de espaço?” (HARVEY, 
1973 apud HARVEY, 2012b, p.14). 

Dito de outra forma, o espaço não pode ser considerado como uma entidade ex 

nihilo, isto é, surgida a partir de coisa alguma, pelo simples fato de que ele é 

produzido. Sob esta perspectiva,… 

(…) o espaço geográfico aparece como movimento historicamente 
determinado da produção social. Assim, cada transformação ocorrida ao 
longo do processo civilizatório implicará espaços diferenciados, com 
conteúdos diversos. Nesse sentido, o espaço geográfico é um produto de 
relações concretas que o homem cria na sociedade e através dela, ao 
longo de seu processo de hominização (CARLOS, 2008, p.35). 

A acepção de que o espaço é produzido traz consigo questões que sequer seriam 

cogitadas (como de fato não o foram) caso o mesmo fosse considerado enquanto 

um mero receptáculo. Ora, se um espaço é entendido enquanto algo pronto, 

significa que o mesmo não tem história; por outro lado, considerar que o espaço é 

produzido significa aceitar que, como acontece como qualquer produto, o espaço 

passou por um processo de produção. 

                                                                                                                                               
mais amplo, o território (regional, nacional, continental, mundial), são de responsabilidade de 
planejadores e economistas”. 
7 Diz Lefebvre (2013, p.149) que “pensar o espaço à maneira de um “quadro” ou de uma caixa, na qual 
entra não importa qual objeto, contanto que o conteúdo seja menor que o recipiente, e que este não 
tenha outra atribuição senão a de guardar o conteúdo, é sem dúvida o erro inicial”. 
8 Com efeito, admitir que o espaço existe per se, é negar a ação humana sobre o seu entorno. 
Considerar que o espaço é uma realidade independente é o mesmo que dizer que as atividades 
humanas não repercutem, transformam o espaço no qual o homem vive. 



41 
 

 

Para que haja produção é necessário, obviamente, que haja agentes de produção, 

ou seja, indivíduos que utilizam meios de trabalho e força de trabalho para 

transformar a natureza e assim produzir bens materiais (HARNECKER, 1973, 

p.46). Isto coloca, como observa Carlos (2008, p.21), “o homem como elemento 

central na discussão da produção do espaço”. O processo produtivo é assim “um 

processo de produção concreta, nascida do trabalho; uma resposta do homem as 

suas necessidades” (CARLOS, 2008, p.33). 

Diz Marx (2004, p.65) que “o homem, ao produzir só pode atuar como a própria 

natureza, isto é, mudando as formas da matéria”. Produção representa justamente 

este processo de “ação da humanidade sobre a matéria (natureza) para apropriar-

se dela e transformá-la em seu benefício obtendo um produto” (CASTELLS, 2008, 

p.51). Essa transformação, no entanto, requer trabalho, que, por sua vez, como vai 

explicar Marx (2004, p.211), consiste em um processo por meio do qual o ser 

humano “põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 

cabeças e mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 

forma útil à vida humana”. Trata-se, portanto, de “energia humana empregada no 

processo de trabalho” (HARNECKER, 1973, p.31). 

Entre a natureza (que fornece a matéria a ser trabalhada) e o trabalho (força 

humana que transforma a matéria) estão os meios de trabalho9. De acordo com 

Sandroni (1999, p.378) são meios de trabalho: “os instrumentos de produção 

(ferramentas, máquinas), as instalações (edifícios, silos, armazéns), as diversas 

formas de energia e combustível e os meios de transporte”. Em outras palavras: 

constitui meio de trabalho tudo aquilo que media a relação entre o trabalho e a 

natureza, no processo de transformação da própria natureza10; afinal, como lembra 

Marx (2011, p.41), “nenhuma produção é possível sem um instrumento de 

produção, mesmo sendo este instrumento apenas a mão”. 

                                                 
9 Meio de trabalho, segundo Marx (2004, p.213) “é uma coisa ou um complexo de coisas que o 
trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre 
esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas, químicas das coisas, para fazê-las atuarem 
como forças sobre outras coisas, de acordo com o fim que tem em mira”. 
10 “No começo da História humana, desempenham a principal função de meios de trabalho os animais 
domesticados, amansados e modificados pelo trabalho, ao lado de pedras, madeira, ossos e conchas 
trabalhados” (MARX, 2004,p.213). 
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É imperativo observar, entretanto, que “os homens não estão sós e isolados em sua 

luta pela transformação da natureza” (HARNECKER, 1973, p.33). Isto porque “toda 

produção é apropriação da natureza pelo indivíduo no interior de e mediada por 

uma determinada forma de sociedade” (MARX, 2011, p.43). Como observa Carlos 

(2008, p.21), “a vida material é produzida pelo homem no processo de produção de 

seus meios de subsistência”. Assim, não é senão a necessidade da obtenção dos 

gêneros essenciais à manutenção da própria vida (vestuário, alimento, etc.) que faz 

com que os indivíduos estabeleçam relações entre si11. Daí Marx (2003, p.05) 

afirmar que “na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade”. Portanto, ainda que 

exercida pelo indivíduo, a produção “não é somente produção particular. Ao 

contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito social em atividade em uma 

totalidade maior ou menor de ramos de produção” (MARX, 2011, p.41). Ao fim e ao 

cabo, isso significa que toda produção é socialmente determinada12. Embora seja 

o indivíduo aquele que, ao empregar sua força de trabalho, utiliza meios de 

trabalho para produzir um produto, o processo de produção não é algo individual, 

pois todo o processo se desenrola em uma sociedade historicamente determinada. 

Portanto, em Lefebvre (2013), o que está em causa não é a atuação humana 

desinteressada (seja ela individual ou coletiva) que interage com seu meio 

ambiente para dar respostas às suas necessidades imediatas, ordinárias e 

corriqueiras13. O que efetivamente interessa é o homem agindo em sociedade com 

vistas a atender às suas necessidades sociais de produção14. É, pois, agindo em 

sociedade que o homem produz o espaço, afinal, “a produção do singular isolado 

fora da sociedade (…) é tão absurda quanto o desenvolvimento da linguagem sem 

indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros” (MARX, 2011, p.40). É por 

                                                 
11 “O caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais começam Smith e Ricardo, pertencem às 
ilusões desprovidas de fantasia das robinsonadas do século XVIII” (MARX, 2011, p.39). 
12 Esta determinação tem diversos sentidos: os tipos (e até mesmo a forma) dos instrumentos de 
trabalho que o indivíduo utiliza no processo de produção são elaborados socialmente; os produtos são 
produzidos em função de uma demanda da sociedade; e até mesmo a expertise que o indivíduo tem 
sobre como produzir determinado produto é histórica e socialmente construída. 
13 Como Robinson Crusoé que, moderado pela natureza em uma ilha, realiza trabalho no sentido de 
satisfazer suas necessidades imediatas através da manufatura de instrumentos (MARX, 2004, p.98). 
14 Afinal, como bem lembra Gramsci (apud MÉSZÁROS, 2008, p.49), “o Homo faber não pode ser 
separado do Homo sapiens”, de modo que, “não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir 
qualquer intervenção intelectual” (op. cit.). 
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isso que quando se discute sobre produção do espaço na perspectiva lefebvriana, a 

noção de produção assume “um conteúdo mais amplo que aquele que a economia 

lhe confere, pois esta se vincula também à produção do homem e de sua 

humanidade, às condições de vida da sociedade em sua multiplicidade de aspectos, 

e como é, por ela, determinada” (CARLOS, 2007, p.22). 

É preciso ter em conta também que o produtor não produz a partir do nada. Ele 

necessita de algo sobre o qual irá trabalhar, afinal, como bem lembra Lefebvre 

(2013, p.167), “produzir um objeto” significa “sempre modificar uma matéria-

prima mediante a aplicação de um conhecimento, de um procedimento técnico, de 

um esforço e de um gesto repetitivo (de um trabalho)”. Assim também é com o 

espaço. A produção do espaço necessita de uma base natural. É como diz Smith 

(1988, p.109): “a menos que o espaço seja conceituado como realidade 

completamente separada da natureza, a produção do espaço é um resultado lógico 

da produção da natureza”. 

Entretanto, o que há de sui generis quando se trata da produção do espaço é que o 

processo de produção se desenrola sobre o próprio espaço. Significa que o espaço, 

como comenta Gottdiener (2010, p.127), é ao mesmo tempo um meio de produção 

(enquanto terra) e parte das forças sociais de produção (enquanto espaço). Ou 

seja, é produto, mas também é a matéria-prima “a partir da qual as forças 

produtivas de diversas sociedades forjam seus espaços particulares” (LEFEBVRE, 

2013, p.90; p.177). Em suma, como bem coloca Carlos (2011, p.94) o espaço é 

“condição, meio e produto”. Neste sentido, ainda que o espaço em si seja 

primordialmente dado pela natureza, sua organização e seu sentido resultam de 

sua transformação pela sociedade (SOJA, 1993, p.101). 

Com efeito, quando alguém produz, é com um objetivo claro que o faz, uma vez que 

não há quem empregue tempo e trabalho em algo que não atende a propósito 

algum15. Logo se há produção, há teleologia16 e causalidade17 (MORAES, 2005, 

                                                 
15 “O trabalho, como atividade do homem, tem um caráter intencional e voluntário, o que implica a 
transformação do objeto em algo apropriado” (CARLOS, 2008, p.33). 
16 A teleologia, conforme explica Moraes (2005, p.16), “é um atributo da consciência, a capacidade de 
pré-idear, de construir mentalmente a ação que se quer implementar. Portanto, é um predicado 
específico do homem, um elemento mesmo de definição do estatuto de ‘humano’”. 
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p.22). Com o espaço não é diferente. Sendo assim, é preciso ter em conta que o 

espaço não é simplesmente produzido, ele é intencionalmente produzido, isto é, ele 

é produzido com vistas a atender um determinado fim. 

Convém ressaltar, no entanto, que entender o espaço enquanto um produto não 

significa que o mesmo deva ser interpretado, ipsis litteris, como um objeto ou uma 

coisa (SIMONSEN, 1992, p.81). Por se tratar de um produto social (LEFEBVRE, 

2013, p.90), o espaço “implica, contém e dissimula relações sociais” (LEFEBVRE, 

2013, p.139). Por isso, como adverte o próprio Lefebvre (2013, p.141), “o espaço 

não é nunca produzido da maneira que se produz um quilo de açúcar ou um metro 

de tela. Não é um mero agregado dos lugares e sítios destes produtos: o açúcar, o 

trigo, a tela, o ferro”. Ainda que o espaço produzido seja “uma estrutura criada, 

comparável a outras construções sociais resultantes da transformação de 

determinadas condições inerentes ao estar vivo” (SOJA, 1993, p.102), “o espaço 

(social) não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer entre os produtos; 

ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas relações em sua 

coexistência e sua simultaneidade” (LEFEBVRE, 2013, p.129). 

Por tudo isso, o espaço não é neutro, objetivo, fixo, transparente ou inocente 

(LEFEBVRE, 2013, p.149); razão pela qual não deve ser entendido enquanto um 

meio estático ou um agregado inerte de formas espaciais, mas sim como um 

produto que agrega elementos de caráter físico (a natureza), mental (incluindo 

abstrações lógicas e formais) e social (o homem atuando em sociedade como 

forma de atender aos seus desejos e necessidades). Neste sentido, Lefebvre (2013, 

p.92) argumenta que o espaço deve ser entendido enquanto lócus não só da 

prática espacial, mas também da representação do espaço e o dos espaços de 

representação. Sendo assim, sugere que o espaço (e, a partir daí, sua produção) 

seja interpretado a partir de uma tríplice perspectiva: o Espaço Percebido18, o 

Espaço Concebido19, o Espaço Vivido20 (LEFEBVRE, 1991, p.39). 

                                                                                                                                               
17 Ou seja, “implica a sujeição da vontade à materialidade do mundo externo ao homem” (MORAES, 
2005, p.22). 
18 Spatial Practices ou l’Espace Perçu. 
19 Representations of Space ou l’Espace Conçu 
20 Spaces of Representation/Representational Space ou l’Espace Vecu 
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O Espaço Percebido é aquele apreendido diretamente por meio dos sentidos 

justamente por ser o lócus no qual se dão as práticas cotidianas das pessoas por 

ocasião da realização de suas atividades produtivas. A bem dizer, designa a 

dimensão material das atividades e interações sociais (SCHMID, 2012, p.99) e 

corresponde ao mundo da interação tátil e sensual com a matéria (HARVEY, 2012a, 

p.19). 

Quando fala em espaço percebido, Lefebvre se refere, portanto, àquele da prática 

espacial, àquele vinculado à produção e reprodução, lugares especificados e 

conjuntos espaciais próprios de cada formação social (LEFEBVRE, 2013, p.92). É 

justamente este espaço da prática comum que assegura a continuidade do espaço 

sob uma relativa coesão. O espaço percebido, portanto, é o espaço do qual todos os 

membros de uma sociedade participam porque é nele que se desenrolam as 

atividades necessárias à reprodução da própria vida. Trata-se, pois, de um espaço 

eminentemente sensível, isto é, que é (facilmente) perceptível pelos sentidos. 

Justamente porque é prontamente reconhecido pelos sentidos, o espaço percebido 

é passível de enganar o seu observador. Desta forma, a prática cotidiana tende a 

resumir o espaço àquilo que está ao alcance dos sentidos21. Ocorre que, como bem 

lembra Moraes (2005, p.16), … 

(…) Não há humanização do planeta sem uma apropriação intelectual 
dos lugares, sem uma elaboração mental dos dados da paisagem, enfim 
sem uma valorização subjetiva do espaço. As formas espaciais são 
produto de intervenções teleológicas, materializações de projetos 
elaborados por sujeitos históricos e sociais. Por trás dos padrões 
espaciais, das formas criadas, dos usos do solo, das repartições e 
distribuições, dos arranjos locacionais, estão concepções valores, 
interesses, mentalidades, visões de mundo. 

Tal constatação coloca, como diz Moraes (2005, p.16), “o imperativo de se 

compreenderem as motivações envolvidas para dar conta da produção do espaço, 

pois são elas que impulsionam os sujeitos. Os atores são movidos por 

necessidades, interesses, desejos e sonhos”. É a partir de reflexões desta natureza 

que Lefebvre vai chamar a atenção para a existência de um espaço concebido. 

                                                 
21 Quando este observador se dá ao trabalho de questionar aquilo que vê, uma vez que, se deixando 
levar pela prática cotidiana, raros são os que se questionam sobre a natureza daquilo que observam, 
inclusive e sobretudo o espaço. 
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As formas espaciais produzidas pela sociedade “manifestam projetos, interesses, 

necessidades, utopias. São projeções dos homens (reais, seres históricos, sociais e 

culturais), na contínua e cumulativa antropomorfização da superfície terrestre” 

(MORAES, 2005, p.22). Esta afirmação destaca o fato (óbvio, ainda que nem sempre 

facilmente evidente) de que antes de existirem concretamente, as formas espaciais 

(e, por conseguinte, o próprio espaço) existem mentalmente (SCHMID, 2012, 

p.102; MORAES; COSTA, 1999, p.75). A bem dizer: antes de serem produzidos, os 

espaços são concebidos. É este aspecto que Lefebvre tenciona ressaltar quando fala 

em espaço concebido ou representações do espaço. 

A ideia de um espaço concebido busca desvelar (sem desconsiderar) o espaço 

percebido. Ou seja, busca chamar a atenção para o fato de que no espaço (e em sua 

produção) existe mais do que aquilo que se vê e escuta. Para Lefebvre, o espaço 

concebido denota um espaço simbólico, constituído a partir de abstrações como 

mapas, planos e outros códigos idealizados e elaborados por profissionais como 

planejadores, tecnocratas e cientistas. Diz respeito, portanto, às representações 

“oficiais” do espaço (Representations of Space/Representational Space) concebidas 

por um segmento bastante específico da sociedade: o dos tomadores de decisões. 

Argumenta Lefebvre (1976 apud SOJA, 1993, p.102) que: 

O espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e da política; 
sempre foi político e estratégico. Se o espaço tem uma aparência de 
neutralidade e indiferença em relação a seus conteúdos e, desse modo, 
parece ser “puramente formal”, a epítome da abstração racional, é 
precisamente por ter sido ocupado e usado, e por já ter sido o foco de 
processos passados cujos vestígios nem sempre são evidentes na 
paisagem. O espaço foi formado e moldado a partir de elementos 
históricos e naturais, mas esse foi um processo político. O espaço é 
político e ideológico. 

Ou seja, as representações do espaço estariam, segundo Lefebvre (2013, p.100), 

“penetradas de um saber” que mescla conhecimento e ideologia22. Portanto, antes 

                                                 
22 Assim como Chauí (1981, p.113-114), entende-se por ideologia "um conjunto lógico, sistemático e 
coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
preservam aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem 
valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como 
devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, 
preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma 
sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, 
sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da 
produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças como de classes e de 
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mesmo de ser percebido (através da prática) o espaço foi concebido mentalmente. 

É inclusive essa concepção mental prévia que norteia, quer a sociedade se 

aperceba ou não, muitas das relações sociais de produção. Por isso mesmo, o 

espaço concebido acaba por ser “o espaço dominante em qualquer sociedade (ou 

modo de produção)” (LEFEBVRE, 2013, p.97). 

No entanto, é preciso reconhecer que mesmo figurando como protagonistas, os 

tomadores de decisões não são os únicos a produzirem o espaço. Isto porque “os 

espaços de representação”, diz ele: 

(…) vividos, mais que concebidos, não se submetem jamais às regras da 
coerência, nem tampouco às de coesão. Penetrados pelo imaginário e 
pelo simbolismo, a história constitui sua fonte, a história de cada povo e 
a de cada indivíduo pertencente a esse povo (LEFEBVRE, 2013, p.100). 

Assim, apesar de trabalhar e se relacionar em um espaço que é a representação de 

uma instância superior, este indivíduo realiza ações que dão dinamicidade a este 

espaço. É neste sentido que emerge uma terceira perspectiva no que se refere à 

produção do espaço: a do espaço vivido que, diferentemente da versão “oficial” 

(espaço concebido), está “ligada ao lado clandestino e subterrâneo da vida social” 

(LEFEBVRE, 2013, p.92). 

“Como toda prática social, a prática espacial é vivida”, diz Lefebvre (2013, p.93). 

Daí haver na formulação lefebvriana sobre o espaço a dimensão do vivido, ou seja, 

a esfera da vida cotidiana, do espaço experimentado (e modificado) pelas pessoas 

em suas práticas cotidianas. Nas palavras de Lefebvre (1991, p.39), trata-se do: 

(…) espaço diretamente vivido através de suas imagens e símbolos 
associados, e, consequentemente, o espaço de 'habitantes' e 'usuários' 
(…). Este é o espaço dominado – e, consequentemente, experimentado – 
o qual a imaginação busca mudar e se apropriar. Ele se sobrepõe ao 
espaço físico, fazendo uso simbólico de seus objetos. 

Diante do exposto, fica evidente porque a proposta lefebvriana é tão inovadora: ao 

mesmo tempo em que reclama a necessidade de se enxergar o espaço 

experimentado, conceitualizado e vivido de maneira dialética, ela também avança 

para além da percepção ordinária e trivial da produção de “coisas no espaço” para 

                                                                                                                                               
fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais 
identificadores de todos e para todos". 
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a da “produção do espaço” propriamente dito (LEFEBVRE, 2013, p.159). Como 

resultado, tem-se um espaço que deixa de ser considerado enquanto mero “palco” 

das ações humanas para se transformar em um produto da atuação humana em 

sociedade no desenrolar de suas relações de produção. Além disso, a interpretação 

lefebvriana avança para além do lugar comum do meramente sensível (espaço 

percebido) ao colocar em evidência a dimensão teleológica/ideológica (espaço 

concebido) e do simbólico (espaço vivido). A partir desta estrutura, é possível 

deixar de se ater à mera descrição do espaço e passar à sua apreensão, isto é, à 

lógica de sua produção. 

Ao propor a existência de uma “lógica” na produção do espaço, Lefebvre (1991, 

p.417) torna evidente o fato de que não só cada modo de produção23 produz seu 

próprio espaço (LEFEBVRE, 2013, p.90; CARLOS, 2012, p.64), como ele também 

busca “ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir, reproduzir as 

condições da sua produção” (ALTHUSSER, 1980, p.11). 

Moraes; Costa (1999, p.122) lembram que “em qualquer época e em qualquer 

lugar, a sociedade, em sua própria existência valoriza o espaço”. No mundo 

hodierno, cujas relações sociais de produção se dão sob o signo do capitalismo, não 

é diferente. É neste sentido que se pode falar em uma produção capitalista do 

espaço, ou seja, um espaço que é produzido com a finalidade precípua de 

proporcionar ao modo de produção capitalista as condições necessárias para sua 

reprodução ad infinitum. 

Este tipo de reflexão resulta na constatação de que, em se tratando de produção do 

espaço, nada é inocente ou ocasional. E é nesse ponto que a produção do espaço 

passa a ser um conceito bastante interessante de ser utilizado em estudos que têm 

o turismo como objeto de análise, afinal, como coloca Fonseca (2005, p.32): “o 

turismo é uma atividade que se baseia no consumo do espaço geográfico”. 

                                                 
23 Por modo de produção entende-se a combinação articulada de um modo específico de apropriação da 
natureza com um modo específico de apropriação do produto social (HINDESS, HIRST, 1976, p.150). 
Trata-se, portanto, da forma como a sociedade de organiza para produzir aquilo que necessita para 
continuar a se reproduzir enquanto tal. A concepção nuclear de modo de produção é a de um “modo 
historicamente determinado de exploração da força de trabalho no processo de produção, no qual são 
produzidas também as relações sociais fundamentais de uma sociedade” (MARTINS, 2010, p.20). 
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1.3| Turismo e produção do espaço 

O turismo é, hoje, uma atividade mundialmente reconhecida devido, sobretudo, à 

sua irrefreável taxa de crescimento. Os 25 milhões de viajantes internacionais 

registrados em 1950 se transformaram em 763 milhões em 2004. Em 2012, 

segundo UNWTO (2016), esse número chegou à marca de 1 bilhão e, atualmente 

(2016), encontra-se em 1,2 bilhão de pessoas, com previsões de alcançar 1,4 bilhão 

de viajantes internacionais em 2020 e 1,8 bilhão em 2030 (figura 1). 

Figura 1: Evolução do turismo mundial: tendência atual e previsão (1950 - 2030) 

 
Fonte: UNWTO (2016) 

No transcurso de 1970 até os dias de hoje, Panosso Netto (2010, p.79) comenta 

que só houve quatro ocasiões em que o turismo não apresentou crescimento em 

número de viagens em relação ao ano anterior: 1982 (devido à crise mundial 

econômica e à instabilidade causada por ela); 2001 (devido aos ataques terroristas 

de 11 de setembro); 2003 (por conta da guerra no Iraque e à Gripe Asiática - SARS) 

e 2009 (devido à crise econômica mundial de 2008 e à epidemia de Gripe A – 

H1N1). 

Contrariando o senso comum que explica o aumento sempre crescente no número 

de viajantes como produto do desejo do ser humano por conhecer os recursos 

naturais e/ou culturais de outras localidades, Krippendorf (2003, p.50) sugere que 

“a viagem é motivada muito mais pelo desejo de deixar alguma coisa do que pelo 

de ir para alguma coisa”. 
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Para Krippendorf (2003, p.36) e Ouriques (2005, p.46), o turista típico é, antes de 

mais nada, o homem comum, isto é, o trabalhador que, como diz Mészáros (2002, 

p.611), “destruído por meio da fragmentação e da degradação do trabalho à 

medida que eles são subjugados às exigências brutalizantes do processo de 

trabalho capitalista”, necessita de um momento de descanso (férias fora de casa) 

para recompor suas energias para… retornar ao trabalho. É neste sentido que a 

viagem vai assumir grande importância; afinal, “o cotidiano só será suportável se 

pudermos escapar do mesmo, sem o que, perderemos o equilíbrio e adoeceremos” 

(KRIPPENDORF, 2003, p.36). 

Sendo assim, conforme destaca o autor: 

O que impele um indivíduo a viajar, a procurar lá fora o que não encontra 
dentro não é tanto o resultado de um impulso social quanto a influência 
do meio social, que fornece a cada um as suas normas existenciais. A 
decisão pessoal é, de certa forma, condicionada pela sociedade. Para o 
homem em estado de carência, a nossa sociedade oferece o turismo, as 
férias longe do universo cotidiano, sob as formas mais diversas e as 
enfeitam com todas as qualidades, permitem a evasão, resolvem os 
problemas, distribuem força e energia, embelezam a existência e trazem 
felicidade (…). Repouso e férias tornam-se sinônimos de turismo 
(KRIPPENDORF, 2003, p.38). 

Consoante essa perspectiva, o turismo e o lazer funcionam não como o oposto do 

trabalho, mas como seu complemento. Para usar as palavras de Adorno; 

Horkheimer (apud OURIQUES, 2005, p.13): 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 
procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, 
para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. 

Ou seja, o trabalho cotidiano que esgota o indivíduo o leva a viajar como uma 

forma de se recuperar (física e mentalmente) para… retornar ao trabalho. A esse 

ciclo (cotidiano – férias – cotidiano), Krippendorf (2003, p.26) dá o nome de “ciclo 

da reconstituição do ser humano na sociedade industrial” ou, simplesmente, de 

“maquinaria das férias”. 

A perspectiva de Krippendorf (2003) é útil porque insere o turismo no quadro 

geral do modo de produção capitalista, vendo a atividade como um elemento que 

azeita a máquina capitalista, que nela funciona e que a faz funcionar, e não como 

algo que opera fora das determinações do modo de produção. É, pois, a 
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necessidade de fuga do cotidiano que impele o indivíduo a viajar e que explica o 

aumento irrefreável no número de viagens. 

Já para os destinos turísticos (espaços pensados com a finalidade específica de dar 

azo aos anseios de descanso do trabalhador exaurido), o que torna o turismo uma 

atividade interessante é o potencial que a mesma tem para desenvolver a 

economia local. Estimativas da UNWTO (2016) dão conta de que 1 em cada 11 

empregos em todo o mundo está ligado ao setor do turismo; 7% das exportações 

de bens e serviços em todo o globo estão relacionadas com o setor de viagens; 10% 

do Produto Interno Bruto mundial é creditado ao turismo e; o volume 

movimentado pela atividade em 2015 foi de aproximadamente US$ 1,5 trilhão em 

todo o mundo. Esses dados, por si só, mostram o quão relevante é o turismo no 

contexto da economia mundial. 

No entanto, mais que simplesmente aporte de divisas, é preciso ter em conta 

também que o turismo repercute significativamente na dinâmica das localidades 

nas quais se desenvolve. Embora os benefícios do turismo, sobretudo os 

econômicos, sejam alardeados como se fossem os únicos, o fato é que o turismo 

“também pode ser visto como um agente colonizador e de reforço da dependência, 

que em muitos casos substitui as armas como instrumento de dominação” 

(OURIQUES, 2005, p.92). 

Com efeito, não são poucas as críticas sobre as consequências nefastas do turismo. 

Cruz (2002), Krippendorf (2003), Ouriques (2005), Fonseca (2005), Panosso Netto 

(2010) concordam que o desenvolvimento do turismo nem sempre resulta em 

benefícios. Criação de um vínculo de dependência econômica do local face ao 

turismo que pode resultar em uma “monocultura” que pode ser particularmente 

catastrófico (sobretudo em ambientes insulares) em épocas de baixa estação; 

desvalorização dos trabalhadores locais com pagamento de baixos salários; 

aumento do preço dos produtos básicos inflacionados pela presença da demanda 

turística; especulação imobiliária; ações de gentrificação; crescimento 

populacional (motivado por pessoas que se mudam para o destino turístico em 

razão da oferta de postos de trabalho); elevada concentração de pessoas em 

determinadas épocas do ano (alta estação); aumento da delinquência e de 
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episódios de violência; o fechamento do acesso a determinados locais para a 

população local; conflitos entre visitantes e visitados; aumento dos índices de 

exploração sexual; espetacularização e mercantilização da cultura; além dos 

impactos sobre o patrimônio natural causado pelo excesso de visitantes, entre 

outros problemas são questões que fazem parte do cotidiano dos destinos 

turísticos. Dependendo das suas características, estes são temas que podem 

repercutir na viabilidade do próprio destino. 

No entanto, todos esses impactos sobre o espaço não são mais que sintomas. 

Quando se aprofunda a reflexão a propósito da real dimensão da relação entre 

turismo e espaço o que se verifica é que, como adverte Cordeiro (2007), o turismo 

pode, ele próprio, produzir o espaço. Ou seja, a partir de um modelo de 

desenvolvimento turístico determinado, o espaço assume essa ou aquela forma, o 

que, por sua vez, autoriza ou desautoriza esse ou aquele tipo de arranjo social. É, 

portanto, no entendimento de como o espaço é produzido pelo turismo que reside 

a chave para entender (mitigar e evitar) seus efeitos indesejáveis. Focar na 

resolução dos impactos sem antes considerar como esse espaço foi produzido é o 

mesmo que atacar as manifestações de uma doença ao invés de seu agente 

causador. 

Ao se examinar a essência do modo de produção capitalista, verifica-se que o 

mesmo é um sistema econômico e social orientado para a produção de 

mercadorias. Daí Marx dizer que a mercadoria24 é a forma elementar da riqueza 

das sociedades onde rege a produção capitalista (MARX, 2004, p.57). Sendo uma 

“invenção do capitalismo” (CORIOLANO, 2006, p.21), o turismo busca justamente 

promover a transformação do espaço em mercadoria (OURIQUES, 2005, p.20; 

FONTELES, 2004, p.87). Transformado em mercadoria, o espaço entra no circuito 

da troca, apropriado, privativamente, como áreas de lazer para quem pode pagar 

para fazer uso dele (CARLOS, 1999, p.25). É dessa forma que cada vez mais os 

locais que apresentam algum tipo de atratividade se convertem em produtos a 
                                                 
24 Mercadoria, para utilizar a acepção de Marx (2004, p.57), é, antes de tudo, um objeto externo, uma 
coisa que, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie, originem-se 
elas “do estômago ou da fantasia”. A referida satisfação, entretanto, não pode ser a de quem produziu o 
objeto. Para que seja mercadoria, é preciso que o produto produzido por alguém o seja com a finalidade 
precípua de atender ao anseio de outrem. Quando o objeto produzido preenche essa condição diz-se 
que o mesmo tem uma utilidade e, portanto, um valor. 
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serem comercializados ao gosto do consumidor (FONTELES, 2004, p.91). Quanto 

ao turista, este é “bem-vindo porque ele fornece trabalho e retorno financeiro” 

(KRIPPENDORF, 2003, p.70). 

Entender o espaço turístico enquanto mercadoria é importante porque ajuda a 

compreender que, enquanto tal, a dinâmica de sua produção está, como qualquer 

mercadoria, voltada para atender ao público consumidor. O caso, como lembra 

Krippendorf (2003, p.70), “não é como dizem frequentemente de haver a primazia 

do ‘sentido inato da hospitalidade’ nem a ‘alegria de servir’, mas o atrativo do 

dinheiro”. Este tipo de reflexão, por sua vez, é interessante e importante porque 

ajuda a pensar sobre as circunstâncias intervenientes em sua produção haja vista 

que, assim como qualquer mercadoria, o espaço turístico está impregnado de 

intencionalidade. Extrapola-se assim uma visão instrumentalista e inócua que em 

nada ajuda a compreender a realidade e avança-se para além do óbvio, estudando 

a ação da sociedade sobre o espaço, que produz e reproduz formas que são visíveis 

ao observador, mas que necessitam ser investigadas nas suas origens (ANDRADE, 

2008). 

Tendo, pois, bastante claro o entendimento do turismo enquanto um agente que 

atua sobre o espaço no contexto do modo de produção hegemônico, e 

considerando, ademais, que “o período propriamente histórico da história do 

espaço coincide com a acumulação do capital, começando com sua fase primitiva e 

terminando com o mercado mundial no reino da abstração” (LEFEBVRE, 2013, 

p.181), resta evidente que tratar de produção do espaço (turístico) é fazê-lo, 

essencialmente, a partir da lógica do modo de produção capitalista. 
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CAPÍTULO 2: DA ACUMULAÇÃO PRIMITIVA À ACUMULAÇÃO POR 
ESPOLIAÇÃO: O PAPEL DO ESPAÇO NA HISTÓRIA DA EXPANSÃO 
DO CAPITAL 

Para que haja produção de mercadorias,… 

(…) [d]uas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias têm 
de confrontar-se e entrar em contato: de um lado, o proprietário de 
dinheiro, de meios de produção e de meios de subsistência, empenhado 
em aumentar a soma de valores que possui, comprando a força de 
trabalho alheia; e, do outro, os trabalhadores livres, vendedores da 
própria força de trabalho e, portanto, de trabalho. (…). Estabelecidos 
esses dois pólos do mercado, ficam dadas as condições básicas da 
produção capitalista (MARX, 2004, p.828). 

Ou seja, para que haja produção em moldes capitalistas, é preciso que o homem 

deixe de empregar sua força de trabalho25 em proveito próprio e passe a 

empregá-la para outrem. E isso, por sua vez, só acontece a partir do momento em 

que o produtor se separa (ou é separado) de seus meios de produção. Como explica 

Marx (2004, p.828): 

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a 
propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. (…). O processo 
que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 
trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que 
transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção 
e converte em assalariados os produtores diretos. 

Marx (2004, p.827) observa que a versão burguesa pretende explicar a origem da 

razão pela qual alguém aplica sua força de trabalho em benefício de outro (ao invés 

de fazê-lo para si próprio) por meio de… 

(…) uma história ocorrida em passado distante. Havia outrora, em 
tempos muito remotos, duas espécies de gente: uma elite laboriosa, 
inteligente e sobretudo econômica, e uma população constituída de 
vadios, trapalhões que gastavam mais do que tinham. (…). Aconteceu que 
a elite foi acumulando riquezas, e a população vadia ficou finalmente sem 
ter outra coisa para vender além da própria pele. Temos aí o pecado 
original da economia. Por causa dele, a grande massa é pobre e, apesar 
de se esfalfar, só tem para vender a própria força de trabalho, enquanto 

                                                 
25 O trabalho, como vai explicar Marx (2004, p.211), consiste em um processo por meio do qual o ser 
humano “põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeças e mãos –, a fim 
de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana”. Trata-se, 
portanto, o dispêndio de energia adequado a um fim específico, isto é, à “energia humana empregada 
no processo de trabalho” (HARNECKER, 1973, p.31). Assim, como observa Harnecker (1973, p.66), “o 
fato decisivo que faz com que os elementos, potencialmente produtivos, passem a ter uma 
produtividade real é a força de trabalho do homem”. 
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cresce continuamente a riqueza de poucos, embora tenham esses poucos 
parado de trabalhar há muito tempo. 

Esta história, como nota Harvey (2013, p.279), busca justificar o surgimento do 

capitalismo como uma transição gradual e pacífica do feudalismo para o 

capitalismo. No entanto, a verdadeira história, como escreve Marx (2004, p.829), é 

marcada pela “conquista, pela escravização, pela rapina e pelo assassinato”. Ao 

contrário do que reza a cartilha da economia política, a história da aurora do 

sistema capitalista nada tem de idílica ou pacífica; ao contrário, ela “foi inscrita a 

sangue e fogo nos anais da humanidade” (MARX, 2004, p.829). 

2.1| A acumulação primitiva 

Em que pesem os esforços do aparato ideológico capitalista de tentar fazer parecer 

que a subordinação do homem pelo homem é algo natural, a realidade é que esse 

modelo é a “exceção e não a regra, no que diz respeito ao intercâmbio produtivos 

dos seres humanos com a natureza e entre si” (MÉSZÁROS, 2002, p.96). As coisas 

se tornam capital26, como lembra Harnecker (1973, p.246), não por suas condições 

naturais, mas pelas relações de produção específicas nas quais se acham inseridas, 

isto é, a exploração do trabalhador assalariado pelo capitalista. 

Ou seja,… 

… a natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro ou de 
mercadorias e, do outro, meros possuidores das próprias forças de 
trabalho. Esta relação não tem sua origem na natureza, nem é mesmo 
uma relação social que fosse comum a todos os períodos históricos. Ela é, 
evidentemente, o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o 
produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento de toda 
uma série de antigas formações da produção social (MARX, 2004, 
p.1999). 

Para Marx (2004, p.827), o processo que despoleta essa série de revoluções que 

culminam com o modo de produção capitalista se inicia com a chamada 

acumulação primitiva, isto é, “o processo histórico que dissocia o trabalhador dos 

meios de produção” (MARX, 2004, p.828). É chamada de primitiva (ou original) 

                                                 
26 Chama-se capital aos “diferentes elementos do processo de trabalho quando pertencem ao capitalista 
e se destinam a produzir mais-valia para o seu dono” (HARNECKER, 1973, p.246). Dessa forma, a força 
de trabalho, no caso da produção mercantil simples, não pode ser considerada capital. Meios de 
produção e força de trabalho só podem ser considerados capital quando se destinam a produzir mais-
valia. 
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justamente porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção 

capitalista. 

Marx (2004, p.831) localiza a gênese da acumulação primitiva no último terço do 

século XV e nas primeiras décadas do século XVI, mais especificamente na 

Inglaterra, quando da eliminação da propriedade comunal (isto é, as terras 

comuns), uma “velha instituição germânica que continuou a existir sob a 

cobertura feudal” (MARX, 2004, p.838). 

Conforme explica Foster (2005, p.99), sendo de livre acesso, a população 

encontrava nas terras comunais, entre outras coisas, “madeira seca (a madeira das 

árvores mortas ou a madeira caída no chão na floresta), o que lhe permitia aquecer 

as suas casas e cozinhar”. No entanto, em um dado momento, estas terras foram 

cercadas e apropriadas por um determinado segmento da sociedade: uma nova 

nobreza “produto do seu tempo”, para quem “dinheiro era o poder dos poderes” e 

cuja preocupação “era transformar as terras de lavoura em pastagens” (MARX, 

2004, p.832) haja vista o florescimento da manufatura da lã. 

Harvey (2013, p.282) menciona que, embora nos estágios iniciais, o poder estatal 

tenha tentado preservar o campesinato contra “o poder nu e cru do dinheiro”, 

finalmente, ao invés de “combater as ilegalidades do poder do dinheiro, o Estado 

vai acabar por se aliar a esse poder e começar a apoiá-lo ativamente”. As terras 

foram, assim, cercadas e, os que nela moravam e dela tiravam seu sustento, 

expulsos. Recorrendo a fontes da época, Marx (2004, p.839) menciona que: 

Em muitas paróquias de Hertfordshire (…), 24 arrendamentos, cada um 
com 50 a 150 acres em média, foram fundidos em 3 apenas. Em 
Northhamptonshire e Lincolnshire, cercaram as terras comuns na mais 
ampla escala e a maior parte dos novos senhorios aí surgidos estão 
transformados em pastagens; por isso, muitos senhorios não têm 50 
acres arados onde existiam antes 1.500. (…) Ruínas de antigas 
habitações, celeiros, estábulos etc. são os únicos vestígios dos antigos 
habitantes. Em muitos lugares, centenas de casas e famílias foram 
reduzidas (…) a 8 ou 10. (…) Não é raro ver 4 ou 5 ricos criadores que 
recentemente usurparam e cercaram as terras que se encontravam em 
mãos de 20 a 30 lavradores arrendatários e outros tantos pequenos 
proprietários e colonos. Esses lavradores e suas famílias foram 
enxotados dos bens imóveis que possuíam, juntamente com muitas 
outras famílias que empregavam e mantinham. 



57 
 

 

No transcurso desses cercamentos de terras (enclosures), “as habitações dos 

camponeses e as choupanas dos trabalhadores foram violentamente demolidas ou 

abandonadas à decadência total” (MARX, 2004, p.832), de modo que “os 

trabalhadores agrícolas não encontram mais na terra que lavram o espaço 

necessário para sua própria habitação” (MARX, 2004, p.842). Note-se que as terras 

usurpadas não se limitavam à terra inculta, mas muitas vezes incluía a terra 

“cultivada em comum ou mediante arrendamento à comunidade” (MARX, 2004, 

p.840). 

Esse processo de expropriação do camponês recebeu um forte impulso no século 

XVI com a Reforma Protestante e o saque dos bens da Igreja que a acompanhou. A 

Reforma confiscou imensas porções de terras que à época pertenciam à Igreja 

Católica (proprietária feudal de grande parte do solo inglês) e enxotou os 

habitantes que nelas viviam. Como explica Marx (2004, p.835), os bens 

eclesiásticos foram “amplamente doados a vorazes favoritos da Corte ou vendidos 

a preço ridículo a especuladores, agricultores ou burgueses, que expulsaram em 

massa os velhos moradores hereditários e fundiram seus sítios”. 

Com a Revolução Gloriosa de 1688 que trouxe ao poder Guilherme III de Orange e, 

com ele, um séquito de proprietários fundiários e capitalistas, a ladroeira de terras, 

que até então vinha sendo praticada de maneira relativamente modesta, assume 

uma escala colossal. Porções de terras passaram a ser “presenteadas, vendidas a 

preços irrisórios ou simplesmente roubadas mediante anexação direta a 

propriedades particulares” (MARX, 2004, p.937). A usurpação seguiu de tal forma 

que, ainda de acordo com Marx (2004, p.836), nas últimas décadas do século XVIII, 

tinham desaparecido os últimos vestígios da propriedade comunal dos 

lavradores27. 

                                                 
27 Ao longo de todo este processo de usurpação, os grandes arrendatários costumavam empregar seus 
“pequenos métodos particulares” (MARX, 2004, p.838). Marx (2004, p.843-845) ilustra o método 
dominante dos landlords do século XIX com o exemplo das “limpezas” levadas a cabo pela duquesa de 
Sutherland: “Economicamente instruída, ela resolveu, ao assumir a direção de seus domínios, 
empreender uma cura radical, transformando em pastagem de ovelhas todo o condado cuja população 
já fora reduzida antes, por processos semelhantes, a 15.000 habitantes. De 1814 a 1820, esses 15.000 
habitantes, cerca de 3.000 famílias, foram sistematicamente enxotados e expulsos. Todas as suas aldeias 
foram destruídas e reduzidas a cinzas; todas as suas lavouras, convertidas em pastagens. Soldados 
britânicos intervieram para executar a expulsão e entraram em choque com os nativos. Uma velha 
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A perspectiva traçada por Marx é importante porque torna evidente que a 

acumulação inicial que permitiu aos capitalistas se desenvolverem não tem a ver 

com o rompimento dos laços de suserania e vassalagem que libertou os produtores 

da servidão (transformando-os em assalariados), e sim com o assalto, puro e 

simples, das terras comunais. Em outras palavras: “o lavrador se torna proletário 

ou indigente não por ter sido eliminada a servidão, mas por ter sido suprimida a 

propriedade que tinha do solo que cultivava” (MARX, 2004, p.836). 

Desprovido das condições que lhe possibilitavam produzir seus víveres, o 

camponês se viu obrigado a se inserir em um novo contexto segundo o qual 

precisaria vender, no mercado, sua força de trabalho como forma de obter um 

salário que lhe permitisse, também no mercado, adquirir aquilo que precisava para 

sobreviver (MARX, 2004, p.842). Dessa forma, além de gerar uma massa de 

proletários, a expropriação e a expulsão de uma parte da população rural também 

criou um mercado consumidor interno. Como explica Marx (2004, p.861): 

Antes, a família camponesa produzia e elaborava os meios de 
subsistência e matérias-primas, que eram, na sua maior parte, 
consumidos por ela mesma. Esses meios de subsistência e matérias-
primas transformaram-se agora em mercadorias (…). Fios, tecidos de 
linho, panos grosseiros de lã – coisas cujas matérias-primas estavam ao 
alcance de toda a família camponesa, fiadas e tecidas por esta para o 
próprio consumo – são agora artigos de manufatura que encontram seu 
mercado exatamente nos distritos rurais. 

Ou seja, “o mercado para bens e mercadorias cresceu, em parte porque menos 

pessoas podiam subsistir por sua própria conta” (HARVEY, 2013, p.284). Note-se 

ainda que muitos daqueles que foram expulsos de suas terras com a dissolução das 

vassalagens feudais e com a expropriação violenta… 

                                                                                                                                               
morreu no meio das chamas de sua cabana, que se recusara a abandonar. Assim, apossou-se essa 
fidalga de 794.000 acres de terra que pertencia ao clã, desde tempos imemoriais. Aos aborígenes 
expulsos mandou que se localizassem em 6.000 acres da orla marítima, a 2 acres por família. Esses 6.000 
acres tinham permanecidos incultos até então, sem proporcionar qualquer renda. Em sua fidalguia, a 
duquesa foi ao ponto de cobrar 2 xelins e 6 pence de renda, em média, por acre, a ser paga por 
membros do clã, que, a séculos, tinham vertido seu sangue em defesa de seus nobres antepassados. Ela 
dividiu toda a terra roubada ao clã em 29 grandes arrendamentos para a criação de ovelhas, cada um 
habitado apenas por uma família, em regra oriunda da criadagem dos arrendatários ingleses. Em 1825, 
os 15.000 aborígenes gaélicos estavam substituídos por 131.000 ovelhas. Os que foram lançados na orla 
marítima procuraram viver de pesca (…). [Mas] o cheiro de peixe chegou ao nariz dos grandes homens. 
Farejaram algo lucrativo atrás dele e arrendaram a orla marítima aos grandes mercadores de peixe de 
Londres. Os gaélicos foram enxotados pela segunda vez”. 
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(…) não podiam ser absorvidos pela manufatura nascente com a mesma 
rapidez com que se tornavam disponíveis. Bruscamente arrancados das 
suas condições habituais de existência, não podiam enquadrar-se, da 
noite para o dia, na disciplina exigida pela nova situação. Muitos se 
transformaram em mendigos, ladrões, vagabundos, em parte por 
inclinação, mas, na maioria dos casos, por força das circunstâncias 
(MARX, 2004, p.848). 

Essa população rural, expropriada e expulsa de suas terras se viu, assim, obrigada 

a se sujeitar à rigidez do sistema de trabalho assalariado (MARX, 2004, p.850). É 

quando o Estado, mais uma vez atendendo aos anseios da burguesia, se encarrega 

de regular o salário, comprimindo-o “dentro dos limites convenientes à produção 

de mais-valia, para alongar a jornada de trabalho e para manter o próprio 

trabalhador num grau adequado de dependência” (MARX, 2004, p.850)28. 

Desta forma, como muito bem sintetiza Perelman (2000, p.14): 

A acumulação primitiva cortou os modos de vida tradicionais como 
tesoura. A primeira lâmina serviu para minar a capacidade das pessoas 
de se sustentarem. A outra lâmina foi um sistema de severas medidas 
voltado para impedir as pessoas de encontrarem estratégias de 
sobrevivência alternativas ao sistema do salário. Um conjunto de leis, 
muitas vezes brutais, projetadas para minar qualquer resistência contra 
as exigências do trabalho assalariado acompanhou a espoliação dos 
direitos dos camponeses, mesmo antes do capitalismo tornar-se uma 
força econômica significativa. 

Ao aprisionar o proletariado em um ciclo fechado29, o capitalismo emergente criou 

as condições para a sua reprodução ao mesmo tempo em que se empenhou em 

destruir grande parte dos negócios subsidiários e artesanais (HARVEY, 2013, 

p.284). Esse conjunto de fatores levou à criação de um mercado interno maior e 

mais forte na Grã-Bretanha, o que foi um elemento importante no desenvolvimento 

do capitalismo. Foi dessa forma que o florescente sistema baseado na compra e 

venda da força de trabalho acabou por firmar-se enquanto modo de produção 

dominante entre os séculos XVI e XVIII. 

                                                 
28 Na Inglaterra, por exemplo, Marx (2004, p.852), menciona que a legislação sobre trabalho assalariado 
foi desenhada com vistas a explorar o trabalhador. Desta forma, proibiu-se, sob pena de prisão, de se 
pagarem salários acima dos fixados em Lei. Quem os recebesse era punido mais severamente do que 
quem os pagasse. Também foram declarados nulos de pleno direito todas as combinações, os contratos, 
os juramentos pelos quais pedreiros e carpinteiros estabeleciam normas comuns obrigatórias para o 
exercício de suas profissões, sendo, inclusive, considerado como crime grave a coligação de 
trabalhadores. 
29 Venda de força de trabalho para obter salário para comprar as mercadorias que necessitava para 
sobreviver, para a partir daí se recompor para vender mais força de trabalho para obter mais salário e 
comprar mais mercadorias. 
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Dominante, no entanto, não significa estável. Por mais que os defensores do 

capitalismo ressaltem a liberdade, a robustez e a resiliência do sistema, o fato é 

que o mesmo padece de um problema que não é ocasional, mais sim estrutural. 

Sendo “incontrolavelmente voltado para a expansão” (MÉSZÁROS, 2002, p.131), … 

(…) uma economia capitalista “saudável” é a que apresenta um índice de 
crescimento positivo. Quanto mais próxima do estado de estagnação 
(sem falar de declínio real), mais não-saudável se considera a economia. 
Isso se traduz na ideologia do crescimento (“o crescimento é bom”), 
independentemente das consequências ambiental, humana ou 
geopolítica (HARVEY, 2005, p.130). 

Por isso mesmo, no capitalismo, “o crescimento harmonioso ou equilibrado é (…) 

inteiramente acidental” (HARVEY, 2005, p.44). Embora produção e consumo 

devessem se observar mutuamente30, o que ocorre é uma “tendência para produzir 

sem levar em consideração os limites do mercado” (MARX, 1969 apud HARVEY, 

2005, p.45). É como diz Mészáros (2002, p.253): “é da natureza do capital não 

reconhecer qualquer medida de restrição”. 

O que acontece é que o capitalismo promove a produção de uma quantidade 

pletórica de mercadorias que não encontra demanda no mercado. Assim, uma vez 

que o objetivo “não é satisfazer as necessidades, mas produzir lucro, alcançando 

essa finalidade por métodos que regulam o volume da produção pela escala da 

produção, e não o contrário” (MARX, 2013, p.336) sempre vai haver uma 

discrepância entre os limites do consumo e uma produção que não observa limite 

algum. O resultado é que em algum momento haverá uma quantidade de 

mercadorias maior que a capacidade dos consumidores de comprá-las, 

deflagrando assim uma crise econômica, mais especificamente, uma crise de 

superprodução. 

Expansionista e sem tendência para o equilíbrio, o sistema do capital “mais cedo ou 

mais tarde, implode” (MÉSZÁROS, 2002, p.131). É por esta razão que, longe de se 

configurarem como “acidentes de percurso” (GOUVERNEUR, 2010, p.247), de ser 

                                                 
30 Já que, como observa Marx (2011, p.46): “Cada um é imediatamente seu contrário (…). A produção 
medeia o consumo, cujo material cria, consumo sem o qual faltaria-lhe o objeto. Mas o consumo 
também medeia a produção ao criar para os produtos o sujeito para o qual são produtos (…). Sem 
produção, nenhum consumo; mas, também, sem consumo, nenhuma produção, pois nesse caso a 
produção seria inútil”. 
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algo excepcional, as crises são, na verdade, orgânicas, “estruturais” (MÉSZÁROS, 

2002, p.100), “endêmicas” (HARVEY, 2005, p.45; CARLOS, 2011, p.103) ao modo 

capitalista de produção. 

Haja vista que os efeitos são sentidos no “sistema do capital global não apenas em 

um de seus aspectos – o financeiro/monetário, por exemplo – mas em todas as 

suas dimensões fundamentais” (MÉSZÁROS, 2002, p.100), estas crises, como nota 

Harvey (2005, p.47), podem provocar trágicas consequências que vão desde 

falências, colapsos financeiros, desvalorização forçada de ativos fixos e poupanças 

pessoais, inflação, concentração crescente de poder econômico e político em 

poucas mãos, quedas dos salários reais e desemprego até lutas de classes, 

movimentos revolucionários e o caos. 

No entanto, se o capitalismo, enquanto modo de produção hegemônico, ainda não 

implodiu em uma de suas crises foi porque soube criar as condições suficientes 

para se manter em crescimento. Segundo Harvey (2005, p.200), Carlos (2011, 

p.101), Soja (1993, p.130) e Lefebvre (1973, p.21), elemento fundamental nesse 

processo foi sua capacidade em ocupar e produzir o espaço. 

De acordo com Harvey (2004, p.93), uma vez que as crises do capitalismo se 

expressam como excedentes de capital31 e de trabalho32, sua atenuação depende 

da absorção destes excedentes. É neste sentido que vai afirmar que a expansão 

geográfica e a reorganização espacial são opções frequentemente recorrentes. O 

que Harvey (2004, p.93/94) chama de “ajuste” ou “ordenação espaço-temporal” é 

justamente essa capacidade que tem o capitalismo de absorver os excedentes 

produzidos via deslocamento temporal (mediante investimentos em projetos de 

longo prazo ou gastos sociais como educação e pesquisa) e/ou espacial (por meio 

da abertura de novos mercados, novas capacidades produtivas e novas 

possibilidades de recursos e trabalho em outros lugares). É desta forma que a 

produção do espaço se torna “um dos principais meios de absorver o excesso de 

capital” (HARVEY, 2011, p.137). 

                                                 
31 Expresso como uma superabundância de mercadorias no mercado que não pode se vender sem 
perdas, como capacidade produtiva inutilizada, e/ou excedentes de capital, dinheiro que carece de 
oportunidades de investimento produtivo e rentável. 
32 Crescente desemprego. 
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Um dos exemplos mais evidentes de como a produção do espaço serviu para dar 

solvência aos excedentes de capital e trabalho estagnados na Europa do último 

terço do século XIX foi a expansão imperialista. Embora estivesse fortemente 

embebida de aspectos políticos33 ou civilizatórios34, o que efetivamente estava por 

trás da expansão imperialista era a necessidade de exportação de capitais que não 

rendiam juros suficientes na Europa (BRUIT, 1994, p.05). Dar vazão às enormes 

quantidades de capital e trabalho estagnados no Velho Continente era, portanto, o 

real objetivo da política imperialista; mais até do que a criação de novos mercados. 

Quem primeiro percebeu isso foi o historiador e jornalista inglês John Atkinson 

Hobson, em 1902, que, embora escrevendo a partir da perspectiva ideológica 

dominante, foi “capaz de lançar um lúcido olhar aos problemas de seu tempo e 

reconhecia a injustiça e os horrores do imperialismo” (BORÓN, 2006 apud 

AMARAL, 2012, p.11). 

Ao observar o crescimento econômico britânico ao longo da última década do 

século XIX, Hobson (1902, p.31) notou que o capital e o trabalho que produziram 

as mercadorias de exportação que proporcionaram tamanho crescimento foram 

viabilizados por meio de uma aplicação de capital para além dos limites políticos 
                                                 
33 De acordo com Mello (2004, p.11), o imperialismo, em sua origem, estava associado à ideia de 
governos ditatoriais, fortemente centralizados, que empregavam métodos despóticos de administração 
e cuja expressão máxima podia ser encontrada no Império Romano. Seu pressuposto era a expansão 
através da submissão de povos que habitavam as regiões fronteiriças. Mesmo com a queda do Império 
Romano, o ideal de unidade por meio de um império não desapareceu (HOBSON, 1902, p.06); pelo 
contrário, ele constituiu o objetivo declarado de soberanos como Carlos Magno, Carlos V, Pedro O 
Grande, Catarina e Napoleão Bonaparte. Em meados do século XVIII, essa ideia de império foi resgatada 
por determinadas Nações europeias, nomeadamente Grã-Bretanha, França, Alemanha e Rússia, com 
vistas a promover o aumento da área de influência e, por conseguinte, do poder econômico e político. 
Para a maioria dos governantes, políticos e militares destas Nações, a condição de potência implicava a 
necessidade de possuir colônias, protetorados e bases navais em todos os continentes de modo a se 
proteger da ação das demais potências e como uma forma de controlar recursos estratégicos como 
cobre, ferro, borracha, petróleo (BRUIT, 1994, p.08). 
34 Para além da mera anexação de territórios, a expansão imperialista levada a cabo entre 1870 e 1914 
foi empreendida com base em um conjunto de argumentos que invocavam a necessidade de 
empreender uma missão civilizadora a ser conduzida por uma raça superior, a branca (BRUIT, 1994, 
p.05). Em grande parte, essa missão civilizadora encontrava seu respaldo em doutrinas racistas, como a 
do “darwinismo social”, elaborada pelo filósofo inglês H. Spencer, segundo a qual a Teoria da Evolução 
de Darwin podia ser aplicada perfeitamente à evolução da sociedade. Da mesma forma que a luta pela 
existência resultava na sobrevivência e predomínio dos animais e plantas mais capazes, como afirmava 
Darwin, uma luta semelhante se produziria entre as raças humanas e as nações com idênticos 
resultados. Era isso que justificava a conquista e legitimava a destruição de sociedades “inferiores” 
(BRUIT, 1994, p.09). Nos Estados Unidos, a doutrina do Destino Manifesto, também inspirada no 
darwinismo social, serviu para justificar todo o expansionismo do século XIX, primeiro contra os índios 
para conquistar as terras do Oeste, depois para construir um império econômico e político no ultramar 
(BRUIT, 1994, p.12). 
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dos países, geralmente na forma de construção e gerenciamento de: ferrovias, 

portos, sistemas de iluminação elétrica, carris urbanos, sistemas de abastecimento 

de água, esgoto e gás, além de exploração de projetos de mineração (HOBSON, 

1902, p.56). 

A aplicação do capital excedente nos países subjugados era movida pela 

expectativa de obtenção de maiores taxas de lucratividade devido à escassez de 

capital e ao baixo preço das terras, da mão-de-obra e das matérias-primas 

(CATANI, 1985 apud MELLO, 2004, p.17). Desta forma, como menciona Amaral 

(2012, p.12), com Hobson inaugura-se o entendimento de que aquilo que estava na 

base do imperialismo “não [era] a busca de novos mercados, mas o emprego 

lucrativo de excedentes financeiros”. 

Todavia, não obstante sua percepção acurada e crítica em torno da real natureza 

do imperialismo, o mesmo conclui sua obra afirmando que: 

O imperialismo é uma escolha depravada da vida nacional, imposta por 
interesses egoístas que apelam para as ambições de aquisição 
quantitativa e de dominação forçada (…). Sua adopção enquanto política 
implica uma renúncia deliberada de que o cultivo das qualidades 
interiores mais elevadas, seja para uma nação como para um indivíduo, 
constitui a preponderância da razão sobre impulso bruto (HOBSON, 
1902, p.390). 

Ou seja, Hobson (1902, p.390) entendia o imperialismo como “o pecado que tenta 

todos os Estados bem sucedidos” e não como a tendência natural da lógica 

expansionista do capitalismo com vistas a “resolver” suas crises. Uma acepção mais 

crítica a propósito da natureza expansionista do capital só surge a partir dos 

trabalhos de Hilferding, em 1910. 

Para Hilferding, o capital (já em sua forma financeira, através dos Bancos) se 

empenhou em aplicar no exterior o capital excedente, na busca de maiores taxas de 

lucro (MELLO, 2004, p.23; CAMPOS, 2009, p.04) dando fôlego à expansão 

imperialista. É neste sentido que Hilferding (1985, p.296) chama a atenção para o 

fato de que o imperialismo tem mais a ver com exportação de capitais 

(exportação de valor destinado a gerar mais-valia no exterior) do que com 

exportação de mercadorias. Eis, pois, a essência da expansão imperialista: 

transformar os mercados criados a partir do processo de colonização de meras 
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áreas de venda do excedente de mercadorias produzidas na metrópole em 

verdadeiras esferas de investimento de capital (HILFERDING, 1985, p.302). 

Ocorre que, conforme muito bem identificou Rosa Luxemburg, esse processo de 

expansão não foi feito de forma pacífica. Pelo contrário, no processo de 

internacionalização de capitais: 

O militarismo desempenha, na história do capital, uma função bem 
determinada. Ele acompanha os passos da acumulação em todas as suas 
fases históricas. No período da chamada “acumulação primitiva”, ou seja, 
nos primórdios do capital europeu, o militarismo desempenhou papel 
decisivo na conquista do Novo Mundo e dos países fornecedores de 
especiarias das Índias; desempenhou-o também mais tarde, na conquista 
das colônias modernas, na destruição das comunidades sociais das 
sociedades primitivas e na apropriação de seus meios de produção, na 
imposição violenta do comércio aos países cuja estrutura social 
constituía um obstáculo à economia mercantil, na proletarização forçada 
dos nativos e na instituição do trabalho assalariado nas colônias, na 
formação e extensão de áreas de influência do capital (europeu em 
regiões não-europeias), na imposição de concessões de ferrovias a países 
atrasados, na execução das dívidas resultantes de empréstimos 
internacionais do capital europeu e finalmente como instrumento da 
concorrência entre os países capitalistas visando à conquista de culturas 
não-capitalistas (LUXEMBURG, 1985, p.311). 

Com efeito, assim como ocorrera em sua fase primitiva, a fase imperialista do 

capitalismo foi marcada pela violência sobre os países subjugados. Na África, 

potências como Grã-Bretanha, Bélgica, Alemanha, e principalmente França, 

esquartejaram o continente sem “que se respeitasse a unidade lingüística e cultural 

de seus povos” (BRUIT, 1994, p.14). Na China, “um campo inimaginável para 

investimentos, pois até 1880 não tinha dívida pública, não tinha nenhuma ferrovia, 

nem possuía indústrias e serviços públicos modernos” (BRUIT, 1994, p.34), por 

exemplo, a Grã-Bretanha recorreu ao comércio do ópio para forçar o irredutível 

império chinês a rever sua posição quanto à penetração dos ocidentais em seu 

território35. Da mesma forma, os japoneses se viram obrigados a assinar, em 1857, 

                                                 
35 Segundo explica Bruit (1994, p.36), a droga era cultivada na Índia pela Companhia das Índias Orientais 
e introduzida na China via contrabando. Para os ingleses, era um comércio lucrativo e permitia 
equilibrar a balança comercial (em 1818, as exportações de ópio para a China representavam apenas 
17% da exportação total. Em 1833, significavam 50%), no entanto, para a população, os efeitos eram 
desastrosos. As autoridades chinesas, então, proibiram o comércio e confiscaram o ópio introduzido no 
país. Chegaram, inclusive, a solicitar à rainha Vitória que proibisse seus súditos de realizarem esse 
comércio, no que foram ignorados. Essa situação levou à Primeira Guerra do Ópio (1840-42) na qual a 
China foi derrotada e obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, segundo o qual ela abria cinco portos ao 
comércio estrangeiro e entregava Hong Kong à Inglaterra (BRUIT, 1994, p.37). Em 1857 tem lugar a 
Segunda Guerra do Ópio na qual a esquadra britânica se alia à francesa para bombardear a província de 
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um tratado que abria seus portos e permitia a instalação de representantes 

diplomáticos americanos quando a esquadra norte-americana cercou a capital e 

ameaçou bombardeá-la. 

A versão latino-americana do imperialismo não foi diferente no que toca ao 

emprego da violência. Por meio de pressões diplomáticas, chantagens econômicas, 

ameaças veladas e, sobretudo, de intervenção militar explícita, os EUA 

promoveram a desestruturação política e econômica (não raro com a instauração 

de ditaduras sanguinárias) na República Dominicana, Nicarágua, Haiti, Panamá, 

Honduras e Cuba como forma de assegurar as condições necessárias à exportação 

de capitais. 

As ideias de Luxemburg, Hilferding e Hobson foram reunidas, trabalhadas e 

sintetizadas por Lenin para finalmente demonstrar que o imperialismo não era 

uma degenerescência do capitalismo e sim sua evolução natural; mais 

precisamente “o mais alto estágio de desenvolvimento do capitalismo” (LENIN, 

1999, p.91). 

Com as modificações operadas com a fim da Segunda Guerra, ocasião em que o 

centro hegemônico migrou da Europa para os Estados Unidos (HARVEY, 2004, 

p.48), a dinâmica do capitalismo também mudou. Não apenas por conta da 

proeminência que o capital financeiro e os Bancos passam a assumir (LENIN, 1999, 

p.45), mas também porque a intervenção as intervenções militaristas dos países 

capitalistas avançados passou a obedecer a uma nova conjuntura na qual o 

estabelecimento de colônias e protetorados cedia lugar a formas mais refinadas de 

dominação. Trata-se, como denomina Harvey (2004), de um Novo Imperialismo, 

cuja principal característica seria marcada pela acumulação via despossessão36. 

                                                                                                                                               
Cantão e, no ano seguinte, com a Terceira Guerra do Ópio, o exército anglo-francês invade Pequim de 
forma que em 1860 a China está derrotada. Como consequência, os chineses são obrigados a, além de 
pagar vultosa indenização de guerra, abrir onze portos ao comércio europeu, a aceitar a livre navegação 
do rio Yangtzé e a permitir o estabelecimento de relações diplomáticas com o Ocidente (BRUIT, 1994, 
p.37). 
36 Na versão espanhola, francesa e inglesa (original) da obra de Harvey são utilizados os termos 
“acumulación por desposesión”, “l’accumulation par dépossession” e “accumulation by disposession”, 
respectivamente. Na versão brasileira da obra, o termo empregado é “acumulação via espoliação”. No 
presente trabalho, ambos (despossessão e espoliação) foram considerados e empregados como 
sinônimos. 
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2.2| A acumulação por despossessão 

Despossessão não é o mesmo que expropriação. A expropriação, do latim ex 

proprietatem (fora da propriedade), que significa “retirar alguém de sua 

propriedade” (ALBUQUERQUE, 2006 apud CAVALCANTE FILHO, 2009), constitui 

uma das vias pelas quais o Estado intervém no direito de propriedade retirando-a 

de seu proprietário37 (CAVALCANTE FILHO, 2009). Já a despossessão tem a ver 

com o ato de desapossar ou desapoderar um pertence alheio; de privar ou despojar 

alguém de algo. O detalhe é que enquanto a expropriação pressupõe a existência da 

propriedade (recorrendo, por isso mesmo, a dispositivos jurídicos para se 

efetivar), a despossessão, como o próprio nome indica, atua sobre a posse38 e, em 

geral, recorre a meios ilícitos e/ou violentos (daí a razão pela qual o termo 

espoliação também é utilizado). 

O que há de particularmente interessante na ideia de despossessão é que, como 

observam Harvey (2004, p.108), Bonefeld (2001, p.01), De Angelis (2001, p.03) e 

Amin (1974 apud DE ANGELIS, 2001, p.05) ela resgata a essência da acumulação 

primitiva para mostrar que suas principais características (a rapina e a violência) 

não se circunscrevem à “pré-história do capitalismo” como havia identificado Marx 

(2004, p.828), mas que elas sempre estiveram presentes ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo. Conforme explica Harvey (2013, p.296): 

Não deveríamos ver a acumulação primitiva (…) como algo que diz 
respeito apenas à pré-história do capitalismo. Ela continua e, nos últimos 

                                                 
37 Essa retirada da propriedade pode, dependendo das circunstâncias, assumir duas formas: a 
desapropriação e o confisco. Desapropriação, segundo Di Pietro (2012, p.166) é o procedimento pelo 
qual o poder público (mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse 
social), impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o por justa indenização. Já o confisco 
não assegura ao expropriado o direito de indenização uma vez que se trata de uma sanção a um ato 
ilícito praticado (DI PIETRO, 2012, p.169). Dessa forma, a expropriação nada mais é do que a tomada de 
uma propriedade pelo Estado, sendo a desapropriação e o confisco suas expressões particulares 
(CAVALCANTE FILHO, 2009). 
38 Propriedade é diferente de posse. Enquanto propriedade, do latim proprietas (particular, próprio), 
designa a qualidade que é inseparável de uma coisa, ou que a ela pertence em caráter permanente; a 
posse, do latim possessio (possuir), diz respeito à detenção física de um bem, ou seja, é o poder de fato 
entre a pessoa e a coisa (SANDRONI, 1999, p.484). Fala-se que existe posse, portanto, quando existir 
uma simples detenção de um bem, isto é, sem que nela intervenham relações de direito (HARNECKER, 
1973, p.47). Neste sentido, fica evidente que a propriedade representa o mais amplo direito sobre algo, 
uma vez que o proprietário pode usar (fazer uso do bem consoante suas características), gozar (usufruir 
dos frutos que o bem produz), dispor (destinar o bem que se possui a determinados fins ou alienar este 
direito em favor de terceiros), ou mesmo destruir aquilo que lhe pertence, ao passo que na posse não 
há todos esses poderes. 
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tempos, foi revivida como um elemento cada vez mais importante no 
modo como o capitalismo opera para consolidar o poder de classe. 

A ideia de que de que a pilhagem dos haveres alheios não seria uma prática restrita 

à pré-história do capitalismo já havia sido adiantada por Rosa Luxemburg39 

quando analisou o processo da expansão imperialista (DE ANGELIS, 2001, p.03). A 

violência aberta, a fraude, a repressão e o saque são, portanto, aspectos da 

acumulação de capital e não uma manifestação mais ou menos fortuita como quer 

fazer parecer ser a teoria liberal-burguesa (LUXEMBURG, 1985, p.309). 

Sendo assim, o que a proposta da acumulação por despossessão busca deixar claro 

é que, se por um lado, a acumulação primitiva representa a acumulação originária 

que possibilitou a transição do feudalismo para o capitalismo, criando as bases 

para o desenvolvimento do capitalismo (MARX, 2004, p.828; PERELMAN, 2001, 

p.07); por outro lado, a depredação, a fraude e a violência que a caracterizam 

nunca deixaram de estar presentes na geografia histórica da acumulação de capital 

(HARVEY, 2004, p.120; DE ANGELIS, 2001, p.12-13). Como muito bem identificou 

Luxemburg (1985, p.254): “já não se trata de acumulação primitiva, mas de um 

processo que prossegue inclusive em nossos dias”. 

Justamente porque parece equivocado qualificar de “primitivo” ou “originário” algo 

que segue em curso, Harvey (2004, p.121) sugere o emprego da expressão 

acumulação por despossessão40. Desta forma, o que a proposta de Harvey (2003; 

2004) tem de singular é que ela dá um nome a essa forma de acumulação que, 

embora apresente características similares à da acumulação primitiva, com ela não 

se confunde. 

                                                 
39 Para Luxemburg (1985, p.254), o que explicaria o emprego da violência no processo de acumulação 
capitalista é o fato de que esperar pelos resultados do processo secular de desagregação dessas regiões 
de economia natural, até que resultasse na alienação, pelo comércio, dos meios principais de produção, 
significaria, para o capital, o mesmo que renunciar totalmente às forças de produção desses territórios, 
o que para o capitalista é completamente inaceitável. Assim, de sorte que a economia natural cria 
dificuldades sérias às exigências do capital, onde quer que seja, o capitalismo buscará sempre destruir a 
economia natural sob todas as suas formas. É isso que explica porque “o capitalismo considera de vital 
importância a apropriação violenta dos principais meios de produção” (LUXEMBURG, 1985, p.254). 
40 A constatação de que os mecanismos da acumulação primitiva não se restringiam à pré-história do 
capitalismo não é, propriamente, uma novidade. Amin (1974 apud DE ANGELIS, 2001, p.05), por 
exemplo, já havia chamado a atenção para o fato de que as práticas predatórias que caracterizam a 
acumulação primitiva também eram observáveis na contemporaneidade. No entanto, o que a proposta 
de Harvey (2003; 2004) tem de singular é que ela dá um nome a essa forma de acumulação e explica os 
mecanismos pelos quais se realiza. 
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Enquanto que no século XVIII os cercamentos constituíam os métodos por 

excelência para o assenhoramento das terras alheias; a partir da segunda metade 

do século XX, como observam De Angelis (2001, p.11), Glassman (2006, p.622) e 

Harvey (2003, p.149), a acumulação por despossessão passou a lançar mão de 

outros artifícios como, por exemplo, uma reedição da forma clássica dos antigos 

cercamentos: os “novos cercamentos” (new enclosures). 

Os novos cercamentos constituem uma prática ativamente empregada desde 

meados da década de 1970 tanto em países pouco desenvolvidos quanto naqueles 

de desenvolvimento mais avançado (MIDNIGHT NOTES COLLECTIVE, 2001, p.04). 

Embora se valha da mesma lógica41 dos cercamentos do séc. XVIII descritos por 

Marx (2004), a particularidade dos novos cercamentos está na legitimação de suas 

ações por meio do emprego de discursos, ao invés de se basearem simplesmente 

no uso da força. O que aconteceu na Nigéria, segundo Federici (2001, p.02) é um 

exemplo disso: as ações de cercamentos assumiram a forma de Projetos de 

Desenvolvimento Agrícola do Banco Mundial que, sob o pretexto de modernizar a 

agricultura em áreas rurais, acabam por cercar a terra e eliminar os direitos 

tradicionais de uso, acesso e pastoreio das comunidades locais. Trata-se, pois, da 

reciclagem de uma lógica. 

No entanto, o que conceito de acumulação por despossessão vai colocar em 

evidência (daí sua utilidade na interpretação do dinâmica na produção do espaço) 

é que a espoliação não se resume à terra. Conforme observa Harvey (2013, p.296), 

a espoliação… 

…pode abarcar tudo – desde o confisco do direito de acesso à terra e à 
subsistência até a privatização de direitos (aposentadoria, educação e 
saúde, por exemplo) duramente conquistados no passado por 
movimentos da classe trabalhadora em lutas de classe ferozes [grifo 
nosso]. 

Não poderia ser de outra forma, afinal, como bem lembram Marx; Engels (2003, 

p.29), no seio da economia burguesa… 

                                                 
41 Qual seja o desenraizamento dos trabalhadores do terreno sobre o qual a seu poder organizacional foi 
construído para força-los a trabalharem em um ambiente estranho onde as formas de resistência de 
outrora não estão mais disponíveis (MIDNIGHT NOTES COLLECTIVE, 2001, p.04) 
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…suprimem-se todas as relações fixas, cristalizadas, com seu cortejo de 
preconceitos e idéias antigas e veneradas; todas as novas relações se 
tornam antiquadas, antes mesmo de se consolidar. Tudo o que era sólido 
se evapora no ar, tudo o que era sagrado é profanado. 

Ou seja, a ideia de despossessão não lida apenas com o assalto de bens materiais, 

mas também com a supressão de direitos (por vezes, os dois ao mesmo tempo). 

Nenhum exemplo talvez seja tão evidente da nova dinâmica da espoliação quanto a 

privatização. Descrita na cartilha neoliberal enquanto um processo por meio do 

qual empresas públicas pouco rentáveis são vendidas a empresas privadas como 

uma forma de diminuir a gestão do “peso morto” pelo Estado, o fato é que o preço 

pago por essas empresas, conforme os vários exemplos que abundam em todo o 

mundo permitem comprovar, estão aquém do que elas valem. A espoliação está no 

fato de que se trata da venda a preços irrisórios de um patrimônio que, sendo do 

Estado, é público. A essência é exatamente a mesma daquela descrita por Marx 

(2004, p.835) a propósito da venda de terras a preços muito baixos a alguns 

favoritos da corte. 

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) constituem outra via por meio da qual a 

espoliação pode operar. Construída a partir do argumento tendencioso segundo o 

qual, face à escassez de recursos que afligem o Estado, a melhor saída estaria em 

delegar a execução de obras e prestação de serviços à iniciativa privada 

(partilhando dessa forma os riscos entre o setor público e o privado), as PPPs se 

assemelham mais a “investimentos privados com fundos públicos” do que 

propriamente a uma parceria entre setor público e iniciativa privada (ARANTES, 

2009, p.22). A espoliação, nesse caso, está na socialização dos custos e na 

privatização dos benefícios. Em suma: 

O que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos 
(incluindo força de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, 
zero). O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-
lhes imediatamente um uso lucrativo (HARVEY, 2004, p.124). 

Mas o leque da espoliação é amplo; ele pode incluir também: fraude na valorização 

de ações, crises orquestradas42, esquemas de pirâmide (ponzi), dilapidação de 

ativos mediante fusões e aquisições e promoção de níveis de endividamento 
                                                 
42 É o caso dos programas de austeridade que são impostos por uma força externa sobre um setor ou 
um território, como fazem o Fundo Monetário Internacional (FMI) em conjunto com o Governo norte-
americano (HARVEY, 2003, p.150). 
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(HARVEY, 2004, p.123). Pode ainda adotar estratégias completamente novas como 

a instituição de direitos de propriedade intelectual que, por meio de patentes e 

licenças de materiais genéticos, plasma de sementes e qualquer forma de outros 

produtos, são usados para pilhar populações inteiras em benefício de umas poucas 

grandes empresas multinacionais. 

Portanto, qualquer ação que consista em tomar de um indivíduo (ou grupo de 

indivíduos) seus haveres (sejam eles terras, moradias, ativos financeiros, 

poupanças, saberes tradicionais, direito ao acesso à agua potável, ao saneamento, à 

saúde, etc) é passível de ser rotulada como despossessão. Quando essa 

despossessão é praticada como parte das estratégias de reprodução do capital, diz-

se tratar-se de acumulação por despossessão ou espoliação. 

Se tem algo que a reflexão em torno do papel da acumulação por despossessão na 

dinâmica do capitalismo torna evidente é o papel central do espaço para a 

reprodução do capitalismo. A importância do espaço é tão relevante que a 

necessidade de dominá-lo marcou a transição do feudalismo para o capitalismo, 

motivou a expansão imperialista e permitiu ao capitalismo contornar suas crises. 

Diante do exposto, fica claro que o domínio do espaço é imperativo ao capitalista 

não apenas porque constitui uma “condição para a produção de mercadorias”, 

como afirma Carlos (2011, p.94), mas também porque é esse domínio que 

possibilita a aplicação dos excedentes gerados e, por conseguinte, o afastamento 

(ainda que temporário) das crises. Assim, acumulação primitiva e acumulação por 

despossessão remetem, ao fim e ao cabo, a uma mesma questão: o controle do 

espaço que, em última análise, é o controle da terra. Isto posto, torna-se necessário 

consoante os propósitos desta pesquisa, conjeturar sobre a questão agrária no 

Brasil, em especial no que concerne aos ambientes insulares, de modo a buscar 

entender como o turismo se insere na dinâmica da acumulação por despossessão. 
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2.3| A propósito do regime fundiário no Brasil 

Como tudo o mais no capitalismo, o direito de propriedade43 da terra não é algo 

natural, mas uma construção histórica (MARÉS, 2004, p.14). No caso do Brasil, a 

história do surgimento da propriedade privada da terra remete à sua colonização. 

Como bem lembram Saule Júnior; Piza Fontes (2006, p. A.16), durante o período 

colonial, todo o território brasileiro era considerado propriedade da Coroa 

Portuguesa. No entanto, para que essa propriedade se exercesse concretamente, 

era preciso ocupar (e defender) a terra. Para tanto, foi implementado nos 

primórdios da colonização o mesmo sistema sesmarial que vigorava em Portugal 

desde 26 de maio de 1375, quando foi promulgada a Lei das Sesmarias. 

2.3.1| O regime fundiário brasileiro: da Lei de Sesmarias à Constituição de 1988 

Criadas com a finalidade de promover o povoamento e o aproveitamento útil das 

terras conquistadas aos mouros, as Sesmarias eram terras distribuídas pela Coroa 

mediante concessão (BITTAR FILHO, 2000, p.177). Como explicam Saule Júnior; 

Piza Fontes (2006, p. A.17), a concessão estava condicionada ao uso produtivo da 

terra. Desta forma, se a terra conferida não fosse devidamente aproveitada, a 

Coroa tinha o direito de retomá-la. De acordo com Sandroni (1999, p.555), os 

beneficiados com estas terras ficavam com a obrigação de cultivá-las num prazo de 

três anos (sob pena de revogação da doação) e de pagar a sesma, isto é, a sexta 

parte do que nela viessem a produzir para a Coroa (daí o nome sesmarias). Desta 

forma, o regime de Sesmarias da Coroa Portuguesa (fosse na Metrópole, fosse na 

Colônia), ao mesmo tempo em que estimulava “o desenvolvimento da agricultura, 

através da promoção de uma vasta classe de pequenos agricultores” (GALVÃO, 

                                                 
43 Propriedade é diferente de posse. A posse representa uma apropriação real de algo por alguém. Ou 
seja, é o “poder material que uma pessoa tem sobre determinado bem, podendo utilizá-lo 
economicamente. É, portanto, uma relação de fato entre a pessoa e a coisa” (SANDRONI, 1999, p.484). 
Propriedade, por seu turno, é uma “relação de direito exclusivo que uma pessoa física ou jurídica tem 
sobre determinado bem, podendo transformá-lo, consumi-lo ou aliená-lo” (SANDRONI, 1999, p.503). 
Desta forma, quem possui a propriedade detém o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar (JENILEK, 
2006, p.23). Este direito de propriedade, conforme observa Harnecker (1973, p.47), “pode provir de um 
simples consentimento coletivo motivado por questões políticas e ideológicas, ou pode tomar formas 
jurídicas acabadas”. Assim, ao passo que na relação de posse há uma simples detenção de um bem 
(desfrute de um objeto por uma pessoa), na relação de propriedade intervêm relações de direito. 



72 
 

 

2006, p.06), impedia a formação do latifúndio e, portanto, o surgimento de 

propriedades ociosas. 

Embora tenha logrado êxito na Metrópole, o modelo não funcionou na Colônia. Isso 

porque, dado o contexto, as condições para o cumprimento das leis no Brasil eram 

distintas das de Portugal. A grande dimensão do país, a urgência do povoamento 

da colônia (necessária para evitar a sua perda para outras potências estrangeiras) 

associada à relativa pobreza do Estado Português, “impeliram a Coroa a tomar 

consciência de que somente oferecendo vantagens especiais poderia a colonização 

ser agilizada e ter-se garantida a ocupação do Brasil” (GALVÃO, 2006, p.07). Assim, 

de sorte que a colonização brasileira constituía um projeto caro e arriscado, apenas 

mediante a obtenção de vantagens substanciais se sentiriam os ricos 

empreendedores portugueses motivados a se deslocarem para o Brasil quase às 

suas próprias expensas (op.cit.). 

Além disso, ainda segundo Galvão (2006, p.07), o sucesso da economia de 

plantation na costa brasileira na primeira metade do século XVI gerou uma 

profunda divisão social na Colônia. Surgiu assim uma classe de poucos e poderosos 

latifundiários e um vasto número de colonos, dedicados à produção de alimentos e 

ao pequeno criatório. Portanto, mesmo prevalecendo o dito Real de que a condição 

essencial para a confirmação do acesso à terra era o efetivo cultivo, o fato é que… 

(…) muitos colonos estavam sendo deixados sem qualquer pedaço de 
terra para cultivarem ou para implantarem pequenas criações de 
animais, porque alguns indivíduos haviam recebido, ou apropriado à 
força, terras em quantidades muito maiores do que a sua efetiva 
capacidade de cultivo (GALVÃO, 2006, p.07). 

Assim, “no curso dos primeiros dois séculos de colonização, aqueles que haviam 

recebido doação de grandes sesmarias começaram a adicionar mais terras às suas 

propriedades – tanto por meios legais, quanto ilegais, especialmente por esta 

última forma” (GALVÃO, 2006, p.08). O que ocorria, segundo Galvão (2006, p.08), 

era que não apenas a Coroa portuguesa tinha o poder de conceder sesmarias, mas 

também as diversas autoridades coloniais que residiam no Brasil (desde 

Governadores Gerais até meros funcionários provinciais). Uma vez que estas 

autoridades coloniais estavam fortemente sujeitas à influência das elites locais, 

excessos na distribuição de terra acabaram por se tornar rotineiros na Colônia. 
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Face às inúmeras queixas surgidas em razão dos abusos praticados, a Coroa 

promoveu uma série de editos, decretos, instruções, provisões, regulamentos e 

outros instrumentos legais voltados para coibir as arbitrariedades na concessão de 

terras. 

O Edito Real de 1795, por exemplo, uma das mais enfáticas Leis de Sesmarias do 

período colonial, estabelecia que “os governadores não deverão conceder, 

principalmente em áreas próximas às capitais ou das margens de estradas e de rios 

navegáveis, mais do que meia légua de terra, para que a igualdade possa 

prevalecer entre todos os moradores” (RODRIGUES 1951 apud GALVÃO, 2006, 

p.08). Esta mesma lei proibia a concessão de mais de uma sesmaria para cada 

pessoa, justificando que “ninguém deveria receber mais terra do que poderia ser 

capaz de cultivar por si mesmo ou com ajuda de escravos”, e reiterava, mais uma 

vez, o princípio da devolução, no caso de verificada a impossibilidade de cultivo 

(op. cit.). 

Face aos riscos que o Edito Real representava, as elites locais se opuseram 

formalmente à Coroa portuguesa, forçando o Rei a revogar o edito cerca de um ano 

após a sua promulgação. A razão pela qual a Coroa Portuguesa cedeu à vontade das 

elites coloniais, conforme explica Galvão (2006, p.10), deveu-se ao fato de que por 

mais poder que tivesse sobre o Brasil, a Coroa Portuguesa dependia dessa mesma 

classe para que a realização da relação colonial (mecanismo de transferência de 

recursos da Colônia para a Metrópole) funcionasse a contento. Além disso, havia o 

fato de que as próprias autoridades portuguesas no Brasil geralmente se 

associavam às poderosas elites locais, frequentemente se contrapondo à causa 

real, em particular no que tangia a assuntos relacionados ao uso e distribuição da 

terra. Dessa forma, por mais que houvesse uma determinação legal em sentido 

contrário, o que ocorreu foi a apropriação, por parte de uma pequena elite, de 

grandes porções de terras cuja maior parte permanecia inculta. E esta situação 

perdurou por todo o período colonial. 

Logo após a Independência, em 1822, o Imperador Pedro I suspendeu o regime 

de concessão de sesmarias e até 1850 não houve nenhuma disposição oficial que 

regulasse a questão de terras (GALVÃO, 2006, p.08). Durante este interstício, a 
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situação, como comenta Saboya (1995, p.116), era “caótica”, pois mesmo não 

havendo um estatuto legal, a terra seguia sendo vendida, comprada e ocupada. 

Passava a vigorar um “regime de posses” (BORGES, 2015, p.121) no qual a terra 

era adquirida por herança, doação, compra e, principalmente, pela ocupação. Esse 

hiato somente foi preenchido com a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850 – Lei 

de Terras (regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854). 

Com a promulgação da Lei de Terras de 1850, passou a existir na história brasileira 

a distinção entre terras públicas e privadas (BORGES, 2015, p.122). Ademais, 

estipulou-se que o direito à terra deixaria de ser condicionado pela efetiva 

ocupação e aproveitamento. As sesmarias com os respectivos títulos, bem como as 

ocupações e as posses devidamente comprovadas foram reconhecidas e 

legitimadas, ao passo que as terras desprovidas de comprovação de legitimidade 

da posse e domínio passaram a ser consideradas devolutas e, como tal, 

pertencentes ao patrimônio público (SAULE JÚNIOR; PIZA FONTES, 2006, p. A.17). 

Desta forma, a concessão do domínio e das transferências passou a estar vinculada 

ao título de compra e venda. 

A esta época a terra era cultivada com mão-de-obra escrava. Diante do 

esgotamento do escravismo e da inevitabilidade do trabalho livre (entendidos no 

quadro maior das exigências do Império Britânico para a cessação do tráfico de 

escravos da África para América), o Brasil decidiu, em 1850, pela interrupção do 

tráfico negreiro – Lei Eusébio de Queirós de 4 de setembro de 1850 (MARTINS, 

2010, p.124). A solução para o vazio deixado pela de mão-de-obra escrava deu-se 

na forma da imigração de trabalhadores livres da Europa. No entanto, de modo a 

assegurar a propriedade da terra na mão dos latifundiários brasileiros, vedou-se 

aos imigrantes o fácil acesso à terra. 

Essa interdição, conforme explica Martins (2010, p.214), se concretizou na forma 

da Lei de Terras. Prova disso é que, ainda em 1842, numa consulta do Conselho de 

Estado por ocasião da elaboração da referida Lei, declarava-se abertamente que: 

Um dos benefícios da providência que a Secção tem a honra de propor a 
Vossa Majestade Imperial é tornar mais custosa a aquisição de terras 
[…]. Como a profusão em datas de terra tem, mais que em outras causas, 
contribuído para as dificuldades que hoje se sente de obter 
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trabalhadores livres é seu parecer que d'ora em diante sejam as terras 
vendidas sem exceção alguma. Aumentando-se, assim, o valor das 
terras e dificultando-se, consequentemente, a sua aquisição, é de se 
esperar que o imigrado pobre alugue o seu trabalho efetivamente 
por algum tempo, antes de obter meios de se fazer proprietário 
(MARTINS, 2010, p.214) [grifo nosso]. 

Eis, portanto, o propósito na origem da Lei de Terras: assegurar que os imigrantes 

estrangeiros44, substitutos da mão-de-obra escrava no campo, não dispusessem de 

fácil o acesso à terra. Para utilizar as palavras de Martins (2010, p.124/125): 

(…) a nova legislação fundiária de 1850 nasceu estreitamente 
relacionada com a crise do trabalho escravo plantada na suspensão do 
tráfico negreiro. (…) ela nasceu como instrumento legal que assegurava 
um monopólio de classe sobre a terra em todas as regiões do país, 
mesmo naquelas ainda não ocupadas economicamente. Com isso, o que 
de fato se conseguia era interditar o acesso do lavrador pobre à terra, 
impedindo-o de trabalhar para si e obrigando-o a trabalhar para 
terceiros, especialmente para os grandes proprietários [grifo nosso]. 

Destarte, a Lei de Terras aboliu, em definitivo, o regime de sesmarias e estabeleceu 

que a terra “não poderia ser ocupada por outro título que não fosse o de compra” 

(MARTINS, 2010, p.44). Portanto, a um só tempo, a Lei de Terras tanto inviabilizou 

o acesso à terra àqueles que queriam cultivá-la, quanto fez com que o uso deixasse 

de ser o fundamento da propriedade (SABOYA, 1995, p.117). É a partir desse 

momento que, no contexto brasileiro, “a terra deixa de ser apenas um meio de 

produção e passa a ser uma mercadoria, a ter um valor de troca, e um preço” 

(ALBUQUERQUE, 2014, p.03). 

Com a Proclamação da República, em 1889, a situação em nada muda, tendo a Lei 

de Terras permanecido intacta. A Constituição de 1891 que se seguiu, em sua 

Seção II, art. 72, assegurava “a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade”. Desta forma, o direito de propriedade, incluindo o da terra, manter-

se-ia em toda a sua plenitude, “salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia”, conforme o art. 72, §17 da 

referida Constituição. O Código Civil de 1916 consolidou a proteção da 

propriedade privada na legislação brasileira, proibindo a legitimação de posses e 
                                                 
44 No que tange ao imigrante-tipo desejado, Martins (2010, p.09) vai explicar que “o país selecionaria a 
dedo, por meio de seus agentes na Europa, o imigrante pobre, desprovido de meios, que chegasse ao 
Brasil sem outra alternativa senão a de trabalhar em latifúndio alheio para um dia, eventualmente, 
tornar-se senhor de sua própria terra”. 
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garantindo os direitos do proprietário regularmente registrado contra possíveis 

ocupantes não autorizados (BORGES, 2015, p.124). 

Com a Revolução de 1930 e o consequente fim da República Velha, o país passa a 

ter, em 1934, uma nova Constituição que, em seu Capítulo II, em nada alterava o 

direito de propriedade. Dispunha ela, em seu art. 113, § 17 que… 

É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra 
o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A 
desapropriação por necessidade ou utilidade publica far-se-á mediante 
prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o 
direito à indenização ulterior. 

Com o Estado Novo (1937-1945) e a Constituição de 1937 (a Polaca) o direito à 

propriedade se mantém intocado, embora surja a figura da função social da 

propriedade como princípio da ordem econômica brasileira (BORGES, 2015, 

p.127). A Constituição de 1937 assegurava “aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade (…) 

salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 

prévia” (Art. 122, 14). 

Quando chega ao fim o Estado Novo em 1945, o novo presidente, Eurico Gaspar 

Dutra, convoca a Assembleia Constituinte que elabora e promulga a Constituição 

de 1946. Nela, é mantido o direito de propriedade (Art. 141, §16), salvo o caso de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Assim, o direito à propriedade 

ficava condicionado ao bem-estar social, conforme dispunha a Constituição em seu 

Art. 147. 

No rastro do Golpe de 1964 e da instauração do Regime Militar (1964–1985), é 

promulgada a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra). A razão de ser desta Lei estava 

vinculada ao clima de insatisfação reinante no meio rural brasileiro e ao temor do 

governo e da elite conservadora quanto à eclosão de uma revolução dos 

agricultores, uma vez que nenhuma Constituição até então havia vislumbrado a 

possibilidade de uma reforma agrária ou mesmo sequer imposto quaisquer 
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restrições à grande propriedade improdutiva (MARÉS, 2010, p.191; JELINEK, 

2006, p.18; ALBUQUERQUE, 2014, p.07). 

Com a redemocratização do país, a situação permanece imutável no que respeita 

ao direito de propriedade, elencado entre os direitos e garantias fundamentais na 

Constituição de 1988 (Título II, Capítulo I, artigo 5º, inciso XXII45). No entanto, o 

que a Carta Magna de 1988 tem de singular em relação às suas predecessoras é 

que se estabelece, pela primeira vez (em seu Art. 20), os tipos de terras que não 

são passíveis de serem privativamente apropriadas; entre elas, as ilhas 

oceânicas. 

2.3.2| A particularidade do regime fundiário das ilhas brasileiras 

A bem dizer, a primeira norma que faz referência à propriedade das ilhas 

brasileiras é o Código Philippino46 de 1591 (RODRIGUES, 2005). Este explicita, 

em seu Livro II, Título XXVI, n° 10 que trata “Dos Direitos Reaes” (referentes aos 

direitos do Rei), que as ilhas “adjacentes mais chegadas ao Reino” (PORTUGAL, 

1870, p.441) integravam o Patrimônio Real. 

Com a instituição da República dos Estados Unidos do Brasil, a Carta 

Constitucional de 1891 estabelece, em seu Art 1º, que a Nação brasileira adota 

como forma de Governo a República Federativa e é constituída pela união perpétua 

e indissolúvel das suas antigas Províncias. Define que cada uma das antigas 

Províncias formará um Estado (Art. 2º) e que as terras nacionais que eram 

indispensáveis para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e 

estradas de ferro federais seriam de domínio da União, restando todas as demais à 

dominialidade dos Estados recém-criados (Art. 64). Todavia, como observa 

Rodrigues (2005): 

                                                 
45 Art 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (…) XXII - é garantido o direito de 
propriedade. 
46 Também conhecido como Ordenações Filipinas, resultaram da reforma feita por Felipe II da Espanha 
(Felipe I de Portugal), ao Código Manuelino, durante o período da União Ibérica. Continuou vigente em 
Portugal ao final da União, por confirmação de D. João IV. Até a promulgação do primeiro Código Civil 
brasileiro, em 1916, estiveram também vigentes no Brasil (ALMEIDA, 1870). 
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(…) tal regra não foi nada clara quanto aos critérios para determinação 
da dispensabilidade das terras para os referidos fins. Dessa forma, surgiu 
grande divergência à época da promulgação da Constituição acerca do 
domínio de certas terras, dentre elas, notadamente, as ilhas marítimas. 

Como nesta matéria a nova Constituição não revogava as Ordenações Filipinas, 

estas continuaram vigentes. Destarte, as ilhas marítimas, antes Patrimônio Real, 

agora passavam a compor o patrimônio público. Uma revogação expressa das 

Ordenações Filipinas só teve lugar com a promulgação do Código Civil de 1916 

que, no entanto, não apresentava nenhuma disposição sobre a propriedade das 

ilhas marítimas. A única menção referia-se à propriedade das ilhas situadas nos 

rios não navegáveis47. 

Uma vez que as Constituições de 1934 e 1937 também não faziam referência a 

quem pertenciam, de direito, as ilhas marítimas (tratando apenas das ilhas fluviais 

e lacustres), a questão somente foi resolvida com a promulgação do Decreto-Lei 

n° 710, de 17 de setembro de 1938 (que dispunha sobre a reorganização da 

Diretoria de Domínio da União) e do Decreto-Lei n° 9.760, de 5 de setembro de 

1946 (que tratava dos bens imóveis da União). Ambos eram explícitos em manter 

no patrimônio público as ilhas marítimas que antes eram do Patrimônio Real e em 

determinar à qual ente federativo caberia a sua dominialidade. 

De acordo com o Decreto-Lei n° 710, de 17 de setembro de 1938: 

Art. 1º À Diretoria do Domínio da União do Tesouro Nacional, órgão do 
Ministério da Fazenda, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo 
o território do país, cabe superintender e executar os serviços 
patrimoniais pertinentes aos bens do domínio da União, a saber: 

(…) 

d) os terrenos de marinha e seus acrescidos; os de mangue e das ilhas 
situadas nos mares territoriais ou não, que não estejam incorporados ao 
patrimônio dos Estados ou Municípios; os terrenos de aluvião formados 
em frente aos de marinha e outros pertencentes à União; os terrenos 
situados à margem dos rios navegáveis no território do Acre, se por 
algum título não pertencerem a particular os situados à margem 
brasileira dos rios internacionais; e as ilhas situadas em rios que 
limitam o Brasil [grifo nosso]; 

Outrossim, o Decreto-Lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946 estabelece que: 

                                                 
47 Art. 537. As ilhas situadas nos rios não navegáveis pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros 
(…). 
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Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 

(…) 

d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer 
título legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares; 

A Constituição de 1967, além de ratificar a dominialidade sobre as áreas que já 

lhe pertenciam (Art. 4º, Inc. V), tratou expressamente da propriedade da União 

sobre as ilhas oceânicas, dispondo: 

Art 4º - Incluem-se entre os bens da União: 

(…) 

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 
ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limite com outros 
países ou se estendam a território estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim 
como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países 
[grifo nosso]. 

Este entendimento foi mantido na Constituição de 1988 quando menciona em seu 

Capítulo II, artigo 20, inciso IV (cuja nova redação foi dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 05 de maio de 2005) que integram Patrimônio da 

União: 

(…) 

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 
praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as 
que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II 
[grifo nosso]. 

Do exposto, percebe-se que a legislação brasileira tratou de classificar as ilhas em 

dois grandes grupos (fluviais e lacustres; e marítimas) e de dispor sobre sua 

dominialidade. 

A dominialidade das ilhas fluviais e lacustres passou a estar dividida entre a 

União e os Estados. Seriam consideradas bens federais quando o rio ou o lago 

estivesse situado na zona limítrofe com outros países; ao passo que as demais 

ilhas, chamadas “ilhas interiores”, pertenceriam aos Estados (SAULE JÚNIOR; PIZA 

FONTES, 2006, p. A28). Já as ilhas marítimas passaram a ser classificadas em 

costeiras ou oceânicas, sendo as primeiras resultantes do relevo continental ou da 
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plataforma submarina; enquanto que as últimas são as que se encontram afastadas 

da costa e nada têm a ver com o relevo continental (MEIRELLES, 1989, p.461). 

Ao serem elencadas como Patrimônio da União, as ilhas fluviais, lacustres e 

marítimas (nos termos do citado Art. 20, Inc. IV da Constituição Federal) passaram 

a figurar como um bem público, cujo proprietário nominal é o ente federado 

União (BORGES, 2015, p.142). Ao mesmo tempo, é preciso ter em conta que ilha 

também é terra “e como tal há que subordinar-se ao regime jurídico das terras” 

(MEIRELLES, 1989, p.461). Portanto, enquanto terra da União, como lembra 

Meirelles (1989, p.454) ao citar o Art. 188 da Constituição Federal, as ilhas não 

são suscetíveis de usucapião, e só podem ser alienadas ou ver concedido seu uso 

em área superior a dois mil e quinhentos hectares com prévia aprovação do 

Congresso Nacional. 

Tal situação coloca as ilhas brasileiras, particularmente as oceânicas, em uma 

situação atípica no que toca ao uso e ocupação do espaço pelas atividades 

econômicas. Isto porque, uma vez que conformam terras da União, são 

inalienáveis (não podem ser transmitidas, mediante doação, venda, permuta), 

imprescritíveis (não podem ser objeto de usucapião), impenhoráveis (não 

podem ser transferidas forçadamente, seja para garantir a execução de um título 

judicial ou extrajudicial) e insuscetíveis de serem oneradas (não podem ser 

dadas em garantia por uma dívida contraída pelo poder público) (SAULE JÚNIOR; 

PIZA FONTES, 2006, p. A:19). 

Face tais condicionantes, que impedem a existência da propriedade privada da 

terra, estariam, em tese, sumariamente abortadas quaisquer possibilidades de 

haver uma produção do espaço em termos eminentemente capitalistas em um 

ambiente insular no Brasil. No entanto, não é isso que acontece. Pelo contrário, o 

que se constata é que é justamente neste tipo de ambiente que o turismo 

(atividade capitalista por natureza) encontra terreno fértil para o seu 

desenvolvimento. 
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2.3.3| Turismo: da hospitalidade gratuita à atividade capitalista 

Os homens sempre se deslocaram. Desde a necessidade de migrar em busca de 

melhores condições para o seu sustento (BARRETTO, 2014, p.46) passando pelos 

deslocamentos com fins militares, trocas comerciais ou peregrinações religiosas. 

No entanto, se deslocar (mais especificamente viajar) não é o mesmo que fazer 

turismo (BARRETTO, 2014, p.46). Para que haja turismo, além do ato de viajar é 

necessário que haja um conjunto de variáveis tais como um destino, atrativos, 

infraestrutura turística, bem como uma superestrutura jurídico-administrativa. 

Neste sentido, a viagem constitui um elemento do turismo. 

As origens do turismo são comumente situadas no século VIII a.C, na Grécia, 

quando as pessoas viajavam para ver os jogos olímpicos a cada quatro anos. 

Também no Império Romano as viagens também eram frequentes. Uma rede de 

estradas foi construída ao longo de todo do Império, fato que motivou, entre os 

séculos II a.C e II d.C, as viagens por prazer. Com o desaparecimento do Império 

Romano, como nota Barretto (2014, p.47), houve um grande declínio do comércio, 

as viagens por prazer acabaram e as estradas se deterioraram. 

A viagem enquanto fim em si mesma, isto é o deslocamento com a finalidade 

precípua de obtenção de prazer (e o que vai se tornar a essência do que hoje se 

considera como turismo) retoma sua força a partir do fim do séc. XVII, mais 

precisamente na Inglaterra. Como observa Barretto (2014, p.47), não havia 

propriamente o turismo, mas tours, isto é, viagens de ida e volta. A característica 

marcante destes tours era sua realização por parte de uma minoria rica (nobres em 

sua grande maioria48) e masculina que duravam, em geral, três anos. 

É o que se chamava de Grand Tour49, termo utilizado para designar a típica viagem 

de iniciação do jovem aristocrata britânico50 do fim do séc. XVII. Conforme explica 

                                                 
48 Posteriormente, esse público ampliou-se, de modo que ao final do séc. XVIII, passou a ser composto 
também pelos filhos da classe média urbana melhor situada, formada por burgueses prósperos e 
emergentes do setor de serviços que a indústria indiretamente gerava (SALGUEIRO, 2002, p.291). 
49 Grosso modo, o Grand Tour, era composto por uma viagem à Paris e um circuito pelas principais 
cidades italianas: Roma, Veneza, Florença e Nápoles, nessa ordem de importância. Alguns, no entanto, 
faziam uma viagem mais curta e menos custosa, excluindo a Itália e optando por viajar até Paris e os 
Países Baixos, por exemplo (SALGUEIRO, 2002, p.292). 
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Salgueiro (2002, p.290), em decorrência das transformações econômicas e 

culturais na Europa do Iluminismo e da Revolução Industrial, o séc. XVIII vê surgir 

um novo tipo de viajante. Não se tratava do militar que se deslocava em função de 

expedições de guerras e conquistas, tampouco do missionário, do peregrino, do 

estudioso ou cientista natural, nem do diplomata em missão oficial, mas sim do 

viajante amante da cultura dos antigos e de seus monumentos. Tratava-se de um 

viajante que, inicialmente, era o jovem filho de famílias ricas britânicas que 

viajavam ainda jovens para outros países europeus com a finalidade de aprender 

uma ou duas línguas, edificar-se e distrair-se (SMITH, 1776 apud SALGUEIRO, 

2002, p.291). A ideia, conforme complementa Barretto (2014, p.50), era que esses 

jovens adquirissem experiência de vida e firmeza de caráter uma vez que eles 

iriam constituir a futura classe dirigente (civil e militar) da Grã-Bretanha. 

O que merece ser observado é que desde a Antiguidade Clássica até o advento do 

Grand Tour a atividade de viajar não tinha interesse comercial. Pelo contrário, 

como observa Grinover (2007, p.35): 

(…) era sagrado e, portanto, obrigatório, entre os gregos, e depois entre 
os romanos, receber em sua casa o estrangeiro, oferecendo-lhe bebida e 
comida, e lavando-lhe e curando-lhe os pés, sem, ainda, perguntar-lhe o 
nome e a razão de sua viagem. Durante toda a estada, o estrangeiro era 
protegido por seu anfitrião contra qualquer tentativa de agressão, e a 
violação dos direitos da hospitalidade era considerada ato criminoso. 

Da mesma forma, conventos, mosteiros e hospitais no mundo cristão da Idade 

Média, abrigavam e cuidavam gratuitamente os viajantes e peregrinos como parte 

dos ensinamentos do Antigo Testamento no sentido de fazer de cada casa cristã 

um “albergue de Cristo” (GRINOVER, 2007, p.35). Essa orientação muda, no 

entanto, com o aumento do fluxo de viajantes que, progressivamente, acaba por 

estimular infraestruturas e serviços específicos como aqueles demandados pelos 

grand tourists. É desse modo que, pouco a pouco a hospitalidade assume caráter 

comercial e que atividades de transporte, hospedagem e de guia ganham contornos 

de serviços especializados (SALGUEIRO, 2002, p.292). 
                                                                                                                                               
50 Segundo Salgueiro (2002, p.292), a origem britânica do Grand Tour está associada ao fato de que “a 
Inglaterra havia triunfado na Índia e na América do Norte, e era a nação que estava liderando o mundo 
no comércio e nos métodos industriais e agrícolas de produção. Grupos nacionais, direta ou 
indiretamente se beneficiavam da geração de riqueza no próprio país e por todo o mundo sob seu 
controle, o que fazia aumentar, mais do que em qualquer momento anterior, o dinheiro para gastar com 
o prazer”. 
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Enquanto que no séc. XVIII o ato de se deslocar51 e de se hospedar52 não era um 

empreitada simples, após a expansão das estradas de ferro na Europa, durante o 

séc. XIX, a experiência da viagem tornou-se bem mais aprazível e menos perigosa. 

Além disso, fatores como o avanço nos meios de comunicação e de transporte, o 

advento das férias pagas e o aumento do tempo livre acabaram por transformar o 

turismo em um “fenômeno mundial de massas” (BARRETTO, 2014, p.55). É neste 

contexto que surgem e se proliferam os destinos turísticos, ou seja, locais 

planejados ou adaptados especificamente para acolher essas levas de pessoas. 

Na condição de atividade capitalista, para que o turismo possa acontecer é crucial 

que haja, como bem lembra Cruz (2002, p.08), um sistema de objetos que estão 

relacionados á locomoção de pessoas, à sua hospedagem, às suas necessidades de 

alimentação, capaz de atender à demanda de ações que lhe é própria. Assim, o que 

o turismo faz é converter o valor de uso do espaço em valor de troca, por meio da 

instalação de infraestruturas de lazer e outras facilidades. É dessa forma que o 

espaço turístico se torna mercadoria. 

Dentro dessa lógica, o turismo pode desenvolver diversos tipos de mercadorias: 

desde a própria cidade, passando por ambientes cujo principal atrativo é a praia, o 

campo, a montanha, a neve, o rio, a floresta, etc. Entre os tipos de espaços que o 

turismo converte em mercadoria um em particular é de especial interesse aos 

propósitos desta tese: o ambiente insular. 

                                                 
51 Dado o nível de desenvolvimento tecnológico do séc. XVIII (que desconhecia o barco a vapor), o grand 
tourist viajava a pé ou chacoalhando em estradas ruins no lombo de cavalos ou mulas (estas últimas 
muito usadas nas subidas, transportando bagagem e pessoas). Em caminhos estreitos, justo a 
montanhas íngremes, era frequente o risco de avalanches; ao passo que as estradas “eram de terra ou 
de pedra, muitas vezes não mais do que apenas caminhos lamacentos, ainda não trilhados” e eram 
infestadas de ladrões e contrabandistas. Além disso, havia frequentes riscos à segurança do viajante, 
uma vez que, não raro, pessoas eram mortas a facadas (SALGUEIRO, 2002, p.296-297). 
52 No que concerne à hospedagem, a viagem envolvia inevitavelmente hospedagens rústicas e brigas 
constantes com donos de hospedaria. Em seu diários de viagem, Goethe (apud SALGUEIRO, 2002, 
p.299), deixou registrado que o viajante “(...) se encontra um quarto, este tem de passar por uma 
limpeza. Cadeiras e bancos inexistem, apenas banquinhos baixos, feitos de madeira dura; mesas 
também não há”26. Faltava também um local para comer e para cozinhar, de modo que a comida tinha 
que ser feita na casa de um morador local, em troca de algum pagamento. 
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2.3.4| Os ambientes insulares enquanto destinos turísticos 

Ainda que, desde um ponto de vista técnico, uma ilha seja definida, segundo o 

Artigo 121 da Parte VII da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, como uma superfície de terra formada naturalmente e cercada de água por 

todos os lados, capaz de suportar habitações humanas ou atividades econômicas 

por si própria e com dimensões menores que as de um continente (ANTUNES, 

2004); o fato é que ela é mais que isso. Como lembra Diegues (1999, p.01), o 

mundo insular é um… 

(…) símbolo polissêmico, com vários conteúdos e significados que 
variam de acordo com a História e as sociedades. Mundo em miniatura, 
centro espiritual primordial, imagem completa e perfeita do cosmos, 
inferno e paraíso, liberdade e prisão, refúgio e útero materno, eis alguns 
significados que o homem atribui a esse microcosmo. 

A expressão mais evidente dessa polissemia talvez esteja no fato de que, enquanto 

que para muitos ilhéus o espaço insular constitua o lugar de sua vida prosaica, 

dura e difícil, onde os serviços básicos de saúde e educação são, não raro, precários 

(e em certos casos, até inexistentes) e cujo território geograficamente limitado, 

com recursos naturais escassos, depende de decisões e políticas definidas no 

continente (DIEGUES, 1999, p.11); para os que moram no continente, sobretudo 

nas cidades, as ilhas são vistas como “o último pedaço do paraíso perdido” 

(DIEGUES, 1999, p.10), uma espécie de “Éden tropical” (DODDS; ROYLE, 2003, 

p.494). 

Com efeito, é inegável o fato de que os ambientes insulares invocam uma imagem 

positiva junto ao turista. Eles simbolizam um estado de isolamento em relação ao 

mundo exterior (TOURTELLOT, 2000) e de “quebra de rotina” (PEARCE, 2003); 

uma possibilidade de fuga, um ambiente em que predominam “o exótico, o 

maravilhoso, o misterioso e o sagrado” (TACUSSEL, 1992 apud DIEGUES, 1999, 

p.08). A ilha se apresenta, portanto, como o avesso do cotidiano que se vive na 

cidade e no continente. 

Como lembra Cordeiro (2007, p.45), o modo de produção capitalista ao explorar o 

trabalhador, esgota-o. No entanto, o próprio sistema encontra no turismo uma 

espécie de “fuga” sistemática (ainda que temporária) da rotina que permite ao 
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trabalhador renovar suas energias, para manter-se em condições de desempenhar 

suas funções. Sendo assim, conforme explica Krippendorf (2003, p.36), “a 

possibilidade de sair, de viajar, reveste-se de uma grande importância. Afinal, o 

cotidiano só será suportável se pudermos escapar do mesmo, sem o que, 

perderemos o equilíbrio e adoeceremos”. Portanto, enquanto o turismo, em geral, 

passa a ser encarado como uma atividade fundamental para garantir a sanidade 

mental e corporal da massa trabalhadora, os pequenos ambientes insulares, em 

particular, desempenham o papel de cenário privilegiado e “paradisíaco” por meio 

do qual o citadino recomporá suas energias. 

É a partir dessa associação à imagem de liberdade e paraíso que as ilhas, sobretudo 

as pequenas, passam a interessar aos viajantes e, consequentemente, entram no 

mercado via sua associação com a ideia de sol, areia, mar, coqueiros, reggae music 

e um estilo de vida mais relaxado (NAIR, 1996; COOK; HARRISON, 2003). Como 

comenta Diegues (1999, p.01): 

(…) as ilhas invadiram os meios de comunicação sendo vistas como 
últimos redutos do mundo selvagem, lugares paradisíacos para novas 
descobertas, aventuras e lazer tranqüilo, configurando-se como um dos 
símbolos mais claros do exotismo. Turistas, fotógrafos, jornalistas, 
artistas e escritores, cada vez mais numerosos, respondem aos apelos da 
magia insular, viajando para pequenos pedaços de terra no oceano, à 
procura de fragmentos de um paraíso que se teria mantido intacto ante 
os avanços da História e da sociedade moderna. Na maioria das grandes 
agências de turismo, viagens às ilhas são também vendidas como 
mercadorias para lazer de clientes especiais (entenda-se, de alta renda). 

Cabe considerar, ainda, que a relação íntima estabelecida entre turismo e 

pequenos ambientes insulares deve-se a outro fator: a estes ambientes não restam 

muitas opções. Condicionadas por sua distância em relação ao continente, por seu 

tamanho relativamente menor, sua população reduzida e seu potencial econômico 

pouco robusto (devido às restrições em termos de espaço e recursos), as pequenas 

ilhas se encontram numa situação delicada no que tange às possibilidades de 

desenvolvimento econômico (SRAM, 2006; UNWTO, 2004; UNWTO/UNEP, 2000; 

BRIGUGLIO; BRIGUGLIO, 1996; BRIGUGLIO, 1995). Tais características fazem do 

turismo praticamente a única opção que resta a estes ambientes (UNWTO, 2004; 

BRIGUGLIO; BRIGUGLIO, 1996; KOKKRANIKAL et al, 2003), como bem 

demonstram casos como Aruba, Curaçao, Bonaire, Isla de Margarita, Antigua, 
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Barbuda, Guadalupe, Dominica, Martinica, Ibiza, Bahamas, Cozumel, Porto Rico, 

Açores, Ilha do Sal, Ilha da Madeira, Canárias, Seychelles, Fiji, Havaí, Thaiti, Ilha de 

Páscoa, Galápagos, entre tantas outras (KÖRÖSSY, 2007). 

Estudos como os de Dwyer; Forsyth (1997), Marques et al. (2003), Dwyer et al., 

(2004) acerca do impacto econômico do turismo em pequenas economias 

insulares mostram claramente que o setor do turismo representa, como diz Sousa 

(2006, p.45), “a força motriz que está por detrás da economia das pequenas ilhas”. 

Os estudos de Hampton; Christensen (2007), por exemplo, estimam que a 

contribuição da atividade no PIB dos destinos insulares varie entre 20 e 50%, ao 

passo que, segundo UNWTO (apud HASSAN et al, 2005), essa proporção pode ser 

ainda maior como no caso das Maldivas (57,3%), da Anguilla (65,1%) e das ilhas 

Cayman (71,7%). 

Para as comunidades locais, o turismo representa novas infraestruturas (como, por 

exemplo, melhores comunicações com o continente) e benefícios sociais, 

sobretudo em seu estágio inicial de desenvolvimento (OREJA RODRIGUÉZ et al, 

2008). Significa também, uma maior oferta de postos de trabalhos que, segundo 

Royle (2001), funciona como um forte incentivo para reter os ilhéus que, de outra 

forma, buscariam por melhores oportunidades no continente. 

Muitas destas perspectivas de aproveitamento turístico dos ambientes insulares 

estão, evidentemente, vinculadas às perspectivas de desenvolvimento do capital 

nestes espaços. Ocorre que o capital só vai se interessar pelos ambientes insulares 

a partir do momento em que conseguir dispor de certas condições. É preciso, por 

exemplo, que haja boas condições de acessibilidade, como portos e aeroportos; que 

a mesma seja apelativa enquanto destino turístico; que haja uma demanda 

potencial; entre outras coisas. Mas, sobretudo, é imperativo que o capital disponha 

da possibilidade de obter a propriedade da terra; algo que, no contexto 

brasileiro, é, conforme já exposto, juridicamente impossível. É essa situação que 

vai levar o capital a buscar outras formas de penetrar nesses ambientes como, por 

exemplo, por meio da acumulação por despossessão. É o que se busca 

demonstrar com a análise do caso de Fernando de Noronha. 
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CAPÍTULO 3: FERNANDO DE NORONHA: DE “INFERNO” A 
“PARAÍSO” 

3.1| Da constituição enquanto Capitania Hereditária à Território 
Federal 

O arquipélago de Fernando de Noronha situa-se quatro graus abaixo da linha do 

Equador, com coordenadas 3o 54'S de latitude e 32o 25'W de longitude e dista 545 

km de Recife (PE), 360 km de Natal (RN) e 710 km de Fortaleza (CE). Faz parte de 

um alinhamento de montanhas submarinas, distribuídas ao longo de uma faixa 

com direção Leste-Oeste, que se estende desde a Dorsal Atlântica até a plataforma 

continental brasileira, na altura da costa do Ceará, em direção a Fortaleza. 

Portanto, desde um ponto de vista geológico, o arquipélago corresponde aos 

cimos de uma montanha submarina que se ergue a partir do assoalho oceânico, 

situado a uma profundidade de 4.000 m (IBAMA, 2005b, p.04) cujos picos formam 

ilhas e arquipélagos como o Atol das Rocas e o próprio arquipélago de Fernando de 

Noronha. 

É fenômeno comum, em pequenas ilhas oceânicas, a ausência de acumulações 

sedimentares significativas, uma vez que os processos erosivos, sobretudo 

marinhos, se impõem sobre os de sedimentação, dificultando a deposição fluvial e 

removendo os próprios materiais depositados pela ação do mar (IBAMA, 2005c, 

p.07). Os contornos atuais das ilhas foram definidos somente a partir dos últimos 

10 a 15 mil anos, quando o avanço do mar iniciou o processo de recorte da costa. 

Esses processos deram origem à atual conformação do arquipélago composta por 

21 formações rochosas (entre ilhas, ilhotas e rochedos) que ocupam uma área de 

aproximadamente 26 km2, dos quais 17 km2 correspondem à ilha principal, única 

habitada – IBAMA, 2005c (figura 2). 
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Figura 2: Arquipélago de Fernando de Noronha 

 

Elaboração: o Autor (2016) 
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O lado oriental do arquipélago (voltado para a costa africana), denominado de mar 

de fora, caracteriza-se pela constância de mar com altas ondas, fortes correntes e 

muito vento; enquanto que o lado ocidental (voltado para a costa brasileira), 

chamado de mar de dentro, apresenta-se calmo praticamente durante todo o ano 

(IBAMA, 1990, p.37). O clima do arquipélago é o tropical (temperatura média 25,4 

°C), com duas estações bem definidas: uma chuvosa, com os maiores índices de 

precipitação entre os meses de março e maio, e outra seca, com os menores índices 

entre outubro e dezembro. A vegetação é constituída por espécies típicas da 

Caatinga, sendo as principais espécies arbóreas a Gameleira (Ficus noronhae), o 

Mulungu (Erythrina auranthiaca) e a Burra Leiteira (Sapium sceleratum). É no 

arquipélago também que se encontra a única ocorrência de mangue insular do 

Atlântico Sul, ocupando uma área de 1.500 m² (LINS E SILVA, 2013, p.328). 

Segundo a versão mais difundida, o arquipélago de Fernando de Noronha teria sido 

descoberto nos primórdios do séc. XVI quando a II Expedição Exploradora (1503-

1504), comandada pelo português Gonçalo Coelho, partiu de Lisboa a 10 de maio 

de 1503, tendo como encarregado dos navios o italiano, posteriormente 

naturalizado espanhol, Américo Vespúcio53. 

Conforme relata o próprio Vespúcio em sua Lettera54: 

Navegando dali litoral de Serra Leoa na África para o sudoeste, que é um 
vento entre o Sul e o Sudoeste, e quando tínhamos andado bem 300 

                                                 
53 Segundo explica Pessoa (2014, p.10) uma outra versão é aquela proposta pelo historiador português 
Duarte Leite (1864-1950) segundo a qual o mercador Fernando de Loronha teria comandado, em maio 
de 1501, uma expedição que partiu de Lisboa com destino à terra de Vera Cruz, retornando à Europa em 
julho de 1502. Teria sido nessa expedição que Fernão de Loronha descobriu o arquipélago que mais 
tarde levaria o seu nome. Duarte Leite cita o planisfério de Alberto Cantino, publicado em Lisboa em 
1502, como uma das provas de que o local já era conhecido antes da expedição de 1503, sendo uma das 
“mais antigas e seguras notícias arquivadas desta ilha brasileira”. A ilha que aparece no planisfério, 
representando o Velho e o Novo Mundo conforme eram conhecidos por Portugal, leva o nome de 
Quaresma e está localizada na mesma posição do atual arquipélago de Fernando de Noronha. 
Entretanto, segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda, “o nome de Fernão de Loronha, ou 
Noronha apontado mais recentemente [no comando da expedição de 1501-1502], não se apoia, por ora, 
em documentação decisiva e incontroversa” (HOLANDA, 1976, p.89). 
54 Trata-se da “Lettera a Soderine”, carta escrita a Piero Soderine, Gonfaloneiro de Veneza e amigo de 
Vespúcio, na qual este último descreve a ilha recém-descoberta bem como as circunstâncias de seu 
descobrimento. De acordo com Lins e Silva (2013, p.24), a Lettera foi detalhadamente apreciada e 
criticada, mas seu manuscrito jamais foi encontrado. O texto mais difundido é o constante do folhetim 
“Carta de Américo Vespúcio sobre as Ilhas recentemente Achadas em suas Quatro Viagens”. Dela 
restam apenas três cópias do manuscrito original que se encontram no Museu Britânico (Londres), na 
Biblioteca Palatina de Florença (Itália) e na Biblioteca da Universidade de Princeton (Estados Unidos). 
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léguas através do monstruoso mar na linha equinocial para o Sul bem 3 
graus, se descobrio uma terra que podíamos estar distantes que era uma 
ilha no meio do mar, cousa de grande altura, verdadeira maravilha da 
natureza, pois não tinha mais de duas léguas de comprido e uma de largo 
e nunca foi habitada por gente alguma” (LINS E SILVA, 2013, p.25). 

Ocorre que, como descreve Bueno (1998 apud LINS E SILVA, 2013, p.24), ao se 

aproximar da ilha… 

(…), o navio de Gonçalo Coelho se chocou contra um banco de recifes e 
naufragou. A tripulação se salvou, mas a caravela foi ao fundo. Depois de 
transferir cerca de 20 sobreviventes para o navio comandado por 
Vespúcio, Gonçalo Coelho ordenou que ele fosse procurar um “bom 
porto” na ilha – no qual, mais tarde, o restante da frota deveria ser 
reencontrar, depois que Coelho tivesse recuperado o que ainda fosse 
possível salvar da caravela naufragada. 

Por uma semana Vespúcio permaneceu ancorado sozinho em Fernando 
de Noronha (…). Só no oitavo dia uma das caravelas da frota chegou ao 
porto que Vespúcio encontrara – e ainda assim apenas para informar que 
Gonçalo Coelho e outros três navios já haviam zarpado em direção ao 
litoral do Brasil. 

Diante disto, Vespúcio relata que… 

(…) fizemos frente à desgraça e navegamos adiante. Tornando à ilha, 
provemo-nos de água e lenha com o batel da minha conserva. Esta ilha é 
desabitada, com muitas águas doces e correntes, infinitas árvores e 
tantas aves marinhas e terrestres que eram inumeráveis e tão familiares 
que se deixavam apanhar com a mão; e assim caçamos tantas que 
carregamos um batel delas. (…). Tendo concluído nossa provisão, 
partimos com o vento entre Sul e Sudeste porque tínhamos regimento do 
Rei que mandava que o navio, qualquer que fosse que se perdesse da 
frota ou Capitânia, deveria ir à terra da viagem passada (LINS E SILVA, 
2013, p.25). 

Assim, de sorte que as determinações reais eram de que o navio que se perdesse 

do restante da frota deveria seguir para a “terra da viagem passada” (isto é, a da 1ª 

Expedição Exploradora) Vespúcio, “indignado por ter sido deixado para trás” 

seguiu, após oito dias de espera, viagem rumo ao continente,… 

(…) passando pelo Cabo de Santo Agostinho (em Pernambuco), dali se 
dirigindo para o sul-sudeste, atinge a “Baía de Todos os Santos” (no 
Estado da Bahia), onde espera por mais de dois meses e então, julgando 
que os demais navios se haviam perdido, “pela soberba e loucura do 
nosso capitão”, resolve assumir o comando da expedição e dar 
continuidade à missão que tinha de “percorrer 300 léguas de costa e 
fundar feitorias” (LINS E SILVA, 2013, p.25). 
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A II Expedição Exploradora em que viajava Américo Vespúcio fora financiada por 

um nobre português, cristão-novo55 de ascendência inglesa, chamado Fernão de 

Loronha. Conforme explica Lins e Silva (2013, p.32), depois que Portugal descobriu 

o caminho marítimo para as Índias, Loronha tornou-se um dos principais 

negociantes de pimenta-malagueta em Portugal e, posteriormente, um dos mais 

conhecidos comerciantes de pau-brasil (LINS E SILVA, 2013, p.26). 

Em 1502, Loronha liderou um consórcio de cristãos-novos e fechou com o Rei 

Dom Manuel de Portugal um contrato de exclusividade para exploração de pau-

brasil. Pelo contrato, feito por três anos e renovado por mais três vezes 

consecutivas (até 1511, portanto), o grupo consorciado deveria… 

(…) financiar o envio de 6 navios a cada ano para percorrem 300 léguas 
(1.800 km) e deixar uma fortaleza nos lugares aos quais chegassem 
mantendo-as durante três anos. Deveriam trazer pau-brasil, escravos e 
“alguma coisa de proveito” que viessem a encontrar, além de pagar uma 
parte ao rei (LINS E SILVA, 2013, p.31). 

De acordo com Pessoa (2014, p.12), os lucros da exploração do pau-brasil nos 

primeiros anos do século XVI não foram desprezíveis. Fatores como a concorrência 

estrangeira, o monopólio real e os custos relativos à construção naval e à defesa 

foram suplantados pelo baixo custo da mão-de-obra indígena utilizada que 

derrubava, cortava e embarcava o pau-brasil em troca de produtos ordinários 

como ferramentas, roupas e adornos. 

Na condição de membro mais importante da sociedade à qual o Brasil fora 

arrendado, e tendo sido esta sociedade a financiadora da expedição de 1503, 

Loronha recebeu a título de Capitania Hereditária, em 16 de janeiro de 1505, a 

ilha descoberta pela expedição, tornando-se o primeiro donatário em terras do 

Brasil (ROCHA LIMA, 2000, p.63). Jamais tendo tomado posse de sua propriedade e 

não havendo providências para a sua ocupação, o arquipélago, agora denominado 

Fernando de Noronha em referência ao seu donatário, acabou por ser ocupado por 

holandeses e franceses. 

                                                 
55 Conforme esclarece Lins e Silva (2013, p.30), cristãos-novos eram judeus convertidos ao cristianismo 
por força de decretos reais assinados em Portugal a partir de 1497. Cerca de 190 mil judeus portugueses 
(20% da população lusa) teriam sido batizados na Igreja Católica Romana e, caso não o fizessem, 
deveriam abandonar o país. 
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Os holandeses chegam ao arquipélago em 1629 e lá permanecem até 1654. Sob o 

domínio holandês, a ilha é arrendada, em 1630, a Michiel de Pavw, vindo daí o 

nome “Pavônia” como a ilha é referenciada em documentos holandeses da época 

(LINS E SILVA, 2013, p.36). Durante a ocupação holandesa, foi erguido um forte 

(onde hoje se localiza a Fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios), além de casas, 

armazéns para estocagem de alimentos e jardins de aclimatação. Costa (apud 

ROCHA LIMA, 2000, p.76/77) menciona que durante a dominação holandesa, a ilha 

já era utilizada como “presídio”, e cita o episódio da deportação de três mulheres, 

pela má vida que levavam no continente, aliada aos escândalos que causavam 

naquela sociedade. Os holandeses transformaram, assim, Fernando de Noronha em 

um “centro de seus indisponíveis” para onde eram despachados “soldados e civis 

atacados de escorbuto e outros males” (ROCHA LIMA, 2000, p.242). 

Com a rendição holandesa em Pernambuco em 1654, a ilha voltou ao domínio 

lusitano. Com a retomada do território, o governo de Pernambuco passou a 

reclamar junto à metrópole a necessidade de povoar e fortificar a ilha (PESSOA, 

2014, p.14). Desta forma, a Carta Régia de 29 de agosto de 1695 mandava que se…  

(…) convocasse as pessoas mais inteligentes e zelosas que houvesse na 
capitania, e os homens do mar mais práticos, e conferenciasse com eles 
sobre o assunto, e se fosse resolvida a vantagem de se povoar e fortificar 
a ilha de Fernando de Noronha […] propondo meios com que se deve 
fazer e os que pode haver para se sustentar o presídio (COSTA, 1887 
apud PESSOA, 2014, p.14). 

Com a Carta Régia de 24 de setembro de 1700, Fernando de Noronha passou a 

integrar a Capitania de Pernambuco, “de onde seguiria sua guarnição e capelães” 

(LINS E SILVA, 2013, p.36). No entanto, como observa a própria Lins e Silva (2013, 

p.36), ”apesar dessa providência oficial, nenhuma medida foi tomada para cumprir 

tão importante autorização”. Esta situação fez com que durante os 30 primeiros 

anos do século XVIII, Fernando de Noronha permanecesse sem nenhuma efetiva 

ocupação pernambucana. 

Esse abandono, explica Lins e Silva (2013, p.36), “continuou a despertar a cobiça 

dos muitos povos que navegavam pelo Atlântico, atraídos pela localização 

privilegiada da ilha, nas rotas de navegação então bastante frequentadas”. É desta 

forma que em 1736 os franceses procederam à invasão da ilha, chamada por eles 
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de Isle Dauphine, erguendo construções e estabelecendo plantio e criação de 

animais (LINS E SILVA, 2013, p.36). Diante disso, em 1737 o governador da 

Capitania de Pernambuco, Henrique Luiz Pereira Freire, ordenou o envio de uma 

expedição com o objetivo de retomar a ilha. Lá chegando, segundo Lins e Silva 

(2013, p.37), “sem nenhuma resistência dos franceses, foram eles desalojados e 

enviados para o continente”. 

Expulsos os franceses, a Carta Régia de 26 de maio de 1737 ordenava que a ilha 

fosse “fortificada e cultivada” com objetivo de defender aquele ponto estratégico 

da costa brasileira das investidas estrangeiras (COSTA, 2009 apud PESSOA, 2014, 

p.14). Essa determinação foi efetivada por meio da construção da Vila dos 

Remédios, da Vila da Quixaba e do sistema fortificado – um conjunto de dez56 

fortificações considerado “o maior sistema defensivo do século XVIII” (LINS E 

SILVA, 2013, p.150). Com isso, no final do século XVIII, o presídio possuía cinco 

fortificações regulares, com 54 canhões e uma guarnição que contava com 213 

praças, sendo 190 oficiais, 144 soldados, 20 artilheiros e 30 índios; havendo ainda 

6 empregados civis, dois capelães, um almoxarife, um escrivão do almoxarifado, 

um cirurgião e um sangrador, conforme detalha Costa (1887 apud PESSOA, 2014, 

p.15). 

É a partir desta ocupação portuguesa que a ilha passa a servir também como 

“Colônia Correcional para presos comuns (ladrões, assassinos, moedeiros falsos…), 

gente condenada a longas penas, que era ‘exilada’ do continente, mas constituía 

‘excelente mão-de-obra’ para todos os trabalhos” (LINS E SILVA, 2013, p.37). 

Foram, esses últimos, aliás, que compuseram a força de trabalho responsável por 

edificar vilas, estradas e fortificações da ilha. 

Em Fernando de Noronha também os ciganos foram lá confinados em 1739 como 

vadios e (…) em 1740 começou o envio regular de sentenciados para o já 
                                                 
56 Destas, 8 estavam voltadas para o mar de dentro (Fortaleza de São José do Morro, na Ilha de São José; 
Forte de Santo Antônio, entre o Porto e a ponta da Air France; Fortaleza de Nossa Senhora dos 
Remédios e Parque de Sant’Ana, ambos próximos à Vila dos Remédios; Reduto de Nossa Senhora da 
Conceição, na Praia da Conceição; Reduto de Santa Cruz do Pico, na base do Morro do Pico; Reduto de 
São Pedro do Boldró, na falésia sobre a Praia do Boldró; e Reduto de São João Baptista dos Dois Irmãos, 
no alto da falésia entre a Baía dos Porcos e a Praia do Sancho) e as outras 2 fortificações para o mar de 
fora (Reduto do Bom Jesus do Leão, na Praia do Leão; e Reduto de São Joaquim do Sueste, na Baía de 
Sueste). 
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conhecido “sítio do degredo”, onde eram adotadas práticas medievais de tortura 

(LINS E SILVA, 2013, p.37). A conversão da ilha em presídio atendia, assim, tanto 

ao objetivo de consolidar a presença humana na ilha, quanto de obter a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços. Desta forma, no século XIX, “toda a 

ilha era um grande presídio” (LINS E SILVA, 2013, p.39), uma vez que os 

correcionais eram a maioria da população existente. 

No rastro da Revolução Republicana de Pernambuco de 1817, o capitão José de 

Barros Falcão de Lacerda é enviado a Fernando de Noronha com ordens expressas 

para “destruir o patrimônio edificado e arrasar plantações e criações” e de trazer 

para o continente tudo aquilo que pudesse ser útil à Revolução (LINS E SILVA, 

2013, p.39). Assim, segundo relata Pereira da Costa (1983 apud LINS E SILVA, 

2013, p.39): 

Em 28 de abril de 1817, José de Barros Falcão de Lacerda, que partira 
para a ilha de Fernando de Noronha, por incumbência do governo 
provisório, para a desmantelar e trazer o destacamento, sentenciados, 
armas e munições de guerra ali existentes, segundo as instruções que 
recebera (…) regressa neste dia conduzindo 300 pessoas, entre oficiais, 
empregados, soldados e sentenciados, 20 canhões de ferro e bronze, 
calibres diversos, todos os petrechos e munições de guerra que 
encontrara, ferramentas, mantimentos e arquivos do presídio. 

No entanto, ao chegar à Baía da Traição (norte da Paraíba), Falcão de Lacerda toma 

ciência de que a Revolução pela qual lutara havia falhado e que ele próprio era 

agora um procurado (LINS E SILVA, 2013, p.39). Foi imediatamente preso, assim 

como parte de sua tripulação. Quanto aos navios, foram postos à deriva e 

afundados juntamente com tudo o que traziam. Esse episódio,… 

(…) conseguiu desarticular aquilo que se havia erguido em oitenta anos 
de presença humana. Tudo o que havia sido construído, plantado, 
delimitado, acabou-se no rastro de destruição proposital ocorrida, 
cumprindo à risca as determinações dos revolucionários. O pior: aquilo 
que lhes coubera guardar e trazer para Pernambuco com todo o cuidado 
(documentos valiosos, peças sacras das Igrejas e capelas e objetos de 
valor) perderam-se para sempre na Baía da Traição. Perdia-se ali o que 
se erguera nesses anos de ocupação definitiva (LINS E SILVA, 2013, 
p.39). 

Neste mesmo ano, o Coronel de Cavalaria Manoel Ignácio de Moraes Mesquita 

Pimentel é designado, por Carta Régia d’El-Rei D. Joao VI, para reconstruir o que 
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havia sido destruído em Fernando de Noronha, mantendo, porém, a função de 

colônia correcional. 

Já com o Brasil independente de Portugal, o Presídio de Fernando de Noronha, que 

desde a década de 1830 recebia os condenados a pena de galés57, tornou-se 

também o destino dos “condenados por fabricação, introdução, falsificação de 

notas, cautelas, cédulas e papéis fiduciários da nação ou do banco” (Lei nº 52, de 03 

de outubro de 1833) e, posteriormente, de condenados a pena de prisão “quando 

no lugar em que se devesse executar a sentença, não houvesse prisão segura, 

precedendo neste caso, ordem do Governo” (Decreto n. 2.375, de 5 de março de 

1859) (PESSOA, 2014, p.18). De acordo com informações contidas no relatório do 

Ministério da Guerra de 1844 (apud PESSOA, 2014, p.99), havia 187 prisioneiros 

na ilha, incluindo 4 mulheres, sendo 75 condenados a pena de galés, 28 a pena de 

prisão com trabalho e 84 a de prisão simples. 

Ainda segundo relata Pessoa (2014, p.19), no início da década de 1860, a avaliação 

de diferentes ministros da Guerra era que, na ilha, “grande número de condenados 

cumpriam penas impostas pela justiça militar e civil”, sendo o número de 

sentenciados civis bem superior ao de militares, razão pela qual “melhor seria que 

[o presídio] passasse para a repartição da justiça, fornecendo o Ministério da 

Guerra a força necessária para a guarnição de fortaleza e segurança dos 

condenados”. Desta forma, ter-se-ia um lugar onde se poderia “enviar sentenciados 

de certa ordem, em vez de espalhar por fortalezas de guerra, onde prejudicariam a 

disciplina, e onde teriam mais facilidade de evasão”. Assim, por meio da Lei nº 

2.729 de 20 de outubro, a administração e o custeio do presídio foram transferidas 

da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra para a da Justiça. Esta última, 

alegando que as limitações orçamentárias impediam a organização de uma nova 

administração, optou pela manutenção da administração militar (PESSOA, 2014, 

p.20). 

                                                 
57 Conforme explica Pessoa (2014, p.18), o Código Criminal de 1830 determinava que os réus 
condenados a pena de galés deveriam ficar à disposição do governo sendo empregados nos trabalhos 
públicos da província onde haviam cometido o delito. Estes deviam andar com calceta (argola de ferro) 
no pé e corrente, juntos ou separados. Uma vez que estas argolas de ferro remetiam àquelas utilizadas 
nas antigas embarcações impelidas a remo denominadas galés (tipo de embarcação que utilizava a força 
de aproximadamente 250 homens recrutados entre condenados e escravos ou voluntários que 
recebiam soldos), o termo passou a denominar a pena dos condenados aos trabalhos forçados. 
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Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 a ilha passou à 

administração do Ministério da Justiça que tratou de adotar medidas visando 

remediar várias irregularidades que perduravam no presídio de Fernando de 

Noronha desde a época do Império (PESSOA, 2014, p.08). Assim, é publicado em 

13 de outubro de 1890 o Decreto nº 854 que criou no arquipélago cargos de juiz de 

direito, promotor público e escrivão, considerados necessários devido ao 

crescimento populacional da ilha, mas, sobretudo, como mencionado no próprio 

Decreto (apud PESSOA, 2014, p.08), aos “abusos e irregularidades há muitos anos 

denunciados por todas as comissões inspetoras”. 

O destino de Fernando de Noronha continuaria sob a tutela federal, não fosse, 

como cita Lins e Silva (2013, p.42),… 

(…) a enérgica decisão do barão de Lucena, um pernambucano 
convidado a assumir um Ministério pelo recém-empossado presidente 
da República, que impôs como condição fundamental para aceitar o 
convite “a reintegração de Fernando de Noronha a Pernambuco”. 

E assim acontece. Em 1891, por meio do Decreto nº 1.371 de 14 de fevereiro de 

1891, Deodoro da Fonseca, então Chefe do Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brazil determina que… 

(…) tendo ouvido o Ministro da Justiça, e considerando: 

Que o archipelago de Fernando de Noronha recebeu de Pernambuco os 
seus primeiros povoadores nos primeiros annos do seculo XVII; 

Que o governo da capitania de Pernambuco por duas vezes, em 1630 e 
1654, expulsou os hollandezes que se haviam apossado da principal das 
mesmas ilhas, primitivamente denominada S. João por seu descobridor 
Fernão de Noronha; 

Que foi por iniciativa do governador e capitão general de Pernambuco 
Caetano de Mello e Castro e com auxilio da Camara Municipal do Recife, 
que a carta régia de 7 de setembro de 1696 tomou as primeiras 
providencias para o povoamento e fortificação da ilha principal; 

Que a carta régia de 24 de setembro de 1700 determinou que a ilha de 
Fernando de Noronha ficaria pertencendo á capitania de Pernambuco; 

Que foi o governador dessa capitania Henrique Luiz Pereira Freire quem 
defendeu o mesmo archipelago contra a invasão da companhia oriental 
franceza, que se havia apoderado em 1736 da ilha de Fernando de 
Noronha, á qual dera o nome de - Isle Delphine -, sendo desalojados os 
francezes e construidos os fortes dos Remedios, Santo Antonio e 
Conceição, além de iniciados os trabalhos agricolas pela expedição que o 
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dito governador mandou em 1737 sob o commando do tenente-coronel 
João Lobo de Lacerda; 

Que pelo mesmo governador foi organizado em 1739 o governo militar e 
economico da ilha, desde então designada - Presidio de Fernando de 
Noronha; 

Que durante todo o regimen colonial o archipelago de Fernando de 
Noronha continuou sujeito ao governo de Pernambuco; 

Que, proclamada a independencia do Brazil, foi o presidente de 
Pernambuco quem nomeou o commandante do presidio, e expediu as 
instrucções de 5 de fevereiro de 1824 para a administração local; 

(…) 

Que o archipelago de Fernando de Noronha pertence a Pernambuco 
desde 1700, e sempre esteve sob a jurisdicção das autoridades do Recife; 

(…) 

DECRETA: 

Art. 1º O territorio do archipelago de Fernando de Noronha continua a 
pertencer ao Estado de Pernambuco. 

É, portanto, sob o controle de Pernambuco, e ainda com a função de prisão, que 

Fernando de Noronha chega ao século XX. Segundo descreve IBAMA (2005c, 

p.104), à época apenas algumas poucas famílias moravam na ilha, em casas feitas 

de pedra. Não havia transporte nem energia, os navios que traziam os suprimentos 

vinham a cada 3 meses e sempre faltavam mantimentos. Os presos que lá viviam 

eram perigosos e mais numerosos que a população local. Eles ficavam soltos 

durante o dia fazendo calçamentos de pedra ou limpando os matos e somente à 

noite eram recolhidos. Era proibido o contato entre presos e a população local e, 

portanto, a vida na ilha, especialmente das mulheres e crianças, era muito reclusa. 

Não havia festividades e após às 18:00 cessava qualquer movimentação nas ruas. 

Em 24 de janeiro de 1938, com o Estado Novo já instituído, o Ministério da Justiça 

solicita ao Governo de Pernambuco a ilha para a instalação de um presídio. Assim, 

em 25 de janeiro de 1938, o Governador Agamenon Magalhães promulga o Decreto 

Estadual nº 47 que estabelece, em seu Art. 1º, que “Fica à disposição do Governo 

Federal, a título precário, a ilha de Fernando de Noronha”. Neste contexto, é 

assinado, em 08 de agosto de 1938, o Termo de Cessão do Arquipélago e 

Presídio de Fernando de Noronha do Estado de Pernambuco com todos os 
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seus bens à União constando inventário de todos os bens móveis (móveis e 

utensílios de residência, de repartições, do hospital, do presídio; máquinas agrárias 

e viaturas, embarcações), imóveis e semoventes (bovino, caprino, ovino, suíno, 

eqüino, muar) na época encontrados na ilha (GONÇALVES, 2009, p.54). 

Sendo agora domínio da União, o então presidente Getúlio Vargas cria no 

arquipélago, por meio do Decreto-Lei nº 640 de 22 de agosto de 1938, uma 

Colônia Agrícola, destinada à “concentração e trabalho de indivíduos reputados 

perigosos à ordem pública, ou suspeitos de atividades extremistas” (Art. 1º). Com 

isso, “deixam Noronha um grande número de presos comuns, na sua maioria gente 

analfabeta, vinda do interior do estado de Pernambuco para cumprir longas penas, 

e chegam à ilha intelectuais e militares de todo o Brasil, considerados subversivos” 

(LINS E SILVA, 2013, p.47). 

O presídio político é inaugurado em novembro de 1938 com a chegada de 208 

presos sob a direção do tenente de polícia do Distrito Federal Jayme Figueiredo 

(ROCHA LIMA, 2000, p.94). No entanto, a utilização de Fernando de Noronha como 

presídio político foi curta. De acordo com Rocha Lima (2000, p.95), a pressão 

externa, as dificuldades climáticas e de comunicação, o custo financeiro para o seu 

funcionamento, aliado ao seu isolamento, acabaram por mostrar a 

“inadequabilidade do espaço insular fernandino”. 

No entanto, o principal fator para o encerramento do presídio político estava 

relacionado com o plano do Governo Federal para instalar no arquipélago uma 

base militar. De acordo com Lins e Silva (2013, p.238), no começo do ano de 

1941… 

(…) o Governo Federal enviou a Fernando de Noronha uma comissão 
militar de estudos, formada por oficiais não combatentes, constituída por 
um médico, um veterinário, um oficial intendente e dois oficiais 
auxiliares, com o objetivo de avaliar e definir a melhor forma de 
ocupação daquele espaço, a fim de garantir a defesa nacional. 

Chefiada pelo então Ministro da Justiça Vasco T. Leitão da Cunha, essa comissão 

concluiu que o arquipélago “não era lugar indicado para presídio e sim para uma 

base aérea naval ou militar” (LINS E SILVA, 2013, p.238). Assim, “aproveitando o 

momento histórico e a situação internacional, já com o mundo em guerra” (LINS E 
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SILVA, 2013, p.240), Vasco Leitão da Cunha propôs ao governo transformar o 

arquipélago de Fernando de Noronha em um Território Federal58 e nele instalar 

uma base militar tendo em conta, sobretudo, as possibilidades de invasão e defesa 

dentro das rotas marítimas e aéreas do Atlântico que a ilha proporcionava por 

conta de sua localização. 

Some-se a isso o fato de que a ocupação militar de Fernando de Noronha era 

também uma questão estratégica para os norte-americanos. De acordo com Lins e 

Silva (2013, p.81): 

Em maio de 1941, o capitão de fragata Paulus Powel, da Missão Naval 
norte-americana, realizou estudos diante da possibilidade de ocupar 
Fernando de Noronha, a partir de discussões do Conselho de Segurança 
Nacional. Achava ele que, diante do isolamento do arquipélago, a 
ocupação de Fernando de Noronha por um país inimigo que tivesse 
superioridade aérea seria um risco. Por isso, era fundamental ocupar a 
ilha e organizar sua defesa. 

Neste contexto, é promulgado o Decreto nº 4.102, de 09 de fevereiro de 1942 que 

determina: “Art. 1º Fica criado, no interesse da defesa nacional, o território federal 

de Fernando de Noronha, constituído pelo respectivo arquipélago”, extinguindo 

assim, a funcionalidade da Ilha enquanto presídio. Além disso, estabelece que 

“Art. 2º Os bens, situados no Território de Fernando de Noronha, bem como os 

impostos e taxas, pertencentes ao Estado de Pernambuco, são transferidos à 

União” (LINS E SILVA, 2013, p.240). Assim, em março de 1942, “foi evacuado pelo 

navio “Comandante Ripper” todo o pessoal (e os materiais) do Presídio, inclusive 

os presos políticos (comunistas e integralistas), que foram enviados para a Ilha 

Grande, no Rio de Janeiro” (ROCHA LIMA, 2008, p.292). 

Até então, o Brasil não havia entrado na II Guerra. No entanto, face aos 

torpedeamentos de navios brasileiros (em grande parte, navios mercantes) por 

submarinos do Eixo (em janeiro de 1942) e à pressão norte-americana – uma vez 

que os Estados Unidos eram o principal comprador da produção cafeeira, 

sustentáculo da economia brasileira à época (MONIZ BANDEIRA, 2003 apud 

NASCIMENTO, 2009, p.36), Getúlio Vargas decide declarar, em 21 de agosto de 

                                                 
58 O Art. 6º da Constituição de 1937 permitia à União, no interesse da defesa nacional, criar Territórios 
Federais. Este argumento foi utilizado pelo Conselho de Segurança Nacional para endossar a proposta 
do Ministro da Justiça. 
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1942, o rompimento com a Alemanha e, logo em seguida, em 02 de setembro, 

guerra aos países do Eixo (NASCIMENTO, 2009, p.36). 

3.2| Fernando de Noronha em tempos de Guerra 

Com a entrada do Brasil na II Guerra, o Território Federal de Fernando de Noronha 

(TFFN) é entregue à administração militar (mais especificamente a do Exército) 

que, por sua vez, vai autorizar a instalação da base militar e a presença norte-

americana na ilha. São esses militares que “constroem a nova pista de pouso de 

aviões, substituindo a primeira pista, feita em 1934, pelo Departamento de 

Aeronáutica Civil, a pedido dos franceses da Air France” (LINS E SILVA, 2013, 

p.47). 

Dessa forma, chegava, em maio de 1942, … 

(…) o 1º Grupo Móvel de Artilharia de Costa (…) acompanhadas dos 
efetivos do 1º Grupo do 3º Regimento de Artilharia Antiaérea; da Secção 
de Sapatadores Mineiros e do Destacamento de Transmissão; elementos 
do serviço de intendência; órgãos do serviço de saúde e oficiais de 
engenharia, veterinária e auxiliares. Em 08 de julho, era a vez de 
desembarcar o 1º Grupo do 2º Regimento de Artilharia Antiaérea, vindo 
de São Paulo (NASCIMENTO, 2009, p.38). 

Nos primeiros anos como Território Federal, comenta Lins e Silva (2013, p.245), … 

(…) a iluminação da ilha era reduzida. Havia o toque de recolher e, a 
partir daí, ninguém mais permanecia nas ruas, nem mantinha nada 
acesso dentro de casa. De vez em quando, eram feitos ataques simulados, 
tentando acostumar a população para possíveis avanços inimigos. Eram 
momentos de muita inquietação. 

Com a presença militar, a paisagem noronhense muda significativamente. Como 

descreve Lins e Silva (2013, p.241) a… 

(…) superocupação e o comando militar instalado geraram a definitiva 
mudança espacial em Fernando de Noronha. Havia um contingente 
grande de “pracinhas” precisando de abrigo imediato. Havia mais de 
trezentos americanos da cooperação técnica que, que também 
precisavam de instalações para homens e serviços. Abandonou-se, então, 
o costume de se usar pedras nas construções seculares que restavam no 
arquipélago, nas duas vilas iniciais, erguidas a partir do século XVIII, 
passando a serem usadas outras técnicas construtivas, como a “casa pré-
moldada” e os “grandes barracões”, por exemplo, gerando, em seguida, 
as vilas hierarquizadas (para soldados, para cabos, para sargentos, para 
oficiais). Essa ocupação da ilha principal se estendeu para todos os lados 
e por muitos anos. Ergueram-se novos núcleos habitacionais; criaram-se 
quartéis de grandes proporções; construiu-se usina elétrica; 
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requalificaram-se antigos prédios coloniais, fazendo deles sedes de 
serviços e grupamentos. Assim, iniciou-se a substituição do casario 
colonial, e as “vilas novas” espalhadas pela ilha – a Vila dos Remédios e a 
Vila da Quixaba (até então únicos aglomerados urbanos existentes) – 
foram perdendo seu ar do passado. Essas ocupações iriam se concretizar 
através dos tempos, nesses 46 anos de Território Federal, ampliando a 
área habitada no Arquipélago, somente dois séculos depois daquela 
ocorrida em 1737. 

É desta forma que a área construída se amplia e alcança locais ainda intocados 

como, por exemplo, a área entre Baía do Sueste e a Praia de Atalaia (porção 

sudeste da ilha) onde os norte-americanos construíram sua base. Sobre as 

instalações militares americanas e seu cotidiano, Lins e Silva (2013, p.254/255) 

apresenta o seguinte relato: 

Composta de barracões, abrigos, cinema, garagem, usina de 
dessalinização frigorífico, salina, refeitório e demais setores, essa 
unidade pertencia à Marinha Americana de Guerra e possuía uma 
orientação especial de colaborar na construção da pista de pouso para 
aviões, em conjunto com a agencia Airport Development Program, para 
dotar a ilha de uma infraestrutura aeronáutica que permitisse ações 
vigorosas em pleno oceano, nas operações entre a África e a Europa com 
o Brasil. 

Cerca de trezentos homens formavam a base. Esses militares da Marinha 
de Guerra dos Estados Unidos e os técnicos convocados para ações 
especiais eram orientados para não se misturarem à população civil e 
militar da ilha. O local de instalação era um abrigo de excelência, até nos 
divertimentos trazidos para a ilha, sem que nenhum residente ou militar 
da ilha a eles tivesse acesso. 

A Base Norte-Americana foi edificada entre a Baía do Sueste e a Praia de 
Atalaia. Para a sua ocupação, quase ocorreu um verdadeiro desastre 
ecológico, com a derrubada da cobertura vegetal, nas proximidades do 
único mangue em ilha oceânica, afora a retirada de pedras do Morro 
Madeira, que fecha a Baía Sueste, para o nivelamento da pista de pouso 
que foi construída. Também o Morro do Gato foi sacrificado, para dar 
lugar a essa pista. (…) 

Toda a alimentação e suprimentos vinham diretamente dos Estados 
Unidos, além da presença de artistas americanos famosos àquela época, 
que realizavam shows para distrair os seus homens, sem permissão para 
a participação de qualquer brasileiro. 

Lins e Silva (2013, p.256) conclui o relato afirmando que: 

A Base Americana de Guerra cumpriu o seu papel de apoio ao governo 
brasileiro. Mesmo não tendo sido estabelecida nenhuma relação com a 
população local, nem com os militares destacados para servirem no 
arquipélago, consideram os que viveram esse tempo que algumas 
vantagens vieram para alguns, daquela presença misteriosa e importante 
ocorrida. Havia, por exemplo, o “lixão americano” (somente registrado 
na memória oral dos mais velhos), local onde era recolhido – pelos ilhéus 
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– todo tipo de peças jogadas fora em estado ainda muito bom, como 
roupas, sapatos, louça, utensílios de cozinha, etc. E uns poucos jovens da 
época foram admitidos como auxiliares administrativos ou mecânicos, 
embora estivessem proibidos de permanecer no acampamento após as 
17h, e em qualquer momento de visitas técnicas ou de artistas famosos, 
trazidos para o lazer dos “yanques”. 

Durante a presença americana em Fernando de Noronha, foram deslocados para lá 

dois caça-submarinos americanos “de linhagem ultramoderna e luxuosos, 

completamente aparelhados” que passaram a navegar nas águas do arquipélago, 

“já com a bandeira brasileira, mas ainda portando o dístico U.S.A em letras 

salientes” (LINS E SILVA, 2013, p.255) e os “blimps”, dirigíveis usados para rastrear 

a presença de submarinos (LINS E SILVA, 2013, p.256). Além disso, foram 

edificadas trincheiras de observação, bases de peças bélicas, galpões e um molhe 

para atracação de embarcações na Baía de Santo Antônio cujo principal objetivo foi 

o de viabilizar o descarrego “das peças para a luta nunca travada, as baterias 

antiaéreas, as de artilharia de costa, os pesados caminhões e tudo o mais que era 

necessário” (LINS E SILVA, 2013, p.263). 

Apesar de todos os esforços envolvidos na implementação da Base, “no último dia 

de maio de 1945, o Atlântico Sul não era mais considerado como área de combate” 

(NASCIMENTO, 2009, p.50) e toda a estrutura de defesa tornou-se desnecessária. A 

base construída foi desativada e abandonada. Desta, segundo esclarece Lins e Silva 

(2013, p.256), alguns barracões foram destruídos, ou reutilizados para outros fins. 

Os militares americanos partiram, os brasileiros permaneceram e a ilha retomou 

sua função prisional, dessa vez sob administração do Ministério do Exército. Sob a 

gestão dos militares brasileiros, novas mudanças se operaram na paisagem: 

(…) construções de grandes proporções foram sendo deixadas, 
propositadamente ao abandono, por serem consideradas “obsoletas e de 
difícil reconstrução ou adaptação” como aparece em muitos Relatórios 
enviados pelos governadores militares aos presidentes aos da República 
(…). Abriu-se a BR-363 – a menor estrada federal do Brasil – rasgando a 
ilha principal no sentido do comprimento. Construiu-se uma pista de 
pouso maior e um terminal de passageiros, não para estimular o turismo, 
mas para facilitar o ir e vir constante dos que ali trabalhavam. Foram 
construídos hospital, cinema e escola. (…). Dos prédios que haviam 
servido de presídio, apenas um permaneceu de pé, resistindo ao 
abandono dos homens. Alterou-se o espaço central da Vila dos Remédios 
e da antiga “praça d’armas” ou “praça de comando”, onde existiam um 
Mercado Público e uma Escola Noturna, para implantar-se uma quadra 
de esportes (…). Ergueu-se – no Morro de Santo Antônio e sobre a antiga 
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Estação Meteorológica –, a “Casa do Governador”, usada pelo Exército 
durante muitos anos, que seria substituída por outra, no período da 
Aeronáutica (LINS E SILVA, 2013, p.249). 

A disciplina era rígida. Os castigos corporais eram regra e há registros de que já em 

1943 o Governo do Território enviava presidiários e praças do Destacamento para 

a Ilha Rata como medida disciplinar (ROCHA LIMA, 2000, p.104). Eis que em 

1948,… 

(…) os presidiários que haviam continuado a trabalhar na ilha, 
“prestando os mais simples serviços”, revoltaram-se pela forma como 
eram tratados e “investiram contra o Palácio São Miguel, sede da 
administração da ilha”. O motim foi sufocado (…) “e ali terminou a 
história de Fernando de Noronha como campo de concentração de 
degredados”. 

A partir daí começam a surgir outros núcleos residenciais espalhados pela ilha e 

serviços essenciais nas áreas de educação, saúde e lazer passam a ser 

progressivamente sendo implantados ou melhorados. 

Enquanto isso, na cena internacional, duas superpotências (Estados Unidos e União 

Soviética) emergiram dos escombros da II Guerra e, com elas, a instauração de um 

clima de incertezas. Nesse contexto, o pioneirismo e o sucesso soviético no 

desenvolvimento da tecnologia balística levaram os Estados Unidos a olharem 

Fernando de Noronha, mais uma vez, como um elemento importante de proteção e 

segurança intercontinental (NASCIMENTO, 2009, p.97). 

O Brasil de Vargas e os Estados Unidos de Truman assinam então um acordo 

militar em 15 de março de 1952 por meio do qual Fernando de Noronha é 

disponibilizado como local para a construção de um Posto de Observação de 

Teleguiados (POT), no Boldró cuja função, como explica Nascimento (2009, p.14), 

“era de acompanhar os experimentos de projéteis teleguiados lançados no Cabo 

Canaveral, na Flórida (USA)”. Este POT, construído de fato em 1956, sob o governo 

de Juscelino Kubitschek, compunha, juntamente com mais 11 bases localizadas em 

outras ilhas (Júpiter, Grande Bahamas, Eleutera, São Salvador, Mayaguana, Grande 

Turco, República Dominicana, Mayaguez, Antigua, Santa Lúcia e Ascenção), um 

cinturão de segurança “que se [estendia] quase em linha reta através das Bahamas 

até as pequenas Antilhas” (NASCIMENTO, 2009, p.90). 
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A (segunda) chegada dos americanos a Fernando de Noronha se dá em 1957. Estes, 

assim como fizeram durante a II Guerra, operaram grandes transformações na 

paisagem da ilha. Estradas foram abertas, campo de pouso aumentado, radar, 

foguetes, tudo que era “conhecido e desconhecido, em matéria de armamento 

moderno” estava ali sendo empregado (NASCIMENTO, 2009, p.103). Matéria 

publicada no Diário de Pernambuco em 27.01.1957 noticiava: 

Desembarcaram grande quantidade de material em helicópteros que 
atravessaram os céus da ilha, baixando em clareiras, abertas na Ponta da 
Sapata (Morro do Farol, uma das extremidades da ilha de difícil acesso), 
Morro do Francês e Ilha Rata. Ali, construíram acampamentos (...). Os 
habitantes limitavam-se a observar os helicópteros que carregavam 
tudo. 

E no sopé do Morro do Pico, no local mais conhecido pelos norte-americanos como 

Broadway, foram erguidas barracas e instalações norte-americanas que 

modificaram “a pacata paisagem do Boldró, anteriormente ocupada pelo rebanho 

bovino que lá existia” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, de 13.10.1957). Neste local, 

construíram também… 

(…) a PLACA - formada por uma base de cimento armado, rejuntada com 
betume, com uma área de 12 metros quadrados -, considerada “a maior 
da América”, para captação de água pluvial, canalizando-a por gravidade 
para dois reservatórios, onde era tratada por cloração, sendo, então, 
bombeada para dois tanques, e daí distribuída para a área onde se 
situavam os acampamentos, numa demonstração de arrojados recursos 
técnicos (ROCHA LIMA, 2000, p.223). 

A ilha “perdia” assim sua calma e se transformava num “grande centro do 

progresso”, conforme matéria anunciada no Diário de Pernambuco em 30 de 

janeiro de 1957. 

A base, conforme detalha Nascimento (2009, p.104), era composta por centro de 

comunicações internas; alojamentos, refeitório e cassino; estação transmissora; 

estação receptora; posto meteorológico; estação de tratamento d’água; sistema de 

localização de impactos dos mísseis; estação de produção de energia elétrica; 

oficinas de reparação de viaturas e carpintarias; depósito d’água potável e 

depósitos de gasolina e óleo. Possuíam “ar condicionado, luz e água próprias, e 

toda sua alimentação vinha da Flórida, inclusive as verduras” (ROCHA LIMA, 2000, 

p.223). 
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Das estruturas construídas, a que mais despertava curiosidade era o Missile Impact 

System Center (um grande barracão, cercado de tela de arame e com guarda 

permanente no qual era proibida a entrada, a não ser com ordem do Ministério da 

Guerra do Brasil ou do Ministério da Defesa dos Estados Unidos), que continha 

toda a tecnologia de telemetria e comunicação (muitos dos quais ainda em fase de 

experimentos) para rastrear os mísseis lançados do Cabo Canaveral 

(NASCIMENTO, 2009, p.108). 

As obras, concluídas em dezembro de 1958, foram realizadas pela empresa 

americana Johnes-Tompkins, sob a fiscalização da Marinha dos Estados Unidos. 

Orçadas em sete milhões de dólares, previa construção em alvenaria (o que não foi 

realizado), tendo os construtores optado por abrigar homens e equipamentos em 

barracas tipo Quonset (que são chamados, até hoje, pela população local de iglus) 

como forma de baratear o custo. Nelas, trabalharam cerca de 150 norte-

americanos e 250 brasileiros. Após a sua conclusão, o Posto foi entregue à United 

States Air Force e sua operação ficou a cargo de técnicos da Pan-American e da 

Radio Corporation of America (NASCIMENTO, 2009, p.99). 

A presença norte-americana também alterou as relações de trabalho. Isto porque 

vários habitantes da ilha viam nos estrangeiros a possibilidade de ganhar dinheiro; 

dólar, mais precisamente. Assim, muitos funcionários a serviço do Exército ou do 

Território Federal de Fernando de Noronha trocaram o trabalho realizado no 

comando brasileiro pelas atividades oferecidas na base dos yankees. Surgiu assim 

uma nova categoria social dentro da Ilha: o trabalhador da base (chamado pelos 

norte-americanos de houseboy), que desenvolvia atividades domésticas e técnicas 

como mecânico, torneiro, encanador, cozinheiro ou serviços gerais (NASCIMENTO, 

2009, p.135). No entanto, tudo isso chega ao fim quando, no final do ano de 1959, o 

POT encerrou suas atividades; segundo Lins e Silva (2013, p.249), porque “as 

inovações tecnológicas não mais necessitavam do rastreamento feito em terras”. É 

dessa forma que se encerra a presença americana em solo noronhense. 
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3.3| Da gestão militar ao governo civil 

Com o Golpe Militar de 1964, Fernando de Noronha retorna à condição de presídio 

(político) para onde foram levados nomes como Miguel Arraes59, Gregório Bezerra 

(um dos líderes da insurreição comunista contra Vargas) e Carlos Marighella (líder 

guerrilheiro). Segundo relata Cortez (2005, p.119): 

No presídio da Ilha, permaneceram presos deputados baianos, 
alagoanos, pernambucanos e capixabas. Lá estiveram os posteriormente 
exilados: Luiz Maranhão, do RGN, assassinado pelo exército, irmão do 
prefeito de Natal, Djalma Maranhão; o deputado federal Mário Lima, 
líderes sindicais, o prefeito de Campina Grande. Miguel Arraes 
permaneceu preso na Ilha por um ano e meio, residindo nas instalações 
utilizadas pelos americanos durante a Segunda Guerra, onde mantinham 
uma base militar. Esse local estava separado do presídio, da Guarda 
Militar e do Forte. 

Na condição ainda de Território Federal, Fernando de Noronha seguiu 

administrada pelo Exército até 1981, quando por força do Decreto nº 86.752 de 17 

de dezembro de 1981 passou ao controle da Aeronáutica durante 5 anos; e, 

finalmente, por força do Decreto nº 92.370 de 06 de fevereiro de 1986, ao do 

Estado-Maior das Forças Armadas por um ano, isto é, até 1987. 

Durante esses 45 anos de Território Federal de Fernando de Noronha (1942 a 

1987) uma população civil conviveu com outra militar. Não havia opção, uma vez 

que, como escreveu o Tenente-Coronel Mário Imbiriba60 (apud ROCHA LIMA, 2000, 

p.102), era preciso “tratar de solucionar o difícil problema da substituição do 

braço-preso pelo trabalho livre, sem que houvesse colapso de mão-de-obra”. A 

introdução dos civis, no entanto, foi feita de forma gradativa e seletiva. Segundo 

detalha Rocha Lima (2000, p.102): 

Determinadas categorias profissionais são selecionadas e admitidas, 
entre elas, os agricultores, criadores e pescadores (…). Todos tiveram 
que passar pelo crivo da administração, que selecionava aqueles que 
deveriam ficar, e a aceitação pautava-se nos critérios de “bom 
comportamento e capacidade de trabalho". 

                                                 
59 Segundo matéria publicada no Jornal do Brasil de 14.02.1988, “À uma da tarde do dia 1º de abril de 
1964, o coronel João Dutra e o tenente-coronel Ivã Rui de Andrade prenderam o governador Miguel 
Arraes no Palácio do Campo das Princesas e conduziram-no ao 14º Regimento de Cavalaria, em Recife, 
de onde foi levado para a ilha de Fernando de Noronha”. 
60 Governador militar da Ilha entre 1945 e 1951. 
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Os governadores militares eram responsáveis por presidir todo o processo de 

ocupação humana e de construção urbana do arquipélago, gerindo igualmente os 

serviços públicos e de infraestrutura (ROCHA LIMA, 2000, p.103). 

Se por um lado, a gestão militar proporcionou melhorias nas condições de vida 

para a população civil61, por outro lado, esse foi um período de grande repressão e 

rigidez marcado pelo compasso do “tempo forte militar”, como observa Rocha 

Lima (2000, p.234). Foram criadas prescrições e proibições baseadas, 

principalmente, nas noções de disciplina, servidão e obediência voltadas para 

enquadrar física e moralmente os civis nas regras de convivência (ROCHA LIMA, 

2000, p.103). 

Ao longo destas décadas, de acordo com IBAMA (2005c, p.106), a economia na ilha 

era regulada pelos militares que proibiam os moradores de ter o seu próprio 

negócio. Hotel, padaria, supermercado, posto de gasolina pertenciam ao exército; o 

preço das mercadorias era dado pelo exército. Sendo assim, todo mundo era 

empregado do exército e dele dependia financeiramente. Às 22:00h havia o toque 

de recolher e a energia era cortada para fins de racionamento. Veículos só eram 

autorizados nos fins de semana. Os “baderneiros” (bêbados ou criadores de 

tumulto) podiam ser expulsos da ilha, assim como aqueles que se manifestassem 

em oposição ao governo. A educação era gratuita, mas bastante rígida e sempre 

ministrada por militares ou suas esposas. 

Dessa forma, … 

(…) [g]radativamente, a comunidade ilhoa fernandina sofreu um 
ordenamento temporal ancorado no “mundo militar”, tendo como 
elemento constitutivo de sua cotidianidade o valor-disciplina, 
experiência fixada na especificidade da disciplina militar, imposta por 
condições de trabalho e residência estreitamente ligadas à hierarquia e 
ao jugo (ROCHA LIMA, 2000, p.104). 

                                                 
61 Segundo descreve Rocha Lima (2000, p.103), os primeiros governantes militares encontraram a “ilha-
presídio” desprovida de condições elementares de vida em sociedade (como luz, água e 
aquartelamentos convenientes) e em condições sanitárias insalubres (hipovitaminose (beri-beri) e 
desinteria, presente na realidade insular havia séculos e que atingiam não só os detentos, como 
também os militares). Assim, o início da administração militar foi direcionado para suprir as deficiências 
da infraestrutura da ilha. Foram construídas residências, hospital, agência de correios, biblioteca, 
cassino de oficiais, estação de rádio, cinema, armazém de víveres, padaria, depósito de combustível e 
câmara frigorífica. 
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Essa hierarquia se expressava de diversas maneiras, inclusive no próprio espaço. 

De acordo com Rocha Lima (2000, p.111): 

(…) [os] bens imobiliários – edifícios administrativos e de serviços 
públicos, alojamentos, residências –, tudo foi construído, não sem antes 
definir a posição social precisa de cada um no espaço insular, 
imprimindo aos distintos segmentos a ordem hierárquica e a dinâmica 
do status dos diferentes grupos sociais. Essa disposição criou lugares 
diferenciados, marcados por uma geografia arquitetônica. 

Neste mesmo sentido, Peixoto (1988 apud ROCHA LIMA, 2000, p.112) descreve 

que: 

(…) na medida em que se constituíam em pequenos aglomerados 
dispersos que isolavam os trabalhadores, impedindo distúrbios e 
confusões, por outro lado apresentavam características dos 
acampamentos militares, uma vez que esses pequenos aglomerados 
eram distribuídos hierarquicamente, impossibilitando a mistura de 
classes e de corpos. Assim, as moradias militares se agrupavam 
conforme o grau de pertencimento de cada indivíduo à hierarquia, 
formando as vilas de oficiais, de sargentos e de cabos e soldados, ao 
mesmo tempo que se distanciavam das moradias dos civil. 

A hierarquia também podia ser sentida no cotidiano como, por exemplo, na 

compra de alimentos. Segundo relata Fernando César Mesquita, primeiro 

governador civil de Fernando de Noronha (durante o período de 1987 a 1988): 

Enquanto a ilha foi Território Federal Militar, existia um estabelecimento 
de subsistência do Exército. Uma vez por mês chegava um barco ou avião 
que levava comida para Noronha. O que era bom ficava com os oficiais, o 
que era mais ou menos para os sargentos, depois para os soldados, e 
finalmente para as famílias que tinham os parentes ou eram casados com 
militares, e o resto era o que ia para os ilhéus (apud MESQUITA, 2012, 
p.116). 

Não raro, a rigidez militar (presente independentemente da gestão ter sido do 

Exército, da Marinha ou da Aeronáutica) também tomava corpo na forma de 

arbitrariedades. Conforme registrado em Rocha Lima (2000, p.105): 

Um ex-militar entrevistado é enfático: “O ilhéu tinha que obedecer porque 
o Exército era quem mandava. Esse é que era o grande detalhe. E o 
Exército jogava duro com o ilhéu.” Os idosos entrevistados revelam isto 
também nos seus depoimentos: “Antigamente era assim, ninguém ficava 
dando sopa por aí que eles [militares] desciam o cacete. Eles batiam, sim, 
porque aqui nós vivíamos no meio dos militares. São eles quem dirige...”. 

A gestão militar chega ao fim quando o presidente José Sarney promulga a Lei 

7.608 de 30 de junho de 1987 que transferiu a administração do TFFN da tutela 
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militar para a civil (no caso, do Ministério do Interior). Esta lei determinava que “O 

Território Federal de Fernando de Noronha será administrado por um Governador 

nomeado, em comissão, pelo Presidente da República” (Art. 4º) e que “O 

Governador do Território será auxiliado, no desempenho de suas atribuições, por 

Secretários de Governo” (Art. 5º). Assim, foi nomeado Governador de Fernando de 

Noronha em 10 de agosto de 1987 o Ouvidor-Geral da República Fernando César 

Mesquita, amigo pessoal de Sarney. 

A influência de Fernando César Mesquita junto ao presidente da República 

possibilitou, entre outras coisas, a inclusão de Fernando de Noronha no Fundo de 

Participação dos Estados e Territórios (FPE) viabilizando assim um grande aporte 

de recursos para a ilha. Segundo narra o próprio Mesquita (apud MESQUITA, 2012, 

p.112): 

Como a ilha não era mais Território Federal Militar, era civil, eu consegui 
com o Tribunal de Contas que ela recebesse os mesmos recursos que os 
territórios recebiam, uma participação no Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios. Desta forma eu pude fazer a melhoria da estrada, 
do sistema de água, luz, casas, a reforma da igreja que estava caindo aos 
pedaços. (…). Criamos a Guarda Territorial, reformamos o Hospital São 
Lucas, a escola, toda a infra-estrutura. Arranjamos um motor para a 
usina elétrica e levamos bons médicos para atender a ilha. 

De acordo com matéria publicada no Jornal do Commércio de 18.05.1988: 

DINHEIRO SOBRANDO - É o próprio Fernando César Mesquita, 
governador de Fernando de Noronha, que confirma: aquela ilha está 
recebendo mensalmente Cz$ 140 milhões (Cz$ 1,6 bilhão anualmente) 
do Fundo de Participação dos Municípios. Com apenas 1.200 pessoas, 
Fernando de Noronha é hoje um paraíso em termos de recursos federais. 
Melhor até mesmo que o Maranhão, terra de Sarney, amigo pessoal de 
Fernando César. (…). Além dos Cz$ 140 milhões mensais, a ilha vai 
receber brevemente Cz$ 2 bilhões para construir seu primeiro porto. 

Estes recursos permitiram construir/melhorar entre os anos de 1987 e 1988 

estruturas como o Molhe do Porto Santo Antônio, a BR-363 e a delegacia da Polícia 

Civil, além de equipar o Hospital com médicos, centro cirúrgico e maternidade 

(CLETO, 2013, p.63). Possibilitaram também a construção de cerca de 80 casas 

pré-moldadas em madeira na Vila Floresta Nova as quais foram cedidas à 

população (IBAMA, 2005c, p.117) uma vez que, segundo o próprio Mesquita (apud 

MESQUITA, 2012, p.116), “havia um déficit habitacional enorme [com] cinco, dez 

famílias morando na mesma casa”. 
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Mesquita também iniciou um processo de diálogo com a comunidade, algo inédito 

para uma população que esteve sob a rígida disciplina dos militares por mais de 

quatro décadas. Como diz Rocha Lima (2000, p.306), “Em nível político, os 

habitantes no ‘tempo de Mesquita’ tiveram direito a voto e a militância. 

Experimentam pela primeira vez a condição de cidadãos livres, sem proibições, 

repressões ou discriminações políticas”. 

Ainda antes de tomar posse, segundo Cleto (2013, p.62), Mesquita pesquisou todos 

os projetos que existiam para tornar o arquipélago economicamente viável, 

conversou com moradores e convidou alguns ilhéus que estavam no continente 

para compor sua equipe administrativa. Segundo um desses ilhéus: “Ele [Fernando 

Mesquita] começou a encher a Ilha de noronhense para, pela primeira vez, a gente 

começar a dizer como queria que fosse a Ilha” (DOMÍCIO CORDEIRO apud CLETO, 

2013, p.62). 

Ainda de acordo com Cleto (2013, p.62), Mesquita promoveu a criação de 

associações de todos os segmentos e, depois que todos tinham escolhido seus 

representantes, foi constituído o Conselho Comunitário para o qual as pessoas 

eram eleitas passando, nas palavras de Mesquita (apud MESQUITA, 2012, p.117), 

“a poder exercer os seus direitos, a sua cidadania, escolher quem seriam seus 

representantes em diversos segmentos: pescadores, agricultores, artesãos, 

professores”. Na opinião de Lins e Silva (2013, p.252), a partir da criação deste 

Conselho “[o] ilhéu começava a aprender a questionar, exigir, propor, decidir”. 

Tratava-se, na opinião de Domício Cordeiro (apud CLETO, 2013, p.62), de um 

“tempo da democracia plena, o conselho lotava, o pessoal ficava de pé, todos 

querendo participar”. 

Em janeiro de 1988 os deputados federais Nilson Gibson (PMDB-PE) e José Moura 

(PFL-PE) apresentaram propostas de emendas com a finalidade de reanexar o 

arquipélago a Pernambuco, tirando-o do domínio federal. Assim, em 29 de junho 

de 1988, por 291 votos a favor, 85 votos contra e 30 abstenções, a Constituinte 

aprovou, em primeiro turno, as propostas de emendas apresentadas. Segundo 

matéria veiculada à época: 
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A esquerda pernambucana, aliada ao PT e sob o comando da deputada 
Cristina Tavares (PSDB-PE), comemorou a anexação acenando lenços 
brancos para o governador do território, Fernando César Mesquita, que 
assistira à votação da tribuna dos jornalistas. “Arraes, agora, administra 
seu próprio presídio”, disse Gibson, ao lembrar que durava 10 anos no 
Legislativo a luta pela anexação do arquipélago a Pernambuco, ao qual 
pertencera até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando foi 
transformado em base militar. 

(…) 

Além dos argumentos históricos de que Fernando de Noronha já havia 
sido um pedaço de Pernambuco, Cristina pediu os votos como uma 
homenagem a ela própria. “No segundo turno, teremos uma briga para 
manter a proposta, mas não conseguirão 280 votos para derrubá-la”, 
avalia (Jornal do Brasil, publicada em 30.06.1988). 

Enquanto as discussões ocorriam em Brasília, criava-se em Fernando de Noronha 

um movimento no sentido de impedir a anexação. Segundo explica Lins e Silva 

(2013, p.253), os ilhéus acreditavam que, passando ao controle de Pernambuco, o 

arquipélago estaria seriamente ameaçado, uma vez que recursos federais 

deixariam de existir. 

Diante disso: 

Portando bandeiras do Brasil e do território, charangas, apitos e faixas 
do tipo "não queremos nossa ilha como colônia de férias de políticos", 
cerca de 600 moradores de Fernando de Noronha – praticamente 
metade da população fixa – foram às ruas para protestar contra a 
anexação do arquipélago a Pernambuco, aprovada pela Constituinte na 
última quarta-feira. (…) a população ainda acredita numa reviravolta, 
por ocasião do segundo turno de votação. 

(…) 

Os noronhenses estão centrando suas preocupações em dois pontos. 
Primeiro, o medo de que a ilha deixe de ser um santuário ecológico e se 
torne presa fácil da especulação imobiliária e do que chamam de 
"turismo predador". E, o que parece mais importante, o receio de perder 
a liberdade e as facilidades conquistadas com a chegada do primeiro 
governo civil. Nesse quadro está surgindo um sentimento nativista, ainda 
inédito, que provocou a primeira manifestação política de que se tem 
notícia na ilha (Jornal do Brasil, publicado em 02.07.1988). 

Surge assim o movimento SOS Noronha que tinha a intenção de fazer… 

(…) lobby em Brasília até o dia da votação, 31 de agosto. Todos juntos 
pela mesma causa, uns em Brasília, outros em Recife conversando com o 
governador Miguel Arraes e pessoas influentes no governo, e o restante 
em Noronha, recolhendo assinaturas para abaixo assinado, elaborando 
documentos, arrecadando fundos e mostrando a revolta aos jornalistas 
de todo o Brasil (CLETO, 2013, p.60). 



112 
 

 

Segundo Rozowykwiat (2006, p.207), na avaliação de Fernando Mesquita, a 

decisão de reintegrar Fernando de Noronha a Pernambuco tinha conotação 

política. Segundo reportagem publicada à época: 

“A decisão da Constituinte de anexar o território de Fernando de 
Noronha ao Estado de Pernambuco partiu de inimigos meus 
interessados em atingir também o Presidente José Sarney”. A acusação é 
feita pelo governador da ilha, Fernando César Mesquita, que nos últimos 
anos tem se empenhado em mudar o placar dessa votação no segundo 
turno. (Jornal do Brasil, publicado em 15.07.1988); 

Concomitantemente à organização dos ilhéus para fazer lobby em Brasília, 

Fernando Mesquita foi à procura de Arraes no Palácio do Campo das Princesas 

para informá-lo das dificuldades que o Governador iria enfrentar ao assumir o 

comando do arquipélago, uma vez que, segundo ele, todos os recursos destinados 

ao mesmo seriam cortados e Pernambuco não teria condições de suportar 

financeiramente seu novo território (ROZOWYKWIAT, 2006, p.207). De acordo 

com matéria no Jornal de Brasília em 02.07.1988: 

O governador de Fernando de Noronha, Fernando César Mesquita, 
visitou ontem o governador Miguel Arraes (…) Fernando César analisou 
durante meia hora com Arraes a situação do arquipélago. Ele disse ao 
governador de Pernambuco que a manutenção do território requer 
vultosos investimentos que somente a União está em condições de arcar. 
Relatou, por exemplo, que já havia assegurado recursos de Cz$ 7 bilhões 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE) até o final do governo 
Sarney, mas agora essas transferências deverão ser sustadas com a 
anexação do território a Pernambuco. 

Face às articulações de Mesquita, a Deputada Cristina Tavares, a pedido de Arraes, 

se pronunciou na Assembleia Constituinte: 

Quero desfazer os mitos da falsa inteligência, de que o governador de 
Pernambuco não está interessado na anexação e de que o Estado de 
Pernambuco não pode arcar com os gastos previstos em decorrência da 
transferência da administração do arquipélago para o nosso Estado 
(ROZOWYKWIAT, 2006, p.206). 

Do lado do Governo Federal, os esforços para manter o domínio da ilha 

continuavam. Em matéria publicada n’O Globo (15.09.1988) lê-se que: 

O Presidente José Sarney apelará ao Supremo Tribunal Federal para 
retomar para a União a administração da Ilha de Fernando de Noronha. 
Esse será o primeiro de uma série de recursos que o Governo 
encaminhará ao STF para alterar decisões da Constituinte, tão logo a 
Carta seja promulgada. 
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Um assessor de Sarney revelou que o Presidente está "profundamente 
irritado" com a decisão da Constituinte, que considerou "uma afronta 
pessoal". Os recursos do Governo estão sendo preparados pelo Consultor 
Geral da República, Saulo Ramos. Em vários deles, os juristas 
consultados usam como argumento algumas confrontações entre o corpo 
permanente da nova Constituição e as Disposições Transitórias, que para 
eles tem menos força. 

No entanto, nem a mobilização popular nem as manobras de Mesquita e Sarney 

surtiram resultados. Em 31 de agosto de 1988, por 265 votos a favor, 168 votos 

contra e 15 abstenções, é aprovada, em votação em segundo turno, a extinção do 

Território Federal de Fernando de Noronha e sua anexação ao Estado de 

Pernambuco (GONÇALVES, 2009, p.72). Conforme matéria publicada no Jornal de 

Brasília: 

A votação do destaque que devolvia à ilha o status território de 
Pernambuco foi acompanhada atentamente por um grupo de ilhéus — 
como são chamados os 1.200 habitantes do arquipélago de 25 
quilómetros quadrados. Ao constatarem que a anexação do território à 
Pernambuco era irreversível, o pequeno grupo perdeu o controle e, em 
meio a lágrimas e desespero, gritavam das galerias que "estão criando 
mais uma favela de Pernambuco". A manifestação dos ilhéus, que se 
dirigiam aos constituintes com palavrões, provocou a paralisação da 
sessão por alguns instantes, exigindo a interferência da segurança do 
Congresso para retirá-los das galerias (Jornal de Brasília, publicada em 
01.09.1988). 

Com a promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988 a 

reintegração se efetivava. O Título X, Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), Art. 15, determinava que ficava “extinto o Território Federal 

de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de 

Pernambuco”. Desta forma, “[a]o unir Fernando de Noronha a Pernambuco, a 

história novamente se fez irônica. Miguel Arraes, que como preso político ficou um 

ano na ilha, a partir da promulgação da nova Carta, será seu governador” (Correio 

Braziliense, 30.06.1988). 

Mesmo não tendo partido de si a iniciativa de pleitear junto à Constituinte a 

reincorporação do arquipélago62,… 

(…) sem pestanejar, logo no dia 6 de outubro, Arraes reuniu autoridades 
civis e militares e viajou para Fernando de Noronha num avião Avro, da 
Força Aérea Brasileira (FAB) (…). Ao desembarcar em Fernando de 

                                                 
62 Conforme já exposto, a iniciativa partiu dos deputados Nilson Gibson (PMDB-PE) e José Moura (PFL-
PE). 
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Noronha, às 10 horas, dirigiu-se para a Vila Nossa Senhora dos 
Remédios, onde fica localizada a principal concentração demográfica 
local (ROZOWYKWIAT, 2006, p.206/211). 

No entanto, o Governo Federal já havia adotado algumas providências. Face à 

aprovação da reanexação na votação da Assembleia Nacional Constituinte (em 

agosto) e vislumbrando sua inevitável incorporação na Carta Magna (promulgada 

em outubro), o Executivo Federal já havia se adiantado (em setembro) no sentido 

de promulgar: 

 O Decreto Federal nº 96.693 de 14 de setembro de 1988; que criou o 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, subordinando-o ao 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF (atual Ibama – 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); 

 O Decreto Federal nº 96.813 de 29 de setembro de 1988; que passou à 

administração do Ministério da Aeronáutica, como bem da União, o imóvel 

usado como residência do Governador do Território Federal de Fernando 

de Noronha (compreendendo a edificação com as respectivas dependências 

e benfeitorias externas, seus móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, 

bem como todas as utilidades necessárias ao seu funcionamento) e; 

 O Decreto nº 96.879 de 29 de setembro de 1988; que transferiu para a 

administração do IBDF, como bens da União, os imóveis da Pousada 

Esmeralda, Clube do Pico, Bar Mirante e o prédio da EMBRATEL (com 

as respectivas dependências e benfeitorias externas, seus móveis, 

utensílios, máquinas e equipamentos, bem como, todas as utilidades 

necessárias ao pleno funcionamento). 

Com essa manobra, criou-se um quadro no qual, embora o arquipélago tivesse sido 

reincorporado à Pernambuco, sua dominialidade restava na esfera da União, 

uma vez que retirava de Arraes o controle pleno sobre 72% da área do 

arquipélago63 – em decorrência da criação do Parque Nacional (Decreto Federal nº 

                                                 
63 Conforme reconhece o próprio Mesquita (apud MESQUITA, 2012, p.118): “Quando vi que teria que ir 
embora de Noronha, devido à reanexação, tive que encontrar alguma maneira de deixa-la protegida. 
Com base em um documento elaborado há tempos pelo oceanógrafo José Truda Palazzo, de se criar um 
Parque Nacional Marinho (…) consegui uma maneira política de impedir que a ilha fosse destruída. Fiz 
esta sugestão ao então presidente José Sarney que consentiu, fez um decreto, assinou e a ilha passou a 
ser considerada Parque Nacional Marinho”. 
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96.693/88), e transferia para o controle de determinados órgãos da União alguns 

imóveis fundamentais (Decretos Federais nº 96.813/88 e nº 96.879/88). Por fim, 

Sarney nomeou Fernando César Mesquita como presidente do Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão que, nos termos do Decreto que criou 

o PARNA, seria o responsável por sua gestão64. 

A resposta de Pernambuco não tardou. Em 17 de maio de 1989 o Governo do 

Estado ingressou com a Ação Cível Originária (ACO) nº. 402-1/010 no Supremo 

Tribunal Federal (STF) solicitando a declaração da inconstitucionalidade dos 

decretos assinados por Sarney. Conforme explica Gonçalves (2009, p.70), o Estado 

argumentava que, na origem de tais decretos, residiam “motivos políticos que se 

afastavam da finalidade pública”. Entre estes “motivos políticos”, estaria o 

interesse do então Governador do Território Federal de Fernando de Noronha 

(Fernando César Mesquita) nas 4 vagas previstas na Câmara dos Deputados caso 

Fernando de Noronha se mantivesse na condição de Território Federal65. 

No que tange especificamente aos Decretos Federais nº 96.813/88 e nº 96.879/88 

(que mantinham os imóveis da ilha sob a tutela da União), o Estado de Pernambuco 

se pronunciou na ACO nº. 402-1/010 que, ao editá-los, o Presidente da República o 

fez com a intenção de “esvaziar a reincorporação de Fernando de Noronha ao 

Estado de Pernambuco” (GONÇALVES, 2009, p.59). O Estado advogava ainda que a 

transferência do arquipélago imposta pelo Art. 15 do ADCT implicava também no 

controle dominial66. 

                                                 
64 O que aconteceu, portanto, foi que, prevendo uma derrota no que concerne ao litígio pela 
manutenção da tutela de Fernando de Noronha na esfera federal, o Executivo Federal tratou de realizar 
uma manobra (transformando 72% do Arquipélago em Parque Nacional, cuja gestão deveria ser do 
IBDF, para, em seguida, nomear como presidente do referido órgão, o ex-governador do Território 
Federal) de modo a conservar sua influência sobre Fernando de Noronha. 
65 Conforme reportagem publicada à época: “Autor da emenda anexando Fernando de Noronha a 
Pernambuco, o deputado José Moura (PFL) revelou, ontem, ao DIÁRIO, que se a bancada pernambucana 
na Constituinte aderir ao lobby do governador Fernando César Mesquita, como já começou, e a 
reincorporação for derrotada em segundo turno, o arquipélago poderá se transformar no maior 
casuísmo da nova Constituinte, porque, de acordo com o artigo 45, parágrafo 2º, passará a ter quatro 
deputados federais eleitos por apenas 500 eleitores cadastrados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (Diário de Pernambuco, publicado em 21.08.1988)”. 
66 Tal tese se baseava no Código Civil vigente à época (Lei nº 3.071, 1º de janeiro de 1916), segundo o 
qual “Art. 545 – Toda construção, ou plantação, existente em um terreno, se presume feita pelo 
proprietário e à sua custa, até que o contrário se prove”. Além disso, Pernambuco argumentava que tal 
prática da União ia de encontro à tradição brasileira de incorporar ao patrimônio dos Estados recém-
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Sobre a questão da instituição do PARNA, cabe notar que esta não é, de forma 

alguma, uma questão menor. A conversão de Fernando de Noronha em uma área 

natural protegida implicou em uma série de condicionantes que, entre outras 

coisas, minaram a influência e autonomia de Pernambuco sobre o arquipélago. Por 

essa razão, na mesma ACO nº. 402-1/010 também foi solicitada a 

inconstitucionalidade do Decreto Federal nº 96.693/88 que transferiu para o IBDF 

a responsabilidade pela fiscalização e manutenção de uma porção da ilha que se 

sobrepunha à APA Estadual criada pelo Decreto Estadual nº 13.553 de 07 de abril 

de 1989. Segundo o Estado, dita sobreposição causaria conflitos de competências 

administrativas ambientais entre as autoridades estaduais e federais. 

Além disso, Pernambuco argumentava que embora o PARNAMAR tivesse sido 

criado enquanto Fernando de Noronha ainda era Território Federal (setembro de 

1988), o fato de toda a área do arquipélago ter sido reanexada ao Estado de 

Pernambuco (Art. 15 da ADCT, em outubro de 1988) seria motivo suficiente para 

justificar a extinção desta UC federal. Portanto, ao tentar anular os Decretos 

Federais, Pernambuco buscava afastar qualquer possibilidade de influência da 

União e, assim, assegurar a dominialidade sem ressalvas sobre a totalidade do 

arquipélago (GONÇALVES, 2009, p.60). 

A União, por seu turno, argumentava, com base na Constituição Federal, Art. 225, 

§1º e Inc. III, que o único Poder Público que poderia definir, em todas as unidades 

federativas, espaços à preservação ecológica era o Poder Público Federal 

(GONÇALVES, 2009, p.62). Deste modo, invocando o Art. 20, Inc. I da Constituição 

Federal, que estabelece que “são bens da União: (…) os que atualmente lhe 

pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos”, argumentou-se que um espaço 

criado na esfera federal, como havia sido o caso do PARNAMAR Fernando de 

Noronha, constituía bem da União. 

                                                                                                                                               
criados os bens da União existentes nos Territórios Federais que hajam se transformado em ditos 
Estados, tal com ocorreu quando da criação do Estado do Acre (Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962, 
Art. 9º), e da criação do Estado de Rondônia (Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, Art. 
5º). 
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Na qualidade de co-réu, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA)67 também se pronunciou afirmando que a intenção 

em se estabelecer um Parque Nacional em Fernando de Noronha havia surgido da 

tentativa do IBDF de compatibilizar a proposta de criação do Parque Nacional 

(defendida pela comunidade científica e conservacionista nacional e internacional) 

com a necessidade de zoneamento do arquipélago (concluída por um grupo de 

trabalho interministerial68), cujo objetivo era o de harmonizar desenvolvimento 

econômico e social com a conservação da natureza local. 

Entretanto, após praticamente uma década de disputas jurídicas, em 25 de 

setembro de 2000… 

(…) a esperada solução para o litígio (…) restou frustrada, em face da 
desistência do Estado de Pernambuco, na qualidade de autor da Ação 
Civil Ordinária, pairando até os dias atuais a dúvida sobre que ente 
federativo detém legalmente a propriedade sobre o Arquipélago de 
Fernando de Noronha (GONÇALVES, 2009, p.57). 

Com a desistência de Pernambuco em prosseguir com a ACO nº. 402-1/010, o 

arquipélago de Fernando de Noronha era, oficialmente, território de Pernambuco 

e, ao mesmo tempo, território federal. Isso dava a ambos os entes federativos, as 

premissas jurídicas para arbitrar em seus respectivos territórios. Como resultado, 

surgem regras diferentes para um espaço que é o mesmo. Isto, evidentemente, fez 

eclodir alguns conflitos. 

O primeiro deles foi em relação à propriedade dos imóveis lá existentes. 

Considerados enquanto patrimônio federal, coube à Secretaria do Patrimônio da 

União (SPU) a decisão sobre os Termos de Entrega que dividiram entre União e 

Governo de Pernambuco os imóveis existentes em Fernando de Noronha. 

Os primeiros destes Termos de Entrega69 foram celebrados entre a SPU e o 

Comando da Aeronáutica, tendo assim imóveis e terrenos passado ao controle 

                                                 
67 O IBDF foi transformado em IBAMA através da Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989. 
68 Composto por representantes do Governo de Fernando de Noronha (quando ainda Território 
Federal), IBDF, SUDEPE, SEMA, EMBRAPA e MINTER. 
69 Termo de Entrega de 26 de novembro de 2002 referente ao imóvel constituído de terreno de formato 
quadrado de 40.000m² (Casa do Governador), situado sobre o morro Santo Antônio e; Termo de 
Entrega de 03 de outubro de 2002, referente ao imóvel constituído de um terreno de formato circular 
com área de 125.663,71m² situado no morro do Francês (Antena de VHF-ER), ao terreno de formato 
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deste último. Segundo estes termos, a União continuava sendo senhora e legítima 

proprietária do imóvel, cabendo ao Comando da Aeronáutica a responsabilidade 

pela administração, uso, conservação e demais responsabilidades sobre as 

despesas oriundas dos imóveis e terrenos, não sendo permitido a invasão, cessão, 

locação ou utilização do imóvel/terreno para fim diverso do que justificou a 

entrega. 

Com o Governo do Estado de Pernambuco/Distrito Estadual de Fernando de 

Noronha, a SPU celebrou o Contrato de Cessão de Uso em Condições Especiais, 

de 12 de julho de 2002 referente à parcela dominial do imóvel, parte urbano e 

parte rural, constituído pelas benfeitorias de domínio da União e por terrenos de 

marinha, acrescidos de marinha e nacionais interiores, composto pela Área 1, com 

área de 5.751.327,58 m², e pela Área 2, com área de 7.657,86 m², perfazendo área 

total de 5.758.985,44 m². Neste Contrato estabeleceu-se que a União continuava 

sendo a legítima proprietária do imóvel (Cláusula 1ª), sendo autorizado ao 

Outorgado (no caso o Distrito Estadual de Fernando de Noronha) a cessão de uso 

do imóvel, em condições especiais, contanto que fossem implementadas ações e 

projetos com vistas ao ordenamento e à administração racional do seu uso e 

ocupação e ao desenvolvimento do seu potencial ecoturístico (Cláusula 4ª). 

Ficaram excluídos da cessão70 os imóveis regularmente destinados pela União a 

terceiros, bem como aqueles utilizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e outros órgãos. 

São, pois, estas circunstâncias que explicam a razão pela qual o arquipélago de 

Fernando de Noronha tem 33,70% de sua área sob jurisdição do Estado de 

Pernambuco; 52,79% sob jurisdição do IBAMA e; 13,51% sob jurisdição do 

Comando da Aeronáutica (IBAMA, 2005c, p.108). Tendo isso claro, convém 

compreender como funciona a gestão do arquipélago. 

                                                                                                                                               
circular com área de 7.853,98 m², situado no morro do Pico (Farol Rotativo), ao imóvel constituído de 
um terreno de formato circular com área de 282.743,339 m², situado próximo a Ilha do Chapéu (área 
destinada ao novo VOR) e aos terrenos (e suas benfeitorias) que correspondem ao Aeroporto e ao 
Destacamento Militar (medindo 1.852.094,62 m²) e à área destinada à proteção ao vôo denominado 
VOR  (medindo 282.743,40 m²). 
70 Portaria Ministerial relativa ao Contrato de Cessão, artigo 1o, inciso II, § 1º. 



119 
 

 

3.4| A gestão pública de Fernando de Noronha 

Em Pernambuco, a Constituição Estadual promulgada em 05 de outubro de 1989 

(mesmo dia em que a Constituição Federal) determinava, em seu Art.75, que: 

O Território do Estado é dividido em Municípios como unidades 
territoriais dotadas de autonomia política, normativa, administrativa e 
financeira, nos termos assegurados pela Constituição da República, por 
esta Constituição, por lei complementar estadual e pelas Leis Orgânicas 
dos Municípios e é também formado pelo Distrito Estadual de 
Fernando de Noronha. 

Surgia assim o Distrito Estadual de Fernando de Noronha71. Uma vez atribuída a 

condição de Distrito Estadual72, ficou determinado na seção II da Constituição 

Estadual que: 

Art. 96. O Arquipélago de Fernando de Noronha constitui região 
geoeconômica, social e cultural do Estado de Pernambuco, sob a forma 
de Distrito Estadual, dotado de estatuto próprio, com autonomia 
administrativa e financeira; 

§1º O Distrito Estadual de Fernando de Noronha será dirigido por um 
Administrador-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, com prévia 
aprovação da Assembléia Legislativa; 

§2º Os cidadãos residentes no Arquipélago elegerão pelo voto direto e 
secreto, concomitantemente com as eleições de Governador do Estado, 
sete conselheiros, com mandato de quatro anos, para formação do 
Conselho Distrital, órgão que terá funções consultivas e de fiscalização, 
na forma da lei; 

§3º O Distrito Estadual de Fernando de Noronha deverá ser 
transformado em Município quando alcançar os requisitos e exigências 
mínimas, previstos em lei complementar estadual. 

Assim, há em Fernando de Noronha dois órgãos responsáveis por sua gestão: a 

Administração Geral e o Conselho Distrital. 

                                                 
71 É preciso, aliás, explicar que a caracterização de Fernando de Noronha enquanto Distrito Estadual não 
foi tarefa das mais simples. O Diário Oficial do Estado (DOE) de Pernambuco de 21 de fevereiro de 1989, 
que apresenta o Anteprojeto da Constituição do Estado de Pernambuco, dá uma ideia do problema que 
os legisladores se depararam. Lê-se, na Seção VI do aludido DOE que a questão do Arquipélago de 
Fernando de Noronha foi “matéria polêmica”. Segundo o texto “De início tomou-se como inviável o 
posicionamento de organizar-se o Arquipélago referido como Município, por lhe faltar o número 
mínimo de requisitos e exigências necessárias em lei complementar federal. A opinião que prevaleceu 
foi a de transformá-lo em Território Estadual, com um Administrador-Geral nomeado pelo Governador, 
com prévia autorização da Assembléia Legislativa”. 
72 Que, aliás, não seguiu isenta de polêmica, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 18 
prevê que “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, não havendo espaço, portanto, para um Distrito 
Estadual. 



120 
 

 

A Administração Geral é exercida por meio da figura do Administrador-Geral73, a 

quem cabe “elaborar e executar os planos, programas, projetos e ações necessárias 

ao cumprimento das competências, funções e atribuições do Distrito Estadual” 

(Art. 12). Este Administrador-Geral é nomeado pelo Governador do Estado, após 

prévia aprovação da indicação pela Assembleia Legislativa (Art. 16) e goza das 

mesmas prerrogativas, direitos e vantagens atribuídos aos Secretários de Estado 

(Art. 23). Juntamente com o Administrador-Geral é nomeado um Administrador-

Geral Adjunto74, de livre provimento e exoneração pelo Governador do Estado, 

mas cuja nomeação deve, preferencialmente, recair sobre cidadãos residentes no 

arquipélago de Fernando de Noronha (Art. 17). 

A Administração Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (ADEFN) é 

composta de duas diretorias: a Diretoria de Articulação Institucional e a Diretoria 

de Gestão Insular, ambas suportadas por Coordenadorias e Gerências (figura 3). 

Além desta estrutura, a gestão distrital conta com o apoio da estrutura político-

administrativa estadual através da atuação de órgãos estaduais na ilha, a exemplo 

da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), da Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS) e das Secretarias Estaduais de Saúde, Educação e 

Ciência e Tecnologia. 

                                                 
73 Ao Administrador-Geral cabe, entre outras coisas (Art. 14): i) Conceder e preparar os planos 
estratégicos plurianuais de desenvolvimento do Arquipélago de Fernando de Noronha e as propostas de 
diretrizes e prioridades de investimentos do Distrito Estadual, para as leis orçamentárias específicas; ii) 
Elaborar e executar o Plano Diretor do Distrito Estadual; iii) Elaborar os planos operativos, programas e 
projetos anuais de ação de Poder Público, assim como executar e monitorar os resultados da 
implantação destes planos, programas e projetos; iv) Exercer a ação política e administrativa de forma 
integrada e em cooperação permanente com os órgãos do Governo Estadual e Federal que atuem em 
Fernando de Noronha. 
74 Ao Administrador-Geral Adjunto compete (Art. 21), essencialmente, auxiliar o Administrador-Geral no 
desempenho de suas tarefas e atividades; substituir o Administrador-Geral nas suas ausências e 
impedimentos e, assumir temporariamente o exercício do cargo de Administração-Geral, na hipótese de 
sua vacância, até a nomeação do novo titular. 
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Figura 3: Estrutural organização da Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha 

 

Fonte: http://www.lai.pe.gov.br/web/defn/institucional/estrutura-organizacional#top 
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Quanto ao Conselho Distrital75, de acordo com a Lei Estadual nº 11.304/95, trata-

se de uma câmara de consulta e fiscalização das atividades exercidas pela 

Administração Geral, com poderes de indicação e deliberação sobre matérias 

específicas de interesse direto da população do arquipélago (Art. 36). Como 

observa IBAMA (2005c, p.370), esse Conselho não tem funções legislativas, 

portanto, não equivale a uma Câmara de Vereadores. 

Uma vez que a Lei Estadual nº 11.304/95 estabelece que a ação da ADEFN deve 

estar orientada, entre outros objetivos institucionais, para “Fomentar o turismo 

ecológico como uma das principais atividades econômicas do Arquipélago” (Art. 

13, Inc. III), foi criada, dentro da estrutura organizacional insular, a Coordenação 

de Meio Ambiente e Ecoturismo responsável por planejar os rumos do turismo 

na ilha. Este setor foi responsável, por exemplo, pelas estratégias voltadas para o 

desenvolvimento do destino, tais como a matriz de classificação hoteleira76 e as 

diversas ações promocionais e de qualificação da mão-de-obra local. 

Além da gestão da ADEFN, há a atuação expressiva do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) uma vez que o arquipélago abriga duas 

Unidades de Conservação (UC) federais. 

De acordo com a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), uma Unidade de Conservação 

representa um… 

                                                 
75 O Conselho Distrital é composto por sete Conselheiros (Art. 38) a quem cabe, entre outras atribuições 
(Art. 37): i) Analisar e opinar sobre os planos e programas de ação elaborados pela Administração Geral 
(em particular o Plano Diretor, Plano Plurianual de Desenvolvimento e o Plano Operativo Anual do 
Distrito Estadual); ii) Apreciar e sugerir alterações nas propostas orçamentárias, no anteprojeto da lei de 
diretrizes orçamentárias e na elaboração da programação financeira do Distrito Estadual de Fernando 
de Noronha; iii) Analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas da Administração Geral; 
apreciar, opinar e sugerir modificações às propostas de decretos e normas regulamentares relativas ao 
Plano Diretor e à disciplina do uso e ocupação do solo do Distrito Estadual; iv) Opinar sobre os 
anteprojetos de lei sugeridos pelo Administrador-Geral ao Governador do Estado e; v) Propor ao 
Administrador-Geral o encaminhamento de anteprojetos de lei à Assembleia Legislativa, que digam 
respeito a assuntos do peculiar interesse da população insular. 
76 Conforme explica Körössy (2007, p.18), os meios de hospedagem de Fernando de Noronha possuem 
uma classificação hoteleira diferente da adotada pelo Ministério do Turismo. A partir da avaliação de 
conformidade entre as características do equipamento hoteleiro local e uma matriz de classificação 
oficial local, a ADEFN confere a classificação do equipamento em Pousada Domiciliar de 1, 2 ou 3 
golfinhos. Apesar da diferença em relação à classificação, o objetivo é o mesmo: dar a conhecer ao 
turista o nível de adequação do meio de hospedagem conforme requisitos de qualidade, conforto e 
responsabilidade socioambiental. 
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(…) espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (Art 2º, Inc. I). 

Trata-se, portanto, de uma área submetida a um regime especial de proteção. No 

caso de Fernando de Noronha, há dois tipos de UC: uma Área de Proteção 

Ambiental77 e um Parque Nacional78. 

Uma Área de Proteção Ambiental (APA), segundo o Art. 15 do SNUC, é… 

(…) uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

A APA é constituída por terras públicas ou privadas (Art. 15, § 1º), no entanto, 

respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em seu interior 

(Art. 15, § 2º). 

No caso de Fernando de Noronha, a APA foi instituída pelo Decreto nº 92.755, de 5 

de junho de 1986, e abrange, além do arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol 

das Rocas e os Penedos de São Pedro e São Paulo. Por conta disso, é denominada 

APA de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo (Art. 1º). No que 

tange especificamente ao arquipélago de Fernando de Noronha, a área da APA é 

delimitada pelas coordenadas: latitude 03º45’ S a 03º57’ S e longitude 032º19’ W a 

032º41’ W (figura 4). 

                                                 
77 Que compõe juntamente com a Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 
Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural as UC da categoria Unidades de Uso Sustentável. Segundo o Art. 7º, § 2º do SNUC, o 
objetivo básico de UC pertencentes a essa categoria é o de “compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Por "uso sustentável”, o mesmo SNUC 
entende que seja a “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (Art. 2º, Inc. XI). 
78 Que compõe juntamente com Estação Ecológica, Reserva Biológica, Monumento Natural e Refúgio de 
Visa Silvestre as UC da categoria Unidades de Proteção Integral. Segundo o Art. 7º, § 1º do SNUC, o 
objetivo básico de UC pertencentes a essa categoria é o de “preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei”. Por “uso 
indireto”, o SNUC entende tratar-se daquele tipo de uso que “não envolve consumo, coleta, dano ou 
destruição dos recursos naturais” (Art. 2º, Inc. IX) 
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Figura 4: Área do arquipélago de Fernando de Noronha abrangida pela APA de Fernando de Noronha - Rocas - São 
Pedro e São Paulo 

 

Fonte: O Autor (2016) 

Já um Parque Nacional (PARNA), segundo o Art. 11 do SNUC, … 

(…) tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico. 

Contrariamente à APA, um PARNA não admite propriedade privada em seu 

interior uma vez que sua posse e domínio são públicos. Sendo assim, eventuais 

áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas (Art. 11, § 

1º). 

O PARNA de Fernando de Noronha foi instituído pelo Decreto nº. 96.693, de 14 de 

setembro de 1988 sob a denominação de Parque Nacional Marinho de Fernando 

de Noronha (PARNAMAR) com o propósito de: 

(…) proteger amostra representativa dos ecossistemas marinhos e 
terrestres do arquipélago, assegurando a preservação de sua fauna, flora 
e demais recursos naturais, proporcionando oportunidades controladas 
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para visitação, educação e pesquisa científica e contribuindo para a 
proteção de sítios e estruturas de interesse histórico-cultural porventura 
existentes na área (Art. 1º). 

O PARNAMAR é definido, no Art. 2º do mencionado Decreto, como estando situado 

entre as coordenadas geográficas 3°45' - 3°56' Latitude sul e 32°20'- 32°30' 

longitude WGr e possuindo uma superfície aproximada de 11.270 hectares (figura 

5). Além disso, a área do Parque Nacional Marinho inclui todas as ilhas e ilhotas 

situadas ao redor da Ilha de Fernando de Noronha (Art. 2º, parágrafo único). 

Figura 5: Área do PARNAMAR Fernando de Noronha. 

 

Fonte: O Autor (2016). 

Mas há também UC estaduais no arquipélago. Isto porque, partindo do pressuposto 

de que… 

[a] partir de 05 de outubro de 1988, com a incorporação do Arquipélago 
de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco, por força do 
disposto no art. 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
perdeu aquele Parque [Nacional Marinho de Fernando de Noronha] a 
condição de parque nacional, por não mais se localizar em área 
pertencente à União (DECRETO ESTADUAL Nº. 13.553/89)… 
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(…) o Governo de Pernambuco desconsiderou a existência das duas UC criadas na 

esfera federal e instituiu, ele próprio, por meio do Decreto Estadual nº. 13.553 de 

07 de abril de 1989, uma APA estadual denominada: Área de Proteção Ambiental 

do Arquipélago de Fernando de Noronha. No entanto, embora apresentasse os 

objetivos79 da APA Estadual e mencionasse as atividades proibidas80 em seu 

interior, o Decreto Estadual que criou a UC não precisou em nenhum momento 

qual seria a área ocupada pela mesma. Assim, curiosamente, apesar de determinar 

os tipos de atividades que eram interditadas no interior da APA Estadual, não 

estipulou o que seria o “interior da APA”. 

Posteriormente, por meio da Lei Estadual 11.304 de 28 de dezembro de 1995 

que instituía o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, o Governo do Estado 

criou outra UC estadual, no caso, um Parque Estadual81. Segundo esta Lei: 

Art. 97 - Com fundamento nos artigos 23, incisos VI e VII, e 225, 
parágrafo 1º, inciso III da Constituição da República de 5 de outubro de 
1988, e no artigo 5º, alínea “a” da Lei Federal nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, fica criado o Parque Estadual Marinho de 
Fernando de Noronha, declarado patrimônio ecológico de todos e área 
de reserva e proteção ambiental, com a finalidade de resguardar os 
excepcionais atributos de sua natureza, conciliando a defesa e 
conservação integral da flora, da fauna e das belezas naturais, para o 
alcance de objetivos educacionais, científicos e recreativos, administrado 
em regime de gestão conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Além disso, estabeleceu que o dito Parque Estadual Marinho seria integrado pela 

totalidade da área do arquipélago de Fernando de Noronha, compreendida pelas 

coordenadas de latitude 03° 45' S a 03° 57' S e longitude 032° 19' W a 032° 41'W 

(as mesmas do PARNAMAR), sob jurisdição administrativa do Distrito Estadual 

de Fernando de Noronha. 
                                                 
79 Segundo o Art. 1º: I - Proteger os ecossistemas marinhos e terrestres do Arquipélago de Fernando de 
Noronha, assegurando a preservação de sua fauna, flora e demais recursos notáveis e dos sítios de valor 
histórico e cultural ali existentes; II - Compatibilizar o turismo organizado com a preservação dos 
recursos naturais; e III - Conciliar a ocupação humana com a proteção do meio ambiente. 
80 Segundo o Art. 2º ficam proibidas na APA: I - A implantação de atividades potencialmente poluidoras 
ou que provoquem sensível alteração nas condições ecológicas locais; II - A utilização indiscriminada ou 
em desacordo com as normas e recomendações técnicas oficiais, de biocidas e fertilizantes; III - A 
implantação de projetos que, por suas características, possam provocar deslizamento de solos e outros 
processos erosivos. 
81 De acordo com o Art. 11, § 4º do SNUC, quando uma UC da categoria “Parque Nacional” for criada 
pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. Portanto, um Parque Estadual possui as mesmas características de um Parque Nacional, com 
a diferença que sua gestão ocorre na esfera estadual. 
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Como se não bastasse essa sobreposição de UC, ainda interferem na gestão do 

arquipélago: a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – CPRH (no 

licenciamento ambiental estadual), o IBAMA (no licenciamento ambiental federal), 

o Conselho Consultivo do PARNAMAR, o Conselho Deliberativo da APA Federal e o 

Centro de Tartarugas Marinhas – TAMAR. 

Tal situação criou um quadro no qual a sobreposição de competências passou a ser 

regra. Ocorre que diante de determinadas situações, essas sobreposições passaram 

a comprometer a gestão e a própria sustentabilidade do arquipélago. Diante disso, 

foi aprovada em 12 de julho de 2001, a moção nº 22 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA). Encaminhada ao Ministro do Meio Ambiente, ao 

Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, ao Governador de 

Pernambuco, ao Ministério Público Federal e ao Presidente do IBAMA, esta moção 

recomendava, entre outras coisas, a elaboração de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), visando “definir a atuação das autoridades federais e estaduais na 

proteção de Fernando de Noronha” (CONAMA, 2001). 

Atendendo às determinações legais, é celebrado o TAC nº 004/2002 de 06 de 

dezembro de 2002 (MPF, 2002), firmado perante o Ministério Público entre: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), a então Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), 

Administração do Distrito de Fernando de Noronha (ADEFN), Governo do Estado 

de Pernambuco e Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 

O TAC foi importante porque, entre outras coisas, delimitou atribuições face os 

severos conflitos de competência existentes na ilha (GONÇALVES, 2009, p.94). Em 

relação ao licenciamento ambiental, por exemplo, ficou acordado que, no território 

da APA federal caberia ao IBAMA a análise de obras ou atividades causadoras de 

impacto em nível regional ou nacional, no mar territorial, na plataforma insular ou 

na zona econômica exclusiva; ao passo que a CPRH se encarregaria do 

licenciamento de obras e atividades com impactos em nível local na APA de 
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Fernando de Noronha82. Ficou acordada ainda a criação e implantação dos 

Conselhos do PARNAMAR e da APA federal (duas instâncias importantes para a 

gestão das UC) e a elaboração de um zoneamento provisório cuja validade duraria 

enquanto não se elaborasse o Plano de Manejo da APA e, com ele, um 

zoneamento definitivo. Em 2005 o referido Plano de Manejo é apresentado. O 

zoneamento definitivo que o acompanha (figura 6) estabelece normas de uso e 

ocupação do solo referentes à área da APA. Ocorre que, pelo zoneamento, diversas 

atividades que até então faziam parte do cotidiano dos ilhéus, passaram a ser 

restringidas na APA. Devido às limitações impostas pelo Plano de Manejo, não 

restou outra opção à ilha que não se voltar completamente para o turismo. 

82 Ficou estipulado ainda que ambos os órgãos não concederiam licenças ambientais para projetos 
localizados nas praias do Boldró, Conceição, Caieira, Americano, Bode, Cacimba do Padre e Baía de 
Santo Antônio sem antes consultar o TAMAR, a SPU e a Marinha do Brasil. 
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3.5| A constituição de Fernando de Noronha enquanto destino turístico 

Grosso modo, pode-se dizer que o processo de turistificação de Fernando de 

Noronha tem início com a saída definitiva dos americanos da ilha. Até então, como 

diz Lins e Silva (2013, p.276), perdurava a ideia segundo a qual o TFFN deveria 

figurar como um uma área de “segurança nacional, profundamente marcada pela 

presença militar, somente admitindo a presença daqueles que precisassem 

desenvolver algum trabalho específico ou mantivessem laços de amizade ou de 

parentesco com os que serviam na ilha”. 

Quando os yankees partem, em 1959, deixam para trás toda a infraestrutura que 

haviam construído. Em 1965, uma destas estruturas, o Posto de Observação de 

Teleguiados, construída no Bairro do Boldró, é então adaptada e transformada na 

Pousada Esmeralda. Surgia assim, o primeiro meio de hospedagem de Fernando de 

Noronha com 50 apartamentos e 120 leitos. 

Apesar do nome, a pousada não era destinada a turistas. Os barracões (iglus) que 

viraram apartamentos serviam “apenas para a pequena movimentação acolhida 

pelas forças militares” (LINS E SILVA, 2013, p.279). Seu funcionamento como 

hospedagem para turistas só veio ocorrer a partir de 1969, quando o então 

governador do TFFN, Cel. Jayme Augusto da Costa e Silva, conseguiu autorização 

do Ministro do Exército para permitir a visita de civis na ilha (LINS E SILVA, 2013, 

p.279). 

A partir de então passa a haver um tímido fluxo de visitantes que experimenta um 

aumento a partir de 1974, quando a Transbrasil começou a operar a primeira linha 

regular de voos com viagens aos sábados e domingos e, posteriormente em 1976, 

quando “o grupo Meira Lins assumiu o controle do turismo na ilha, 

disponibilizando barcos, micro-ônibus e motos para passeios de uma pequena 

quantidade de visitantes” (LINS E SILVA, 2013, p.279). Em 1981, ocorreu uma 

tentativa de inclusão de Fernando de Noronha em roteiros marítimos, experiência 

que não obteve êxito por falta de condições operacionais; e em 1982 tentou-se 

estabelecer uma nova frequência de voos regulares partindo de Natal. 
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Em 1986, “os militares tomaram a iniciativa de convocar, no plano federal, órgãos 

ligados ao Turismo para avaliarem as condições do arquipélago e a possibilidade 

de um incremento no Turismo” (LINS E SILVA, 2013, p.279). Conforme matéria 

veiculada no Jornal do Commércio de 25.05.1986: 

(…) o ministro-chefe do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) 
almirante José Maria Amaral Oliveira, e o presidente da Embratur, João 
Dória Jr. anunciaram a assinatura de um convênio para elaboração de um 
plano-piloto de exploração turística e econômica do Território. 

Através do plano - que, segundo as autoridades, buscará preservar as 
condições ecológicas - o EMFA remodelará e ampliará o aeroporto local 
(que hoje opera com aviões do tipo 727 e 737 da Boeing) para que tenha 
condições de receber os grandes jatos e construirá um porto. Também 
caberá ao órgão preservar a natureza. 

Quanto à Embratur, caberá a coordenação da parte turística do plano. A 
empresa pretende estimular a construção, pela iniciativa privada de três 
hotéis (hoje existe apenas um). 

Assim, o Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) contratou os serviços de uma 

consultoria (a Hidroservice Engenharia de Projetos Ltda) que elaborou, ainda em 

1986, o Plano Diretor de Desenvolvimento para o Território de Fernando de 

Noronha mostrando que a sua vocação era para o turismo sofisticado e em grande 

escala (IBAMA, 1990, p.13). Neste Plano estavam previstos… 

(…) a ampliação de um porto, ampliação do aeroporto, construção de 
cinco hotéis e cinco pousadas, aterro para o lixo, centro comercial, 
marina, campo de golfe, cavalos e área para hipismo, ampliação e 
reformas no sistema viário e ampliação das instalações do governo e do 
sistema habitacional. Todas as atividades levariam o local a comportar 
mais de dez mil pessoas (IBAMA, 1990, p.13). 

Entretanto, quando assume a gestão do arquipélago em 1987, Fernando Mesquita 

deixa de lado as propostas do Plano Diretor encomendado pelos militares e lança 

uma licitação para a construção de um hotel de luxo “totalmente térreo e 

indispensável para desenvolver a nossa proposta de turismo com limites”, segundo 

o próprio ex-Governador (apud Jornal do Brasil de 17.05.1988). 

No Jornal do Brasil de 15.04.1988 (1º Caderno, p.09) lê-se: 
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Governo de Fernando de Noronha e Embratur informam: 

AVISO DE LICITAÇÃO 

HOTEL 4 ESTRELAS EM FERNANDO DE NORONHA 

A Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, empresa pública federal, 
vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede na Rua 
Marize Barros, nº. 13 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro, e o Governo do 
Território de Fernando de Noronha tornam público aos interessados que 
no dia 13 de julho de 1988, no seu auditório, serão recebidos os 
envelopes de habilitação e proposta econômica, objetivando a 
implantação e operação de um hotel 4 (quatro) estrelas com 100 (cem) 
unidades habitacionais na Praia da Conceição no Arquipélago de 
Fernando de Noronha, sob o regime de arrendamento pelo período 
máximo de 50 (cinqüenta) anos. 

A presente Concorrência será regida pelo disposto no Decreto-Lei nº. 
2.300 de 21 de novembro de 1986, e suas posteriores alterações. 

Os interessados poderão adquirir ao preço de Cz$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzados) o edital de inteiro teor, bem como obter maiores 
informações na Diretoria de Investimentos da Embratur, no 9º andar do 
endereço supracitado. 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1988. 

Conforme matéria publicada no Jornal do Brasil de 14.04.1988: 

Já foi dado pela Embratur o sinal verde para a construção de um hotel em 
Fernando de Noronha. O hotel terá classificação de quatro estrelas, 100 
apartamentos e os interessados poderão construí-lo em quatro anos, 
assegurando sua exploração por 50 anos. Depois disso, o proprietário 
será o governo de Fernando de Noronha. O edital de concorrência 
pública sai amanhã. Com esta obra, o governador Fernando César 
Mesquita transforma seu território naquilo que, anos atrás, se dizia do 
Brasil. Uma ilha de prosperidade. 

No entanto, quando a Constituinte decidiu pela reanexação, as pretensões de 

Mesquita também foram interrompidas. Segundo matéria do Jornal do Commércio 

de 13.12.1988: 

(…) o governo de Pernambuco resolveu cancelar todas as ações que 
impliquem em implementar o turismo do arquipélago de Fernando de 
Noronha, cuja posse readquiriu através da Constituinte Federal. Ontem, 
o governador em exercício, Carlos Wilson, tomou a primeira providência 
e solicitou ao presidente da Embratur, Pedro Grossi Júnior, a suspensão 
de uma concorrência que vinha sendo realizada para a construção de um 
hotel de quatro estrelas na ilha, um projeto arquitetado pelo ex-
governador Fernando César Mesquita. 

O que se percebe, portanto, é que, ao longo destes primeiros anos, o turismo 

praticamente nada significava para Fernando de Noronha. A infraestrutura 
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turística da ilha resumia-se à Pousada Esmeralda que, por sua vez, nada mais era 

do que um conjunto de quartos adaptados para atender às necessidades de uma 

demanda incipiente e sem muitas exigências. Quanto às pretensões mais 

ambiciosas que previam a construção de estruturas voltadas especificamente para 

o turismo, nenhuma delas (fossem as do EMFA, fossem as de Fernando Mesquita), 

dada a conjuntura política, chegou a se concretizar. 

Ao mesmo tempo, o turismo não avançou porque, no entendimento da 

comunidade, tratava-se de algo desnecessário. Haja vista que o Estado custeava 

tudo, inclusive as necessidades particulares dos ilhéus, estes últimos não estavam, 

em sua grande maioria, interessados em prestar qualquer tipo de serviço para os 

visitantes. Sendo assim, o desejo de trabalhar com turismo era mais resultado do 

acaso do que propriamente algo intencional e praticado com a finalidade de obter 

renda. Como relata Dona Pituca (apud MESQUITA, 2012, p.51), a primeira pessoa a 

abrir uma pousada no que outrora havia sido a casa paroquial: 

Aqui na minha casa eu fiz a primeira pousada de Noronha. Eu trabalhava 
no hospital, me aposentei muito nova e não queria ficar sem fazer nada. 
Inventei primeiro de botar almoço. No sábado, feriado e dia de domingo 
chegava o povo na minha casa: “Hoje nós vamos almoçar por aqui.” Eu 
comecei a fazer almoço, quando vi, minha casa estava cheia. (…). Vinham 
militares, oficiais, tudinho, ficavam por aqui. Eles diziam que já estavam 
cheios de comer o comê de lá, então no sábado, domingo e feriado 
vinham para cá. Foi assim que comecei (…) e acabei com pousada (…). 

Com o começo da administração civil de Fernando de Noronha sob a tutela de 

Pernambuco a partir de 1989, a visão da comunidade em relação ao turismo 

mudou completamente. E isto por uma razão muito simples: o Governo do Estado 

não tinha dinheiro para suportar um novo território que, segundo Rozowykwiat 

(2006, p.212), lhe custava o “equivalente às despesas que tinha com 32 municípios 

do interior”. 

A situação financeira de Fernando de Noronha era delicada porque, ao mesmo 

tempo em que sua destituição da condição de Território Federal inviabilizou o 

acesso que já tinha ao Fundo de Participação dos Estados e Territórios, sua 

nova e singular condição de Distrito Estadual (e não de Município) o impedia de 

aceder ao Fundo de Participação Municipal. Sem dispor das verbas necessárias 

para administrar seu novo território e sem qualquer atividade econômica capaz de 
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assegurar a autonomia do arquipélago, Arraes solicitou à Secretaria de 

Planejamento do Estado a realização de estudos sobre as potencialidades 

econômicas de Fernando de Noronha. Ele acreditava que, em função das 

características da ilha, seria possível transformá-la em ponto turístico, e com isso 

incrementar o aumento da receita fiscal de Pernambuco (Gazeta Mercantil, 

02.07.1988). E de fato, foi o que aconteceu. 

A Comissão Consultiva do Plano Estratégico do Arquipélago de Fernando de 

Noronha, constituída em 1989 e composta por representantes governamentais e 

não-governamentais, chegou à conclusão de que a melhor alternativa era “Tornar o 

turismo a principal atividade econômica do arquipélago de Fernando de Noronha, 

respeitando e preservando o patrimônio natural” (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS, 

2000, p.11). Assim, o Governo de Pernambuco encontrou na abertura da ilha ao 

turismo e, sobretudo, na cobrança pelo seu acesso, a solução para dar conta de seu 

novo território (CLETO, 2013, p.130). Foi assim que surgiu a Taxa de Preservação 

Ambiental – TPA83. 

A TPA foi estabelecida pela Lei Estadual nº 10.403/89 com o objetivo de 

“assegurar a manutenção das condições ambientais e ecológicas do arquipélago de 

Fernando de Noronha, incidente sobre o trânsito e permanência de pessoas na 

área sob jurisdição do Distrito Estadual” (Art. 83). Essa taxa é devida por “todas as 

pessoas, não residentes ou domiciliadas no arquipélago, que estejam em visita, de 

caráter turístico” (Art. 83, § 1º) cuja cobrança fundamenta-se na “utilização, efetiva 

ou potencial, por parte das pessoas visitantes, da infra-estrutura física implantada 

no Distrito Estadual e do acesso e fruição ao patrimônio natural e histórico do 

Arquipélago de Fernando de Noronha” (Art. 84). 

Neste sentido, a referida Lei estabeleceu que… 

(…) a receita proveniente da cobrança da Taxa de Preservação Ambiental 
deverá ser aplicada nas despesas realizadas pela Administração Geral 

                                                 
83 O fundamento da cobrança da TPA remete à Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 1989, que 
institui os tributos no âmbito do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Esta estabelece que “a 
Administração Geral do Distrito, exercerá de forma direta, a competência para a cobrança, arrecadação 
e fiscalização dos tributos que seriam de competência municipais” (Art. 1º). Nestes termos, foram 
definidos alguns tributos distritais, entre eles: as taxas de preservação ambiental; ancoragem; licença; 
serviços diversos; limpeza pública e; iluminação pública (Art.82). 
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para manutenção das condições gerais de acesso e preservação dos 
locais turísticos e dos ecossistemas naturais, existentes no Arquipélago 
de Fernando de Noronha, e para a execução geral de obras e benfeitorias 
em benefício da população local e dos visitantes, inclusive para 
remuneração de pessoal com exercício de função na execução das 
mencionadas atividades (Art.88). 

Os valores relativos à TPA são determinados pela Administração do Distrito 

Estadual de Fernando de Noronha e revistos periodicamente. 

Mas a abertura da ilha ao turismo teve repercussões para além dos ganhos 

financeiros auferidos com a receita decorrente dos gastos dos visitantes e da 

arrecadação da TPA. A reanexação também acabou por colocar em contato dois 

grupos que, a partir dali, passariam a compartilhar, não sem conflitos, o mesmo 

espaço: o ilhéu e o haole84. 

Em Fernando de Noronha, conforme observa Rocha Lima (2000, p.124), não se 

encontra registro oficial de um núcleo fundador nativo ou aborígene. Desde sua 

descoberta e ao longo de 200 anos, não se formou no arquipélago uma população 

local. Durante este interstício, a população da ilha, como observa Machado (1920, 

apud LINS E SILVA, 2013, p.47), foi “inteiramente flutuante”, alterando-se 

quantitativa e qualitativamente, com cada navio que chegava e partia. 

Contudo, a instituição do TFFN possibilitou a formação de uma população fixa. 

Selecionados pelos militares de modo a assegurar o funcionamento básico da ilha, 

certas categorias profissionais como agricultores, criadores e pescadores 

(provenientes, em sua maioria, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas) foram selecionados e passaram a formar aquilo que Rocha 

Lima (2008, p.292) denomina de “núcleo fundador ilhéu”, isto é, as famílias 

nucleares que se instalaram no arquipélago (ainda sob a administração militar) 

logo após a saída dos americanos em 1945. 

                                                 
84 Esclarece Lima (2008a, p.297) que haule ou haole é um “vocábulo de origem havaiana, literalmente 
‘homens brancos’; como assinala M. SAHLINS (Ilhas de História, 1994:34) essa denominação refere-se, a 
principio, aos surfistas que procuravam Noronha para a prática esportiva e depois, de maneira xenófoba 
e pejorativa, aos novos migrantes que vieram residir no arquipélago depois de 1986”. Mesmo 
moradores residentes há décadas e, às vezes, chegados na ilha com poucos meses de idade são 
chamados de “haules”. Neste mesmo sentido, IBAMA (2005c, p.107) ressalta que “o haule é alguém que 
veio explorar a ilha e não deveria ter os mesmos direitos dos ilhéus”.  
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Quando o arquipélago passou ao controle de Pernambuco, houve um significativo 

incremento na quantidade de pessoas. No entanto, diferentemente da gestão 

militar, o Governo do Estado, mais interessado nos lucros advindos da cobrança da 

TPA, não adotou providências no sentido de impor restrições sobre a 

quantidade/perfil de quem entrava. Não havendo, pois, nenhum controle rígido 

sobre quem chegava, aconteceu, segundo relato de um entrevistado, que muitos 

dos turistas que foram para Fernando de Noronha acabaram fixando residência na 

ilha. E desde então, o quantitativo de residentes em Fernando de Noronha não tem 

parado de crescer (figura 7). 

Figura 7: Evolução populacional de Fernando de Noronha (1970-2010) 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?codmun=260545 

Sem qualificação, perfil empreendedor ou capital para investir, os ilhéus viram os 

recém-chegados, melhores instruídos, mais bem munidos de recursos financeiros e 

repletos de boas ideias para investir em negócios (como pousadas, barcos ou 

táxis), tomarem conta de seu território (IBAMA, 2005c, p.107). Quanto aos ilhéus, 

mesmo face ao novo cenário competitivo que se desenhava, ainda havia, nos 

primeiros anos após a reanexação, a reticência quanto a alugar quartos para 

turistas. Aqueles, dentre eles, que o faziam eram frequentemente criticados pelos 

mais radicais da comunidade. No entanto, diante da falta de opção, não tardou para 

que estes últimos também começassem a ceder. Como explica Morena (apud 
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CLETO, 2013, p.122), uma das primeiras nativas a abrir uma pousada em Fernando 

de Noronha: 

Com Pernambuco, o turismo acelerou. O que íamos fazer? Trabalho de 
formiguinha, todo mundo foi abrindo pousada, um quarto, dois quartos. 
Alguns ilhéus viam a gente como se estivéssemos cometendo um crime. 
Mas depois essas mesmas pessoas também abriram pousada, viram que 
o sistema estava empurrando para isso. Você tinha que se salvar, porque 
você não sabia o que vinha, então como é que a gente ia sobreviver? 

Assim, sem os recursos federais aos quais estavam acostumados, os nativos foram 

“encontrando um outro caminho. Quem tinha um barco de pesca transformou-o 

em barco de passeio, carro de passeio virou carro de aluguel, uma casa com 

quartos disponíveis foi transformada em pousada” (MAGUINHO apud MESQUITA, 

2012, p.135). De fato, como resume o ex-administrador-Geral da ilha, Sérgio Salles 

(apud GONÇALVES, 2009, p.104): 

(…) à medida que o Estado tirava a sua assistência, eles [ilhéus] 
buscavam alternativa de sobrevivência, e a alternativa de sobrevivência, 
a única de Fernando de Noronha, é o turismo. E como não existiam os 
equipamentos turísticos convencionais do continente, que são os hotéis e 
as pousadas mais estruturadas, eles passaram a utilizar a sua casa, 
disponibilizá-la para o mercado turístico. 

Assim, os ilhéus começaram a se inserir em atividades ligadas ao turismo até que, 

em meados da década de 1990, o ato de hospedagem de turistas, visto inicialmente 

com desconfiança, converteu-se na principal atividade econômica da ilha. Com 

efeito, segundo Elabore (2008), 70% da população de Fernando de Noronha entre 

14 e 43 anos está empregada em funções ligadas ao turismo (companhias aéreas, 

agências de turismo receptivo, lojas, equipamentos de alimentação, empresas de 

mergulho, barqueiros, bugueiros, guias e equipamentos hoteleiros), enquanto que 

os 30% restantes estão divididos entre os funcionários públicos estaduais e 

federais, funcionários do IBAMA, do projeto TAMAR, policiais, funcionários do 

hospital e os poucos agricultores e criadores. 

Desde que se abriu para o turismo, Fernando de Noronha vem apresentando uma 

tendência para o aumento no quantitativo de visitantes. Observando o número de 

turistas que chegam à ilha por via aérea (figura 8), o que se nota é que, ao longo 

dos 10 primeiros anos de turismo (1991-2001), a média anual foi de pouco mais de 

26 mil pessoas/ano. Já quando se observam os 10 anos seguintes (1992-2002) a 
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média anual de visitantes é de mais de 63 mil, ou seja, praticamente 2,5 vezes mais. 

O ano de 2015 bateu o recordo absoluto de visitantes: 90.522 (18% a mais que no 

ano anterior). 

Figura 8: Evolução do fluxo turístico - via aérea (1995-2015) 

 
 

*Informação inexistente 
Fonte: O autor (a partir de dados fornecidos pela ADEFN) 

Hoje, Fernando de Noronha não é apenas um dos destinos mais conhecidos do país, 

como também um dos mais desejados pelos brasileiros (FIPE, 2012, p.68). O 

Manual do Operador85 vende como principais atrações do destino: as praias, baía e 

enseadas; o patrimônio histórico e; aventura e ecoturismo. Associada, sobretudo às 

praias, fauna marinha e belas paisagens, a ilha é frequentemente associada à 

imagem de paraíso (figura 9). Também frequentemente recebe títulos como os de 

“Praia mais bonita do Brasil” (figura 10) ou de “Melhor Ilha da América do Sul” 

(figura 11), ambos segundo o TripAdvisor 2015/2016. 

                                                 
85 Lançado recentemente na 44ª Exposição da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV), em 
2016, o Manual do Operador é uma publicação cujo objetivo é munir os agentes de viagens de 
informações relevantes que ajudem a vender o destino 
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Figura 9: Anúncio da CVC apresentando Fernando de Noronha como um paraíso. 

 

Fonte: http://www.cvc.com.br/destinos/brasil/fernando-de-noronha.aspx 

 

Figura 10: Anúncio do TripAdvisor apresentando a Praia do Sancho (Fernando de Noronha) como a melhor praia 
do Brasil 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Beaches-cTop-g294280 
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Figura 11: Anúncio do TripAdvisor apresentando Fernando de Noronha como a melhor ilha da América do Sul 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Islands-cTop-g13 

Enfim, como observa Dantas (2009, p.155) “as imagens de Fernando de Noronha 

oferecidas pela midia se aproximam do relato idílico [de paraíso] consagrado no 

Ocidente em sua forma mais tradicional”. Neste mesmo sentido, Pires (2008, 

p.122) conclui, em seu estudo sobre as peças de publicidade turística oficiais do 

Estado entre os anos de 2004 e 2006 que, apesar de serem construídas imagens 

como a do Pernambuco cultural e a do Pernambuco moderno, ainda é a imagem do 

Pernambuco paradisíaco aquela predominante, sendo Fernando de Noronha o 

melhor exemplo disso. Portanto, não é por acaso que “Fernando de Noronha 

permeia o imaginário do público nacional como o destino mais paradisíaco do 

Brasil” (PERNAMBUCO, 2008, p.04). 

A importância (e impacto no espaço) do turismo em Fernando de Noronha 

também pode ser evidenciada pela expansão da quantidade de pousadas. 

Observando a figura 12 nota-se que entre 1965 e 1988 só havia 7 pousadas na ilha. 

A partir da reanexação (1988), ocasião em que a ilha se abre para o turismo e até 

1995, surgem mais 27 novas pousadas (figura 13). Entre 1996 e 2010, mais 38 
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novas pousadas são constituídas (figura 14) e entre 2011 e 2016, surgem outras 2 

(figura 15)86. 

Ao longo desse processo, é possível observar uma mudança expressiva no perfil 

dos meios de hospedagem: de pousadas simples e modestas (que na realidade 

nada mais eram do que as casas dos próprios ilhéus adaptadas para receberem o 

visitante) algumas se transformaram pousadas maiores que oferecem serviços 

caros e sofisticados. A arquitetura (cuidadosamente) rústica destas novas 

pousadas não muda o fato de que o público interessado em nela se hospedar, 

precisa pagar, por exemplo, mais de R$ 2.200,00 na diária e mais de R$ 100,00 em 

prato de risoto de camarão. Aliás, esse processo não se verifica apenas entre as 

pousadas. Os pequenos restaurantes que havia antes estão cedendo lugar a 

restaurantes cada vez mais sofisticados. Neste sentido, o que vem acontecendo em 

Fernando de Noronha é a consolidação de um destino que, progressivamente, vai 

se tornando um enclave de exceção, reservado a uns poucos endinheirados. 

                                                 
86 Imprescindível dizer que não se conseguiu acesso aos anos oficiais de abertura das pousadas uma vez 
que a ADEFN não os forneceu. Para a periodização aqui apresentada, recorreu-se aos dados 
apresentados em ADEFN/DHT (2014) complementados por pesquisa direta. Assim, diante da ausência 
de dados oficiais, cumpre advertir que a espacialização aqui apresentada muito embora se aproxime 
bastante da realidade, não a reflete fidedignamente. 
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Figura 12: Espacialização das pousadas em Fernando de Noronha (1965-1988) 

 
Fonte: o Autor (com base em ADEFN/DHT, 2014 e em pesquisa direta) 

 
 

Figura 13: Espacialização das pousadas em Fernando de Noronha (1988-1995) 

 
Fonte: o Autor (com base em ADEFN/DHT, 2014 e em pesquisa direta) 
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Figura 14: Espacialização das pousadas em Fernando de Noronha (1996-2010) 

 
Fonte: o Autor (com base em ADEFN/DHT, 2014 e em pesquisa direta) 

 
 

Figura 15: Espacialização das pousadas em Fernando de Noronha (2011-2016) 

 
Fonte: o Autor (com base em ADEFN/DHT, 2014 e em pesquisa direta) 
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A expansão dessas pousadas, no entanto, merece ser discutida. Dado que a 

integralidade do espaço insular constitui áreas de proteção ambiental (Unidade de 

Conservação), houve uma preocupação do poder público em limitar a abertura de 

novas pousadas. Desta forma, a Administração estipulou um limite de alvarás de 

funcionamento para pousadas. Entretanto, sendo a implantação de uma pousada a 

via mais cômoda e certa para o ilhéu extrair renda do turismo crescente em 

Fernando de Noronha, as disposições legais não foram suficientes para impedir 

que surgissem, à revelia do que havia sido oficialmente determinado, novas 

pousadas. Dessa forma, os meios de hospedagem que possuíam alvarás foram 

classificados pela ADEFN como pousadas regulares, enquanto que aquelas que 

não o possuíam receberam o nome de pousadas informais87. 

Seja como for, o fato é que a expansão da hotelaria em Fernando de Noronha 

possibilitou uma capacidade maior de acolhimento, o que, por seu turno, trouxe 

um conjunto de repercussões negativas para o ambiente insular. 

3.6| Abaixo da Linha d’Água: as consequências da turistificação em 
Fernando de Noronha 

De modo geral, pode-se dizer que para destinos fortemente dependentes do 

turismo, quanto mais turistas melhor. Todavia, essa premissa não é válida para o 

caso de ambientes insulares para os quais ter muitos visitantes não é uma solução, 

mais sim um grande problema. 

Primeiramente por conta da dependência. É fato que economias de ilhas com forte 

apelo turístico encontram-se em uma situação particularmente delicada face os 

mercados emissores. Com Fernando de Noronha não é diferente. Como identificou 

Elabore (2008, p.143): 

                                                 
87 No contexto de Fernando de Noronha, uma pousada informal nada mais é do que um 
estabelecimento que, à revelia da Administração distrital, funciona como pousada. Ou seja, são casas 
(adaptadas para receberem visitantes) ou mesmo construções bem maiores (construídas 
especificamente para receber visitantes) que apesar de disporem do alvará da ADEFN para funcionarem 
enquanto meios de hospedagem, operam enquanto tais. Cumpre ressaltar que a informalidade não está 
associada, necessariamente, a uma precariedade das instalações e/ou prestação de serviços. Por certo, 
há pousadas informais que não funcionam tão bem quanto pousadas formais (regulares); porém, por 
outro lado, há casos de pousadas informais que possuem instalações/serviços bem mais sofisticados que 
certas pousadas formais. A formalidade/informalidade está relacionada, portanto, à 
existência/inexistência de autorização da ADEFN para funcionar enquanto meio de hospedagem. 
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(…)algum tipo de “recessão turística”, ocasionado por fatores diversos, 
pode representar um colapso social hoje em Fernando de Noronha, 
tamanha a dependência da comunidade, a qual tendeu a se desvencilhar 
quase por completo de outras formas de subsistência (ELABORE, 2008, 
p.143). 

Em segundo lugar devido aos impactos ambientais88 que os visitantes impõem 

sobre a ecologia e a infraestrutura local89. Devido à exiguidade de território e à 

pouca disponibilidade de recursos naturais, não é incomum os ambientes insulares 

padecerem de problemas resultantes da geração de resíduos sólidos e saneamento 

ou de crises de abastecimento de água e fornecimento de energia. 

A problemática hídrica é, certamente, um dos assuntos principais quando se trata 

do desenvolvimento do turismo em Fernando de Noronha. Isto porque como não 

há, no arquipélago, nascentes nem cursos d’água perenes, a água doce resulta, 

como observa Beltrão (2013, p.40), de escoamentos superficiais ocasionados por 

eventos pluviométricos relevantes no período chuvoso90. Embora as chuvas 

formem alguns riachos, a falta de condições de evolução da drenagem em tão 

reduzida superfície, aliada à espessura e à baixa permeabilidade dos solos (que 

dificulta a infiltração de água capaz de gerar mananciais) faz com que todos os 

córregos e linhas de drenagem da ilha sejam intermitentes91 (IBAMA, 2005c, p.18). 

                                                 
88 Ao considerar os efeitos do turismo sobre o meio natural, IBAMA (2005c, p.36) elenca como principais 
efeitos negativos resultantes da presença de visitantes em Fernando de Noronha: a diminuição da 
diversidade e densidade de organismos em função do pisoteamento pelas pessoas que visitam os 
costões rochosos para mergulhar, observar e fotografar; a retirada de organismos (dos costões 
rochosos) para venda em outros estados ou com o intuito de levar uma lembrança da ilha; e a 
biopirataria de espécies de invertebrados (algumas espécies de moluscos de Fernando de Noronha já 
foram encontradas à venda em sites de conquiologia na internet). Ainda segundo IBAMA (2005c, p.36-
38) o turismo em Fernando de Noronha tem sido responsável pela a danificação da biota marinha 
incrustante (corais) devido à grande quantidade de mergulhadores inexperientes; a introdução de 
espécies exóticas e; a alteração no comportamento dos golfinhos decorrente do molestamento 
ocasionado pelas embarcações de turismo. 
89 Sobre a pressão exercida pela visitação, convém explicitar que a determinação de uma capacidade de 
carga é uma questão que esteve sistematicamente presente na gestão de Fernando de Noronha. Com 
base na quantidade de leitos disponíveis, um estudo realizado em 1989 estimou um total de 200 
turistas/dia. Em 1995, devido à ampliação dos serviços e da infraestrutura básica local, esse limite foi 
ampliado para 420 turistas/dia (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS, 2000). Em 2000, a Instrução Normativa nº 
01/2000 estabelecia o limite diário médio de 130 turistas ao longo do mês com acesso ao destino, por 
via aérea, de forma a assegurar a observância da capacidade de suporte de 450 visitantes, uma vez que 
a taxa de permanência média de turistas na Ilha era de 3,4 dias. 
90 Segundo IBAMA (1990, p.35), nos meses de janeiro a junho a precipitação chega ao seu máximo, 
sendo março, abril e maio os meses mais chuvosos. Durante este período a precipitação alcança 731,5 
mm, chegando a atingir 193,3 mm em 24 horas em março. 
91 Sendo os principais: riacho Mulungu, que deságua na praia do Cachorro; córrego de Atalaia, que 
deságua na praia de mesmo nome; riacho do Boldró, que deságua na praia do Boldró e riacho Maceió, 
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Dessa forma, o suprimento de água se dá, basicamente, por meio de poços92, de 

açudes93, de uma placa de captação de água pluvial94 e de um dessalinizador95. 

Essa estrutura consegue atender satisfatoriamente à demanda local durante os 

períodos de baixa estação com uma produção de 24 m³/h (KÖRÖSSY, 2007, p.81), 

porém é incapaz de atender aos períodos de maior fluxo turístico (dezembro e 

janeiro), quando a demanda por água pode chegar a 40 m³/h, resultando em crises 

de abastecimento. O quadro fica ainda mais dramático em períodos de estiagem 

quando os açudes operam abaixo de suas capacidades, ou quando o dessalinizador 

deixa de funcionar por problemas técnicos. O turismo tende a agravar esse quadro 

na medida em que aumenta a demanda pelo consumo uma vez que, como 

constatou Körössy (2007, p.97), os maiores índices de consumo de água coincidem 

justamente com o período onde há maior fluxo de visitantes. 

A energia elétrica96 é outro ponto de estrangulamento. Atualmente, a energia 

gerada em Fernando de Noronha resulta de geradores a óleo diesel e (até pouco 

tempo) de turbina eólica. A geração a partir do óleo diesel, feita na Usina 

Termoelétrica, consome de 5 a 6 mil litros de óleo diesel por dia97 e é distribuída 

através de três linhas de transmissão (IBAMA 2005c, p.308). Já a energia eólica era 

                                                                                                                                               
cujo curso foi alterado para alimentar o açude do Xaréu, responsável pelo abastecimento de água na 
ilha, sendo esta água enviada para estação de tratamento da COMPESA (ELABORE, 2008). 
92 São cerca de 20 poços, dos quais apenas 4 possuem condições de exploração, embora já apresentem 
vazões baixas. A contribuição desses poços ao abastecimento local é pouco expressiva, em torno de 5 
m³/h (KÖRÖSSY, 2007, p.78). Além disso, de acordo com IBAMA (2005c, p.311), a maioria deles possui 
água de elevado teor de salinidade, de nitritos e nitratos, não sendo própria ao consumo humano, 
enquanto os demais se encontram já esgotados, por falta de recarga. 
93 São 8 açudes ao todo: da Quixaba, Três Paus, Ema, Vila do Trinta, Mulungu, do Gato, da Pedreira e do 
Xaréu; sendo os dois últimos os principais (KÖRÖSSY, 2007, p.77). 
94 Construída no período da 2ª Guerra pelos americanos instalados na ilha. Trata-se de uma placa de 
concreto de 50x150 metros e está localizada nas proximidades do Morro do Pico, sendo atualmente 
pouco utilizada. De acordo com Tavares et al (2009, p.10), apesar da pequena contribuição, a placa de 
captação tem importância relevante nos períodos de chuvas, uma vez que as águas coletadas somam-se 
à vazão captada pelo principal manancial, o açude Xaréu. 
95 Constitui a principal fonte local de suprimento de água. Foi construído em 1998 (TAVARES et al, 2009, 
p.11), e tem uma produção média de 20 m³/h (KÖRÖSSY, 2007, p.78). Conforme explica Körössy (2007, 
p.79), “a captação da água do mar é feita na praia do Boldró, nas proximidades da estação de 
dessalinização e o rejeito (o sal) é devolvido ao mar nessa mesma praia”. 
96 Até 1988, a responsabilidade pela geração e distribuição era da CHESF. Com a reanexação, a 
incumbência passou a ser da Unidade de Suprimento de Energia a Fernando de Noronha - CELPE GRUPO 
IBERDROLA, instalada na antiga área utilizada pela CHESF (IBAMA, 2005c, p.307). 
97 Segundo IBAMA (2005c, p.307), o transporte do óleo diesel, do continente para a Ilha de Fernando de 
Noronha, é feito por navio tanque com capacidade de aproximadamente 60 mil litros, a cada 15 dias. 
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gerada a partir de uma turbina eólica98 instalada sobre as dunas ao lado do Porto 

Santo Antônio99 e que possuía capacidade de 225 KVA, até ter sido desativada 

devido a problemas técnicos. Assim como acontece com a água, os períodos de 

maior demanda de energia elétrica são os momentos de intenso fluxo turístico 

quando ocorre um aumento no consumo de energia nos quartos das pousadas 

através da utilização de TV, ar-condicionado e frigobar. O aumento na demanda 

por energia também é resultado da pressão que um maior número de visitantes 

impõe sobre o sistema de dessalinização que, para atender ao aumento da 

demanda por água, é obrigado a trabalhar mais e, portanto, a consumir mais 

energia elétrica. 

No que toca aos resíduos sólidos, há em Fernando de Noronha uma Usina de 

Compostagem e Tratamento de Resíduos Sólidos100. Sendo uma forma de 

tratamento relativamente simples, a compostagem aeróbia é indicada em casos 

nos quais o volume de lixo gerado não é elevado, situação que era a de Fernando 

de Noronha quando da criação da Usina em 1989.  Na década de 1990, no entanto, 

o volume de lixo produzido na ilha começou a aumentar devido, principalmente, ao 

aumento do número de visitantes e ao surgimento de novas pousadas. 

O papel do turismo nessa dinâmica é, portanto, bastante claro: quanto mais 

turistas, maior a geração de resíduos. De acordo com IBAMA (2005c, p.322), são 

produzidas, em média, de 4 a 4,5 toneladas de resíduos sólidos por dia em 

Fernando de Noronha, no entanto, segundo Jornal do Commercio (2011), “quando 

a ilha está fervendo de turistas, a balança chega a pesar sete toneladas diárias”. 

Some-se a isso o fato de que: 

                                                 
98 A turbina foi doada pelo governo da Dinamarca ao Centro Brasileiro de Energia da Universidade 
Federal de Pernambuco, cuja manutenção ficou a cargo da CELPE. De acordo com Elabore (2008, p.58), 
os cinco maiores consumidores da Ilha, responsáveis por aproximadamente 41% do consumo de 
energia, são o sistema de dessalinização da COMPESA; a ADEFN; o Comando da Aeronáutica; a Pousada 
Zé Maria e a Pousada Maravilha. 
99 Segundo IBAMA (2005c, p.308), há ainda uma segunda usina com capacidade de 75 KVA instalada na 
Vila do Sueste. Foi igualmente doada pelo governo da Dinamarca, encontra-se desativada devido à pane 
no seu gerador. 
100 Concebida em 1989, logo após a reanexação, como uma forma de eliminar os lixões da Vila da 
Basinha e da Vila do Atalaia, a Usina de Compostagem faz a triagem entre os resíduos inorgânicos (que 
são enviados para o continente via embarcações) e os resíduos orgânicos (que passam por um processo 
de compostagem, cujo composto é utilizado para produção orgânica e em parques e jardins do 
Arquipélago). O chorume resultante do processo de compostagem é drenado, armazenado em 
tambores lacrados e enviado para o continente via marítima (ELABORE, 2008, p.108). 
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O navio que faz o transporte do lixo tem retirado da ilha uma quantidade 
de resíduos muito inferior à demanda produzida. Por mês, são, no 
máximo, 80 toneladas cruzando o oceano. O problema é que a produção 
mensal do arquipélago é praticamente o dobro dessa capacidade. Isso 
significa que todo mês, pelo menos, metade do lixo produzido na ilha fica 
acumulado na área da usina. E tem mais um agravante. Como o 
transporte depende de vários fatores, inclusive as condições marítimas, 
o intervalo entre cada viagem pode demorar até 40 dias (JORNAL DO 
COMMERCIO, 2011). 

O resultado disso é que as instalações da Usina de Compostagem não dão conta da 

quantidade de resíduos produzida. Desta forma, o excedente é acondicionado em 

grandes sacos de lixo, conhecidos como big bags (figura 16). O acúmulo de tanto 

lixo nestas condições inadequadas tem como consequência a produção e 

vazamento do chorume dos sacos de lixo. Tendo em vista que a Usina localiza-se 

em uma área acima da Praia da Cacimba do Padre, há o risco do chorume 

resultante ser carreado para a mesma, sobretudo durante a época de chuvas. 

Figura 16: Acúmulo dos big-bags na Usina de Compostagem e Tratamento de Resíduos Sólidos de 
Fernando de Noronha 

 

Fonte: http://marsemfim.com.br/o-chorume-de-fernando-de-noronha/#.VijAXH4rLIU 

Com relação ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, este é, de forma geral, 

precário (ELABORE, 2008, p.106). Construída, em sua maior parte, há mais de 20 

anos, a rede coletora (que atende 52% do território de Fernando de Noronha) é 

composta de tubos de PVC que não apresentam condições técnicas para o suporte 
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de cargas externas provenientes do tráfego de veículos pesados. Quanto às 

residências que não estão ligadas ao sistema de esgotamento, estas são atendidas 

por sistemas coletivos101 ou individuais102 que, segundo Elabore (2008, p.106), não 

oferecem as medidas de proteção necessárias. Já as residências ligadas ao sistema 

de esgotamento têm seus esgotos bombeados através de estações elevatórias até 

dois complexos de lagoas de tratamento: o do Cachorro103 e do Boldró104 

(IBAMA, 2005c, p.318). 

Ocorre que, sobretudo durante o inverno, a estação elevatória que bombeia o 

esgoto para o complexo de lagoas de tratamento do Cachorro é incapaz de 

comportar o volume gerado. Como resultado há vazamento de esgoto para a praia 

do Cachorro, causando mau cheiro e contaminação da praia. Também ocorre da 

bomba da estação elevatória do Cachorro deixar de funcionar105, causando 

também o vazamento do esgoto106 (IBAMA, 2005c, p.318). Por fim, pode acontecer 

ainda dos próprios tanques não serem capazes de represar o volume de esgoto 

produzido. Segundo Jornal do Commercio (2015): 

Um tanque contendo 20 mil litros de esgoto estourou no último domingo 
(28) na Estação de Tratamento de Esgoto do Cachorro, que fica em 
Fernando de Noronha. Com o incidente, o líquido que estava sendo 
tratado vazou para um riacho próximo, sendo levado até a Praia do 

                                                 
101 É o caso de parte da Vila do Trinta (atendida por sistema coletivo, composto por dois Tanques 
Sépticos, sendo que apenas um deles é ligado a uma Vala de Infiltração) e da Vila dos Três Paus 
(atendida por um sistema coletivo de fossa filtro, composto por um Tanque Séptico e uma Vala de 
Infiltração) (IBAMA, 2005c, p.318). 
102 É o caso das Vilas da Quixaba e da Coréia, que apresentam sistemas individuais de fossas. No 
entanto, conforme observa IBAMA (2005c, p.318), como o solo de Noronha não possui capacidade de 
absorção, de vez em quando ocorrem transbordamentos. Já no Porto Santo Antônio, há vários casos de 
eliminação do esgoto a céu aberto. 
103 Composto por 4 lagoas e atende às vilas de Floresta Nova, Floresta Velha, Vila dos Remédios e Vila do 
Trinta. O esgoto tratado por este sistema é liberado por tubulação na praia da Biboca. 
104 Também é composto por 4 lagoas e atende às vilas do Boldró, Vacaria e inclusive o Hotel Esmeralda, 
o IBAMA e o Centro de Visitantes do IBAMA - TAMAR. O esgoto tratado por este sistema é liberado no 
córrego do Boldró que deságua na praia do Boldró. 
105 Segundo IBAMA (2005c, p.139), a estação elevatória de esgoto do Cachorro possui conjunto de 2 
moto-bomba e não possui gerador. Na falta de energia, o esgoto deixa de ser bombeado e é direcionado 
para caixa de acúmulo. Existe a possibilidade desta caixa ser totalmente preenchida e então, o efluente 
é direcionado para Praia do Cachorro, sem tratamento. 
106 De acordo com matéria veiculada na Folha de São Paulo em 24.03.2015: “Um vazamento em uma 
estação de tratamento de esgoto em Fernando de Noronha (PE) na última quinta-feira (19) atingiu um 
córrego e causou a interdição da Praia do Cachorro, uma das mais importantes e visitadas da ilha. A 
Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento), responsável pela estação, afirmou que houve 
um problema elétrico e que as duas bombas reservas do local, que deveriam evitar o vazamento, não 
funcionaram quando usadas na sexta-feira (20) e no sábado (21)”. 
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Cachorro, que ficou com a água com uma coloração marrom. O mau 
cheiro proveniente da água suja também podia ser notado. 

Outra repercussão da turistificação de Fernando de Noronha diz respeito à 

expansão irregular das habitações. A bem da verdade, esse não é um fenômeno 

recente. Segundo um entrevistado, desde 1987 já era possível constatar “três 

gerações morando numa mesma casa”. 

Essa precarização das condições de habitação explica-se pela confluência de três 

fatores: a exiguidade do ambiente insular, o crescimento populacional 

propriamente dito e a atividade turística. 

De 1.241 pessoas em 1970, a população de Fernando de Noronha (residentes 

permanente e temporários) aumentou para cerca de 2.974 pessoas em 2016 (IBGE, 

2016). No entanto, na contramão desse crescimento populacional (dada a 

exiguidade do espaço insular combinada às restrições legais relativas ao 

disciplinamento do uso e ocupação do solo de uma área natural protegida), a 

autorização para novas construções diminuiu107. Necessitando de espaço para 

abrigar suas famílias que iam crescendo, a solução encontrada pela população foi a 

divisão dos lotes. Embora informal e ilegal, esse… 

(…) é um procedimento usual em Noronha, o que exemplifica a 
dificuldade real existente com relação ao crescimento populacional, 
intensificado nas últimas duas décadas. Muitos jovens ao casar chegam a 
moram em subdivisões dentro da casa de um dos pais (SANTONIERI, 
2006, p.96). 

Contudo, como complementa a autora, … 

(…) conseguir parte dos lotes de seus pais não garante que a construção 
de suas casas será liberada pela administração estadual ou pelo IBAMA, 
pois no limite aqueles terrenos não são de seus familiares e precisam 
passar pelo crivo das instituições que administram a ilha (SANTONIERI, 
2006, p.97). 

Outra estratégia bastante comum foi a de invadir terrenos e construir em época de 

troca de governo. Como explica Santonieri (2006, p.97), durante os períodos de 

transição de governo, órgãos executivos (preocupados com os procedimentos 
                                                 
107 Devido, sobretudo, ao aumento do rigor no controle da realização de benfeitorias que teve lugar 
após a celebração do TAC. A partir daí, a aquisição de materiais de construção aparentemente banais, 
como telha e bacia sanitária, passaram a depender de autorização prévia da administração 
(GONÇALVES, 2009, p.116). 
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relativos ao encerramento daquela gestão administrativa) não estavam muito 

atentos em fiscalizar essas construções. Neste sentido, os nativos invadiam 

terrenos e construíam com base na ideia de que, “se a administração seguinte os 

obrigasse a deixar a construção, teria de oferecer uma alternativa de moradia, pois 

ninguém poderia 'morar na rua'”. 

A falta de autorização para novas construções levou também à ocupação de 

edifícios abandonados. De acordo com Jornal do Commercio (2011): 

Favela em Fernando de Noronha tem nome de presídio. Chama-se 
Carandiru. É um prédio público, escondido no fim de uma rua 
enlamaçada e ocupado por famílias que não têm onde morar. São nove 
adultos e sete crianças disputando o mesmo banheiro, o mesmo varal. 
Brigando por eles até. Pai, mãe e filhos espremidos em quartinhos sem 
nenhuma privacidade. Quando chove, tem que colocar prego no forro, 
porque senão o teto cai na cabeça das crianças. Já ocorreu outras vezes. 
Toda noite, o medo é que aconteça de novo. 

As condições de habitação nestes ambientes são, evidentemente, insalubres. 

Segundo relatou um entrevistado, nestes tipos de habitações insalubres… 

(…) a promiscuidade é grande (…). Os mesmos arranjos que você 
encontra na população de baixa renda, você encontra também lá [em 
Fernando de Noronha] (…). É um arrumadinho que não é 
arquitetonicamente correto (…) e aí tem uma série de problemas: para 
onde é que vai o detrito, o lixo? E o saneamento? E outras coisas mais: 
(…) adolescentes, crianças e adultos convivendo (…) num espaço exíguo 
como você vê em população de baixa renda. E há a dificuldade de 
convívio também: há muita violência doméstica, há muita violência. E 
você só sabe disso quando você convive lá; porque oficialmente isso não 
existe em Noronha. 

A situação não difere muito nos “iglus”. De acordo com Jornal do Commercio 

(2011): 

Favela em Fernando de Noronha não é de taipa. É de zinco. O lugar mais 
parece um ferro-velho, com casas de metal retorcido e queimado. São os 
iglus. Herança dos soldados americanos. Do tempo da Segunda Guerra 
Mundial. Lá também ninguém dorme quando chove. É que as paredes 
dão choque. Vez ou outra um iglu pega fogo. A última vez foi no Carnaval 
deste ano. Quando viram, o ferro já tinha sido devorado pelas chamas. O 
local é condenado pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária. 
Lá vivem 11 pessoas que não têm para onde ir. Por causa dos riscos, a 
qualquer hora elas temem que uma medida judicial mande o trator 
colocar tudo abaixo. Até lá, esperam por uma casa de tijolo que nunca 
chega. 



152 
 

 

A expansão habitacional irregular também se deve ao desenvolvimento do 

turismo. Há ilhéus que optam por construir “puxadinhos” atrás de suas casas para 

neles morarem com o só objetivo de deixar a casa disponível para ser alugada aos 

visitantes (figura 17). Cria-se assim uma condição na qual avôs, pais, filhos e, por 

vezes, até netos, dividem o mesmo cômodo sem nenhuma privacidade e com 

parcas condições sanitárias. 

Figura 17: Condições precárias de habitação em Fernando de Noronha 

 

Fonte: Mariana Albuquerque (2013) 

Em suma, como relatam Andrade et al (2007, p.04), a situação habitacional em 

Fernando de Noronha corresponde a um verdadeiro quadro de “favelização 

decorrente da expansão informal das edificações com uso de materiais 

inadequados; baixo nível de conservação em alguns setores e famílias morando em 

barracos nos fundos dos terrenos para usar a casa como pousada”. 

Some-se a tudo isso a questão do custo de vida. Os ilhéus com os quais se 

conversou revelaram gostar de viver em Fernando de Noronha, mas declararam 

que o custo de vida na ilha tem se tornado, de certa forma, proibitivo. Se por um 

lado parece aceitável o fato de que, por se tratar de uma ilha relativamente 

distante e com reduzidos canais de distribuição, os preços dos produtos sejam 

relativamente maiores108 do que no continente, o que as entrevistas realizadas 

                                                 
108 A tal ponto que um mesmo produto pode chegar a custar 4 vezes mais em Fernando de Noronha do 
que no continente. 
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com alguns moradores e com a própria ADFN permitiram entrever foi que o 

turismo também tem uma parcela de responsabilidade nesta questão. 

Dadas suas características, Fernando de Noronha tem um forte apelo junto a um 

público de um elevado poder aquisitivo109. Segundo Elabore (2008, p.143), o 

arquipélago é visitado, em sua maioria, por brasileiros, de nível instrucional 

elevado, com faixa etária variando entre 20 e 50 anos e nível de renda acima de 11 

salários mínimos. Esse tipo de perfil de visitante é desejável porque traz dinheiro, 

no entanto, é preciso considerar que ele também é o responsável pela alta dos 

preços dos produtos/serviços em geral, inclusive de itens básicos (dentre os quais 

a alimentação é o principal) que passam a ficar caros também para os locais. É 

dessa forma que o turismo promove uma alta nos preços de modo que até o coco 

colhido em Fernando de Noronha (isento, portanto, de custos de frete) custa pelo 

menos 3 vezes mais do que no continente. 

Explicado, pois, como se deu a conversão de Fernando de Noronha de uma ilha 

presídio em um dos destinos turísticos mais famosos e desejados do país, faz-se 

necessário, aos propósitos deste trabalho, descortinar o papel desempenhado pela 

espoliação na produção deste espaço. É o que se busca a partir de agora. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Um pacote para Fernando de Noronha, saindo de São Paulo e com 7 diárias (sendo 3 delas em 
Fernando de Noronha, 1 em Recife e 3 em Porto de Galinhas) não saia, em abril de 2016, por menos de 
R$ 2.798,00 pela CVC. 
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CAPÍTULO 4: DESTRINCHANDO A DINÂMICA DA ESPOLIAÇÃO EM 
FERNANDO DE NORONHA 

Para compreender o lugar da espoliação na produção do espaço de Fernando de 

Noronha é preciso lançar um olhar sobre o regime fundiário do arquipélago. 

Conforme já discutido, como qualquer ilha oceânica brasileira, Fernando de 

Noronha é, segundo determina a Constituição Federal de 1988 (Capítulo II, artigo 

20, inciso IV), bem da União, o que significa, entre outras coisas, que não é possível 

haver no local o regime de propriedade privada da terra. O que convém agora 

acrescentar é que a União, na condição de proprietária da terra, pode, por meio de 

um dispositivo específico, autorizar seu uso por um particular. No caso de 

Fernando de Noronha, ela confere à ADEFN esse poder, por meio de um dispositivo 

denominado permissão de uso. 

Permissão de uso, como ensina Di Pietro (2012, p.751), é o ato administrativo 

unilateral, discricionário e precário110 pelo qual a Administração Pública faculta 

a utilização privativa de bem público para fins de interesse público. Em Fernando 

de Noronha, a Administração Pública, representada pela ADEFN, optou por 

viabilizar essa permissão de uso por meio de dois tipos de Termos de Permissão de 

Uso (TPU): o Termo de Permissão de Uso de Terreno (que autoriza edificar em 

solo da União) e o Termo de Permissão de Uso de Imóvel (que autoriza residir 

em benfeitorias da União)111. Esses Termos possuem duas características que 

                                                 
110 É unilateral porque, não obstante outorgada mediante provocação do interessado, se perfaz com a 
exclusiva manifestação de vontade do Poder Público. É discricionário porque o consentimento pode ser 
dado ou negado, segundo considerações de oportunidade e conveniência da Administração. A 
precariedade, desde um ponto de vista jurídico, tem a conotação de transitoriedade, de coisa 
temporária. Assim, a permissão de uso é ato precário porque pode ser revogado a qualquer momento, 
particularmente quando o uso se tornar contrário ao interesse público. 
111 A origem destes Termos, por sua vez, remete ao episódio da reanexação. Quando a Constituinte 
decide pela reanexação, Fernando Mesquita, confrontado com a inevitabilidade de sua saída, adota, 
ainda na condição de governador do Território Federal, uma estratégia de entregar a Pernambuco um 
“território zerado” (IBAMA, 2005c, p.117), isto é, sem nenhuma infraestrutura que pudesse ser útil à 
nova Administração. Assim, às vésperas de deixar o cargo, emite Termos de Ocupação de Imóvel do 
Território de Fernando de Noronha para as 80 casas pré-moldadas que havia mandado construir. Como 
resultado, nenhuma delas ficou, de fato, disponível para o Governo de Pernambuco. Já sob o controle 
do Governo do Estado, mais especificamente durante a gestão do Administrador-Geral Sérgio Salles 
(1998/2002), realizou-se em Fernando de Noronha um programa de cadastramento de imóveis. Tratava-
se de uma forma do Governo do Estado tomar conhecimento da organização fundiária da ilha e também 
de ter melhores condições de gerir e controlar o processo de uso e ocupação do solo. Finalmente, ao 
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convém sublinhar: i) apenas aos residentes permanentes112 é facultado o direito 

de obtê-los113 e; ii) uma vez outorgados, não podem ser vendidos ou 

transferidos a terceiros. 

Note-se que, ao vincular o direito de obtenção dos TPU à condição de residente 

permanente, a ADEFN criou obstáculos à ocupação do solo e/ou dos imóveis por 

não-ilhéus. Ou seja, em tese, apenas aos ilhéus estaria assegurada a possibilidade 

de explorar economicamente o território. Em outras palavras, quem não reside na 

condição de permanente em Fernando de Noronha, não pode abrir uma pousada, 

por exemplo. Na prática, entretanto, não foi o que aconteceu e, decididamente, não 

é o que acontece ainda hoje. E isso tem uma relação direta com a atividade 

turística. 

Por diversas razões114, visitar Fernando de Noronha é uma experiência 

dispendiosa. Por conta disso, há uma tendência do turista exigir uma excelente 

qualidade na hospedagem. Como explicou um entrevistado: 

Existe uma exigência do turista que chega lá [em Fernando de Noronha]: 
ele não vai querer dormir em cama velha, vai querer ter um frigobar no 
quarto, vai querer tomar um banho de chuveiro quente… então tem as 
exigências do turista: “Tô pagando caro, eu quero exigir, eu quero o 
melhor”. 

                                                                                                                                               
cadastrarem seus imóveis junto à ADEFN, os moradores tiveram os Termos de Ocupação doados por 
Mesquita substituídos por Termos de Permissão de Uso – TPU. 
112 Os residentes em Fernando de Noronha são classificados, segundo o Art. 8º do Decreto Distrital nº 18 
de 06 de fevereiro de 2004, em dois grupos: residentes permanentes e residentes temporários. O 
residente permanente é entendido como o “cidadão (domicílio eleitoral em Fernando de Noronha) 
servidor público ou não, que comprove, na data da publicação deste Decreto, residir no território 
distrital há, no mínimo, 10 (dez) anos, ininterruptos; situação regular junto ao controle migratório, 
inclusive trabalho; ocupar ou estar apto a ocupar imóvel residencial no Distrito, observado o disposto no 
art.29, deste Decreto; não estar sujeito ao cumprimento de sentença transitada em julgado por crime 
hediondo e possuir ou estar apto a possuir Carteira de Identificação de Morador Permanente- CIM/FN” 
(Art. 8º, Inc. I do Decreto Distrital nº 18 de 06 de fevereiro de 2004). Já o residente temporário é 
definido como cidadão que, a qualquer tempo, possua ou esteja apto a possuir a Carteira de 
Identificação de Residente Temporário-CIR/FN e atenda aos requisitos estipulados no Art. 8º, Inc. II do 
citado Decreto Distrital. 
113 Desta forma, como esclarece IBAMA (2005c, p.116), caso o proprietário de uma benfeitoria queira 
sair de Fernando de Noronha sem perdê-la, deve deixar um familiar responsável no local; caso queira se 
mudar do arquipélago e se desfazer de sua propriedade, deve se dirigir à Administração Geral para 
restituir o Termo à ADEFN sem qualquer tipo de compensação financeira. 
114 Entre elas: o fato de Fernando de Noronha não fazer parte de uma rota aérea, o que torna os fretes 
para o Arquipélago bastante caros (de modo que os itens custam entre 3 a 4 vezes mais caros que no 
continente); o preço da passagem aérea; a taxa incidente sobre a entrada e permanência na ilha (TPA) e; 
o ingresso referente ao acesso ao PARNAMAR. 
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Ocorre que o ilhéu geralmente não tem condições de oferecer os níveis de conforto 

exigidos. E isto, em grande parte, porque o elevado custo de vida da ilha impede o 

reinvestimento na pousada de parte do dinheiro ganho com o turismo. Como 

explica outro entrevistado: 

(…) o morador da ilha nunca teve dinheiro para construir nada (…). Ele 
não tem dinheiro porque aquele dinheiro que ele recebe, ele vai comer 
(…) ele vai fazer uma pequena melhoria… pelo menos para melhorar a 
cozinha, botar portas melhores, mas ele não tem dinheiro (…) para uma 
grande reforma; ele não tem dinheiro para fazer um grande 
investimento. 

A contração de um empréstimo poderia ser uma opção. No entanto, conforme 

assinalado pelo ex-presidente da Associação de Pousadeiros (pesquisa direta, 

2014), o fato de não serem proprietários do solo e/ou dos imóveis que ocupam, 

impossibilita aos ilhéus submeter o terreno/imóvel como a “garantia fiduciária, 

hipotecária ou creditícia” (BORGES, 2015, p.19) exigida por instituições de crédito. 

É neste contexto que surge um clima favorável à emergência de uma associação 

entre moradores locais e investidores externos na qual os primeiros entram 

com o solo e/ou imóvel e os segundos com os meios financeiros que faltam aos 

ilhéus para construir, ampliar ou reformar uma pousada. 

Trivial e corriqueiro em circunstâncias nas quais existe o instituto da propriedade 

privada da terra, esse tipo de associação, no entanto, assume contornos 

particulares em se tratando de Fernando de Noronha. O principal deles, conforme 

explicou um entrevistado, é que: 

Na maioria das vezes, ele [o ilhéu] perde. De que forma? Ele se associa e 
sai da Ilha (…), aí ele vem morar aqui [em Recife] e vem viver de renda 
(…). Aí ele faz um contrato de, por exemplo, uns 10 anos com valor fixo 
(…) e vem pra cá [Recife] viver de renda, “luxar” e gastar esse dinheiro; 
[ele] não vai nem investir em um bem, muitas vezes (…). E o cara 
[empresário do continente] que tá lá [em Fernando de Noronha] vai 
administrar [o empreendimento] (…). 

Em outras palavras, o que acontece é que, com essa associação, o empresário 

(investidor externo) passa a gozar do direito a permanecer na ilha na condição de 

residente temporário. Ao longo dos 10 anos em que vive na ilha (tempo exigido 

por lei para pleitear a condição de residente permanente), o empresário assume 

todas as obrigações financeiras referentes ao estabelecimento e paga uma renda ao 
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ilhéu. Ao fim destes 10 anos, ilhéu e empresário (este último já na condição de 

residente permanente) se dirigem à Administração da ilha onde o primeiro 

expressa sua “vontade” em ceder seu TPU ao segundo. É assim que, via de regra, o 

ilhéu perde/vende sua casa em Fernando de Noronha. Pode acontecer ainda, e isso 

não é raro, de alguns empresários mais influentes conseguirem o título de 

residente permanente bem antes dos 10 anos regulamentares. Há casos, conforme 

relatado por alguns ilhéus, de títulos de residente permanente expedidos com 

apenas 3 anos de residência temporária115. 

E para os ilhéus que, por qualquer motivo, optaram por não se associar, resta ainda 

a possibilidade do arrendamento. Nesse caso, o ilhéu costuma arrendar sua casa 

para um empresário, geralmente por R$ 5.000,00 por mês (em alguns casos esse 

valor pode chegar a R$ 10.000,00), para ir viver dessa renda no continente ou 

mesmo no exterior. Como nota Cleto (2013, p.127): “Arrendar a casa virou um 

plano de carreira, acima da ligação com a terra e a identidade noronhense”. 

Esta questão fica ainda mais complexa quando se verifica que essa relação de 

arrendamento não se dá apenas entre ilhéu e empresário externo. Constatou-se 

que essa relação também existe entre os próprios ilhéus. Não é incomum o caso de 

grandes pousadas arrendarem as pequenas hospedarias para administrá-las ou 

ainda para servirem como alojamento para seus funcionários. O que aconteceu foi 

que, no rastro do desenvolvimento da atividade, surgiram novas pousadas e, com 

elas, a necessidade de mais funcionários. Carecendo a ilha de recursos humanos 

qualificados, alguns meios de hospedagem (sobretudo, os maiores) passaram a 

recorrer a pessoas de fora da ilha. Precisando de alojamentos para este novo 

contingente, esses meios de hospedagem viram no arrendamento das pequenas 

pousadas a solução para a acomodação de seus funcionários. 

Ao realizar uma pesquisa com 106 meios de pousadas regulares e 68 informais, 

ADEFN/DHT (2014, p.07), identificou que, entre as regulares, 4 pousadas 

atualmente funcionam como alojamento de outras pousadas enquanto que entre as 

informais esse quantitativo é de 13 pousadas. 

                                                 
115 O que explica isso, como se verá mais adiante, são as relações de favores que se estabelecem entre 
os burocratas responsáveis pela gestão do Arquipélago e os empresários. 
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Em qualquer um dos casos, seja se associando com um investidor/sócio externo, 

seja alugando (arrendando) para esta figura externa ou mesmo interna, o ilhéu 

precisa deixar sua casa a fim de que a mesma funcione integralmente como 

pousada. E diante disso, restam-lhe duas opções: se mudar para a casa de um 

parente na própria ilha, ou se mudar para o continente. 

No caso de Fernando de Noronha, se mudar para a casa de um parente não é algo 

tão simples: as casas são pequenas e, por conta dos trâmites necessários e dos 

preços dos materiais de construção, qualquer ampliação é uma tarefa burocrática e 

dispendiosa. Além disso, devido ao espaço exíguo, a disponibilidade de novos lotes 

para construção é bastante restrita. Por essas razões, quando acontece de arrendar 

sua casa e se mudar para a de um parente na ilha, ao ilhéu não resta outra opção 

que não a de construir um “puxadinho”116. 

No caso do ilhéu que se muda para o continente (seja por opção pessoal, seja 

porque não possui parentes na ilha), este passa a viver da renda paga pelo 

empresário externo. No continente o que costuma ocorrer é uma rápida 

depreciação do dinheiro, afinal, no continente o ilhéu passa a ter acesso a uma 

(enorme) gama de produtos/serviços que não dispunha em Fernando de Noronha. 

É aí que muitos começam, “seja por inexperiência, seja por ignorância”, para usar 

as palavras de um entrevistado, a gastar mais do que podem. Conforme se apurou 

junto a alguns entrevistados, não foram poucos os casos de ilhéus que, tendo ido 

viver de renda do continente, acabaram sem dinheiro e, ao mesmo tempo, sem ter 

para onde voltar, uma vez que já haviam cedido o TPU. 

Outra questão fundamental e que está diretamente ligada a estes arrendamentos é 

a possibilidade de perda do Termo de Permissão de Uso. Recorde-se que o TPU 

constitui um ato praticado dentro do poder discricionário da Administração, por 

meio do qual é outorgado a um particular o uso de um bem público imóvel 

(MEIRELLES, 2009, p.533). Durante sua vigência, é assegurado ao permissionário o 

uso especial e individual do bem público, conforme as condições estipuladas pela 

Administração que, no caso específico de Fernando de Noronha, desautorizam 

                                                 
116 É isso que explica boa parte do crescimento das habitações informais existentes na Ilha descritas no 
capítulo anterior com todas as suas repercussões em termos de insalubridade. 
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expressamente o aluguel do imóvel. Como texto padrão, consta logo na primeira 

cláusula do Termo de Permissão de Uso que é… 

(…) expressamente proibido o desmembramento, a sua cessão, 
empréstimo ou locação, total ou parcial, ou qualquer forma de alienação, 
sem autorização da ADEFN, sob pena de revogação unilateral da 
Permissão, sem direito a qualquer reparação pecuniária [grifo nosso]. 

(…) Fica igualmente proibida a hospedagem de turistas ou visitantes, 
mediante estada remunerada, no Imóvel ora dado em Permissão de Uso. 

Ou seja, ao arrendarem suas casas, os ilhéus deliberadamente ferem a essência do 

TPU e incorrem em sanção prevista no Decreto Distrital nº 18 de 06 de 

fevereiro de 2004 que prevê: 

Art. 20. Constituem motivos para o Administrador Geral declarar a 
perda da condição de residente (…): 

I-residente permanente- a cessão irregular do seu direito de uso de 
imóvel público, bem como, o desvirtuamento da destinação prevista 
no respectivo Termo de Ocupação ou Permissão de Uso (…) [grifo 
nosso]. 

Note-se que a lei determina que o objeto da perda não é o TPU propriamente dito, 

mas a condição de residente (que, por sua vez, é o que assegura o direito ao TPU). 

Se o objeto a ser perdido fosse o TPU (e não a condição de residente), o ilhéu 

poderia, na pior das hipóteses, requerer um novo TPU. No entanto, a perda da 

condição de residente traz consigo a impossibilidade de reclamar qualquer direito 

que um indivíduo na condição de residente permanente poderia invocar. Uma vez 

retomado pela ADEFN, o TPU fica disponível para ser utilizado conforme a 

conveniência do Estado. E a conveniência do Estado, como sempre, é assunto que 

demanda particular atenção. 

Se tem algo que a história da acumulação por despossessão deixa evidente é que, 

sem a intervenção do Estado, a espoliação não seria possível (AMARAL, 2012, 

p.101). Como bem lembra Everit (1967 apud PERELMAN, 2001, p.08), ainda que na 

aurora do modo de produção capitalista os cercamentos das terras tenham sido 

uma condição necessária, eles não foram suficientes para lançar os camponeses no 

mercado de trabalho. Isto porque, mesmo depois das terras cercadas, sempre era 

possível encontrar nos arbustos e na vegetação rasteira os elementos necessários 

para atender às necessidades básicas. A quase tudo, por mais insignificante que 
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fosse, poderia ser dado um bom uso pelo camponês ou sua esposa. A situação só 

muda, efetivamente, a partir do momento em que a burguesia abrigou-se atrás de 

um quadro jurídico explícito e codificado composto por um conjunto de 

dispositivos disciplinares voltados para rejeitar os “direitos” que o campesinato 

tinha adquirido e preservado (FOUCAULT, 1979 apud PERELMAN, 2001, p.07). E 

isso só era (e ainda é) possível de ser feito pelo Estado. É por esta razão que 

Harvey (2004, p.123) vai afirmar que, tanto no passado como no presente, “o 

poder do Estado é com frequência usado para impor esses processos espoliativos 

mesmo contrariando a vontade popular”. 

Embora o Estado seja visto, desde o ponto de vista do planejamento turístico, como 

um elemento fundamental porque possibilita oferecer coesão, ordem e 

direcionamento ao destino turístico (fazendo-o funcionar com o mínimo de 

conflitos) e, ainda que na teoria, arbitre pelo interesse coletivo e em favor do bem 

comum, o fato é que a atuação do Estado não é desinteressada… nunca foi. 

Como lembra Mandel (1969, p.10), o árbitro (o Estado) “não é neutro”. Pelo 

contrário… 

[o] Estado constitui a entidade política, o corpo político, mais capaz de 
orquestrar arranjos institucionais e manipular as forças moleculares de 
acumulação do capital para preservar o padrão de assimetrias nas trocas 
mais vantajoso para os interesses capitalistas dominantes (HARVEY, 
2004, p.111). 

Em suma, como diriam Marx; Engels (2003, p.28), o Estado “é apenas um comitê 

para gerir os negócios comuns de toda a burguesia”. É por isso que, em se tratando 

de acumulação por despossessão, como diz Harvey (2004, p.129), o Estado 

constitui um elemento sem o qual esse processo não pode ser explicado. Com 

efeito, ao analisar a história da acumulação por despossessão, o que se constata é 

que a atuação do Estado se manifestou de diversas formas: cessão de seu aparato 

militar para viabilizar o cercamento das terras comunais relatadas por Marx 

(2004), chantagens, ameaças (explícitas ou veladas), embargos e outras 

manipulações. 

Ao mesmo tempo, é preciso considerar que o Estado nada mais é, ao fim e ao cabo, 

que… 



161 
 

 

(…) um conjunto de instituições permanentes: o exército (efetivo e de 
reserva), a polícia geral, a polícia especial, a polícia secreta, os altos 
administradores nos departamentos governamentais (os servos-
chave dos serviços, os corpos de segurança nacional, os juízes, etc.) 
(MANDEL, 1969, p.07) (grifo nosso). 

Sendo assim, o Estado, em si mesmo, não tem intenções; não age. São as pessoas 

que O representam (estas sim, possuidoras de intenções e estando no centro das 

decisões) que agem… nem sempre no interesse coletivo, e menos ainda em favor 

do bem comum. As pessoas são passíveis de agirem em seu próprio interesse (ou 

de sua classe) se a posição social que ocupam assim permitir; e isso, no caso de 

Fernando de Noronha, explica muita coisa. 

4.1| O binômio Poderes-Favores: elos entre Política e Capital na 
produção o espaço em Fernando de Noronha 

O que se percebe na dinâmica da produção do espaço em Fernando de Noronha é 

que a mesma não pode ser adequadamente compreendida sem que se recorra à 

relação entre poderes e favores. Segundo um entrevistado, para certas (grandes) 

pousadas, os alvarás de funcionamento são dados mais como retribuição a um 

favor prestado do que como o resultado de um trâmite legal pelo qual todos 

deveriam passar. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com uma certa pousada que, 

de acordo com o referido entrevistado, estabeleceu uma mecânica segundo a qual 

festas, jantares, passeios de barco e hospedagens para a elite administrativa do 

Distrito Estadual (independentemente da gestão) e seus parentes/amigos eram 

oferecidos em troca de favores quando esses se fizessem necessários. Foram essas 

“gentilezas” que asseguraram o sucesso e a agilidade dos trâmites legais 

necessários para, por exemplo, a ampliação da dita pousada. 

Aos menos favorecidos que não dispõem desse “trânsito político”, por outro lado, 

as condições e restrições sempre se fizeram e se fazem aplicáveis. De acordo com 

ICMBio (2011, p.08): 

O problema mais mencionado pela comunidade (…) e que mais mobiliza 
conflitos relaciona-se ao uso do solo, especialmente a destinação para 
residências ou estabelecimentos de hotelaria. É em torno desse 
problema que se constituem as práticas que mais fragilizam a cidadania 
do ilhéu, pela violação da lei para atender a interesses particulares, 
estabelecendo as diferenças entre os que logram um tratamento 
privilegiado e os que têm que se contentar com os limites da norma. 
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É exatamente isso que também constata Jornal do Commercio (2011) quando diz 

que: 

As leis na República de Noronha se ajustam às conveniências políticas. 
São códigos próprios. Estabelecidos em função de práticas nem sempre 
republicanas. O que é proibido a muitos vira autorização para poucos. 

Em suma, o que se passa em Fernando de Noronha é que a produção do espaço é 

ditada por meio de uma dialética entre poderes e favores. Da parte de quem 

oferece favores, a motivação é a perspectiva de obtenção de condições especiais e 

vantagens para a operação de seus empreendimentos; da parte de quem as aceita 

(que é quem detém o poder), a motivação é o usufruto das benesses que a posição 

proporciona. Um entrevistado expôs a situação de uma forma bastante eloquente: 

Qual é o compromisso que tem o Administrador que sai de Recife e vai 
administrar problemas em Noronha? (…) quem vai para lá [para a 
direção da ADEFN], vai pelo cargo e pelas benesses do cargo: (…) tem 
boa casa para morar, (…) volta para Recife na hora que quer, (…) vai lá 
para ficar com uma certa mordomia, sendo cortejado por todos (…). [O 
Administrador] é um homem de posses, um homem de elite, um homem 
que está distante da população comum. A população comum é pra pedir, 
e aí, depois de um certo tempo ele [o Administrador] se aborrece com os 
pedidos, porque o pedido é só “eu dou, mas não tenho volta”; já no caso 
do empresário [o pedido] tem [volta]. Com o empresário ele [o 
Administrador] tem regalias, tem o convívio entre os pares (…). O 
Administrador vai para a casa do ilhéu? Vai não! Ele vai para o 
restaurante do [empresário] Fulano, para a pousada do [empresário] 
Beltrano (…). 

Essa lógica, segundo informações colhidas in loco, não se restringe ao 

Administrador-Geral, mas se estende ao longo dos vários níveis dos poderes 

decisórios. Ou seja, em Fernando de Noronha, uma “república” cujas leis “se 

ajustam às conveniências políticas” e onde tudo está subordinado à “caneta da 

administração [que] pode ser mais ou menos generosa, a depender do que a 

pessoa diz ou do que ela faz” (JORNAL DO COMMERCIO, 2011), a produção do 

espaço é influenciada por algo tão antigo, trivial e mundano quanto a troca de 

favores. 

É essa relação entre Política e Capital que explica porque uma ilhéu, ao solicitar 

uma autorização para reformar o telhado de sua casa, teve que esperar sete meses 

até consegui-la (JORNAL DO COMMERCIO, 2011), ou porque outra ilhéu, 

necessitando de folhas de compensado para consertar a cama quebrada, precisou 
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passar por um moroso procedimento administrativo (SANTONIERI, 2006, p.84), ao 

passo que a construção da Pousada Maravilha117 foi celeremente autorizada pela 

Administração não obstante manifestação da comunidade em sentido contrário118. 

A atuação do Estado em favor do capital está, aliás, longe de ser discreta. De acordo 

com uma informação ventilada por uma ex-gestora, a intenção da ADEFN é, já há 

algum tempo, a de desenvolver também o segmento de luxo. No entanto, essa 

pretensão fica travada devido à incipiência da oferta. Desta forma, no 

entendimento da Administração da ilha, a única alternativa para resolver essa 

questão seria a atração do capital externo de modo a se investir na qualidade 

desejada para a prestação de um serviço de luxo. 

Sobre isso, cumpre precisar que a questão a ser discutida não é, propriamente, se 

Fernando de Noronha deve ou não ser um destino de luxo119. A questão que, 

efetivamente, merece ser posta em análise tem a ver com quem tem o direito de 

explorar a atividade… que no caso, segundo a pretensão da Administração, não é a 

comunidade local. A partir do momento em que a ADEFN entende que um serviço 

de qualidade somente pode ser prestado por empresários externos, rompe-se com 

a possibilidade de que os ilhéus o façam. O problema disso é que não resta ao ilhéu 

outra opção que não a de vender sua força de trabalho. Neste sentido, entende-se 

que, sob a alegação de não possuírem o savoir faire necessário, os ilhéus estão 

sendo espoliados do direito em explorar a atividade turística em um espaço que é 

seu. 

E as ações estão em curso: enquanto o Manual do Operador posiciona claramente 

Fernando de Noronha como um destino de luxo, o espaço insular vem 

despudoradamente se abrindo para o capital externo. Embora o controle de 

pousadas por não ilhéus nunca tenha sido propriamente uma novidade, tal prática 
                                                 
117 Financiada com o dinheiro do apresentador Luciano Huck e dos empresários João Paulo Diniz, Pedro 
Paulo Diniz (do Grupo Pão-de-Açúcar) e Ed Sá, no terreno onde morou o ex-chefe do Parque Nacional 
Marinho José Gaudêncio Filho, o dono formal do empreendimento (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 
118 A atuação da comunidade de Fernando de Noronha contra a construção da Pousada Maravilha 
tomou forma jurídica através da Ação Civil Pública nº 0010149-40.2002.4.05.8300 impetrada pela 
Assembleia Popular Noronhense. 
119 Aliás, se observada a questão desde um ponto de vista pragmático, talvez o segmento de luxo seja, 
de fato, o mais indicado: sendo uma ilha com um limite máximo estipulado de 450 pessoas/dia, é 
razoável que se queria que esse quantitativo seja o mais endinheirado possível, para gerar o máximo de 
receita. 
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já foi bem mais discreta. De certa forma, havia certo cuidado no sentido de 

dissimular a atuação do investidor externo na ilha. Hoje, no entanto, o que se 

constata é que quando há a abertura de uma nova pousada controlada por um não 

ilhéu, o fato não só é visto e aceito com naturalidade, como tornou-se um fato 

midiático amplamente divulgado. O exemplo do recente anúncio feito pelo ator da 

Globo Bruno Gagliasso sobre a inauguração de uma nova pousada na ilha (figura 

18) e emblemático disso. Ou seja, as regras que deveriam proteger o ilhéu não só 

são desrespeitadas, como o são publicamente. 

Figura 18: Inauguração de uma pousada em Fernando de Noronha por ator da Globo 

 

Fonte: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/09/com-investimento-de-r-45-
milhoes-bruno-gagliasso-inaugura-pousada-em-fernando-de-noronha.html 

Neste mesmo sentido, o fato do empresário Álvaro Garnero cogitar a implantação 

de uma unidade de seu Café de la Musique (um restaurante-boate de luxo) na ilha 

também é sintomático. E aqui, mais uma vez, cabe ressaltar que a simples 

naturalidade com a qual a pretensão de implantação deste tipo de 

empreendimento é anunciada é um indicativo evidente da falta de pudor do capital 

em se apropriar do espaço. 

Mas a espoliação pode vir também via manobras do próprio poder público. 

Conforme já exposto, há um limite no número de pousadas que podem funcionar 

em Fernando de Noronha. Esse quantitativo é controlado pelo alvará de 
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funcionamento: as pousadas que possuem alvará são chamadas de regulares 

(formais), ao passo que as que não possuem são classificadas de informais. O que 

convém acrescentar é que, hoje, várias das pequenas pousadas que possuem alvará 

de funcionamento operam, na prática, como alojamento de funcionários120 de 

pousadas maiores121. O que se apurou em conversas com (ex)funcionários da 

Administração é que cogita-se uma revisão no sistema de classificação de meios de 

hospedagem para facilitar a criação de uma nova categoria: o alojamento. Com essa 

nova categoria, a intenção, ainda segundo esses (ex)funcionários, é liberar o alvará 

de pousada para àquelas que estão na informalidade. 

Ora, em um contexto no qual a concessão de autorizações pauta-se num critério de 

seletividade (em função do que a parte interessada na autorização pode retornar 

em termos de favores ou “mimos”) não é impossível imaginar (uma vez que a 

ausência de evidências não permita afirmar de maneira categórica), que esses 

alvarás sejam prioritariamente destinados, para usar as palavras de Marx (2004, 

p.835), a alguns “favoritos da Corte”. Face tal constatação, não é exagerado se 

observar com certa reserva o recente recadastramento conduzido pela ADEFN 

para distribuição de casas (figura 19). 

                                                 
120 A razão pela qual essas pequenas pousadas optam por servirem como alojamento para pousadas 
maiores ao invés de servirem, elas próprias, como pousadas, é a certeza da renda, uma vez que muitas 
delas possuem canais de comunicação com os clientes deficitários e acabam desocupadas em períodos 
de baixa estação. 
121 São funcionários que vêm do continente e, devido ao déficit habitacional da ilha, os proprietários das 
grandes pousadas arrendam diversas pousadas menores para utilizá-las como alojamento para seu 
pessoal. 
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Figura 19: Ação de recadastramento de moradores em FEN 

 

Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/blog/viver-noronha/post/governo-realiza-atualizacao-cadastral-dos-
moradores-de-fernando-de-noronha-para-aplicar-politica-habitacional.html 

Embora à primeira vista possa soar como uma excelente iniciativa (distribuir casas 

para quem não as tem), é preciso ter em conta que (levando em consideração a 

dinâmica entre poderes e favores) algumas dessas casas podem, ao fim e ao cabo, 

serem destinadas para certos preferidos ao invés de quem realmente necessita. 

Com efeito, em entrevista com alguns ilhéus, o que se ouviu é que boa parte das 

novas habitações estão sendo pleiteadas justamente por não ilhéus. 

A partir de reflexões como essas, vem à tona, e com todo vigor, a proposta de 

Harvey (2004) a propósito da despossessão. Isto porque, o que se verifica em 

Fernando de Noronha é um processo de despossessão que não se limita 

simplesmente à despossessão de casas, mas à despossessão do próprio espaço. 

4.2| A despossessão do espaço e seus desdobramentos 

Seja arrendando sua casa, seja associando-se com empresários, há sempre a 

possibilidade do ilhéu perder ou vender sua moradia para o investidor de fora. 

Assim, o que se tem é que o ilhéu é, invariavelmente, empurrado para fora de sua 

casa e, em última instância, da ilha. Estes que partem são, portanto, privados da 

convivência e das referências que tinham com um espaço que lhes era familiar e o 
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qual ajudaram a produzir. Os vínculos entre o homem e seu espaço se desfazem. 

Nestas circunstâncias, e não há como dizer isso de outra forma, os ilhéus são 

espoliados de seu espaço. 

Quanto aos que permanecem, lhes resta testemunhar os que partiram serem 

substituídos por haoles e turistas. Embora seja legítimo dar o benefício da dúvida e 

esperar que algum tipo de relação positiva possa florescer desses novos arranjos, a 

experiência tem mostrado que a tendência é que ocorra o oposto. Nos depoimentos 

de pesquisadores e ex-gestores foram recorrentes as alegações de que, com o 

desenvolvimento do turismo, aquilo que anteriormente era marcado por relações 

de solidariedade entre as pessoas, passou à condição de relações comerciais 

mediadas pela possibilidade de lucro. Como descreve Rocha Lima (2000, p.276): 

Um morador assim se expressa quanto às mudanças de atitude entre os 
próprios habitantes: “… antes [do turismo] os donos de carros paravam 
para levar a gente [carona]. Hoje, não. Eles não param, pois, se levar a 
gente, não ganha dinheiro com o turista… [ele] é quem paga o aluguel do 
carro cada vez que vai para algum lugar; a gente não…”. 

Um entrevistado que trabalhou em Fernando de Noronha menciona que… 

Trabalhei em Noronha por mais de 5 anos (…) e conhecia todo mundo lá. 
Quando volto lá [Fernando de Noronha] agora… 10 anos depois, não 
reconheço mais ninguém (…). Tá tudo muito mudado (…), as pessoas 
principalmente (…). Fiquei espantada, sabe? 

Outro desdobramento dessa saída sistemática de moradores é o esfacelamento 

do poder de mobilização local. Neste ponto, é interessante resgatar a acepção 

gramsciana segundo a qual a tomada da hegemonia pelas classes dominadas não se 

dará por meio de ataques frontais (“guerra de movimento”) e sim por meio de uma 

ocupação progressiva de espaços (“guerra de posições”). Assim, se se assume, 

como Gramsci (2000), que a conquista do poder é precedida por uma longa batalha 

pela hegemonia e pelo consenso, fica evidente que a mudança só é possível via uma 

luta cotidiana e de longo prazo envolvendo a participação consciente da grande 

maioria da população (COUTINHO, 2003). 

Ocorre que, no caso de Fernando de Noronha, a partir do momento em que os 

residentes são substituídos por turistas, criam-se as condições para a produção de 

um espaço no qual as possibilidades de resistência, articulação e cobrança da 
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comunidade local junto ao poder público pela melhoria de vida na ilha atrofiam-se 

e tendem a desaparecer. Isto porque turistas nada mais são do que meros 

passantes, isto é, pessoas que não vivem os problemas da ilha. Os verdadeiros 

atores contra-hegemônicos são os ilhéus. São estes que, sofrendo direta e 

diariamente as desventuras de viver em um espaço que não é pensado para eles, 

encontram a motivação necessária para se mobilizarem e reivindicarem um outro 

espaço. Logo, o desaparecimento dessas pessoas do espaço insular deve ser objeto 

de especial preocupação; afinal, sem uma população local que se mobilize pelo seu 

espaço, as condições tornam-se ideais para a constituição de um espaço que busca 

atender apenas aos interesses hegemônicos. 

Quando é esse o caso, o próprio espaço tende a perder o sentido, a se converter em 

um “presente sem espessura, quer dizer, sem história, sem identidade; (…) espaço 

do vazio” (CARLOS, 1999, p.28). Enfim, tende a transformar-se um espaço do 

provisório e do efêmero, no qual as relações entre os indivíduos são impessoais e 

sem referências comuns a um grupo. Dessa forma, o ilhéu que (por enquanto) 

permanece em Fernando de Noronha vê a tessitura do espaço que ajudou a criar se 

desmanchar. Para estes, ainda que em outro sentido, o espaço também 

“desaparece”. Trata-se de outra forma de espoliação; uma espoliação que não 

tem a ver com a perda do espaço propriamente dito (como no caso dos que 

partiram), mas sim das referências que o constituem. 

É preciso reconhecer, no entanto, que em todo esse processo, o Estado, “sempre 

um grande agente da acumulação por espoliação” (HARVEY, 2004, p.129), por 

meio de seus representantes, não pode (por mais que deseje) atuar 

indiscriminadamente como melhor lhe convém. Para que tenha a aceitabilidade 

necessária pela sociedade em geral, suas ações e intenções (que, no fundo, são as 

dos grupos que representam) precisam vir revestidas de argumentos que 

invoquem o sentimento da promoção do bem-estar comum. É precisamente nesse 

ponto que não há como deixar de considerar o papel da ideologia no processo de 

produção do espaço; afinal, como bem lembra Lefebvre (1976 apud SOJA, 1993, 

p.102), o espaço “é um produto literalmente repleto de ideologias”. 
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4.3| A ideologia da proteção ambiental como elemento para legitimar a 
produção do espaço 

Desde que Gramsci (2000, p.244) evidenciou que “Estado = sociedade política + 

sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção”, descortinou-se o fato de 

que o Estado não se resume ao aparelho governamental. Como explica Coutinho 

(2003, p.127), a acepção gramsciana sobre o Estado comporta duas esferas 

principais: 

(…) a sociedade política (que Gramsci também chama de ‘Estado em 
sentido estrito’ ou de ‘Estado-coerção’), que é formada pelo conjunto dos 
mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio 
legal da repressão e da violência e que se identifica com os aparelhos de 
coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar; e a 
sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações 
responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 
compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da 
cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc 
(COUTINHO, 2003, p.127) (grifo nosso). 

Trata-se, pois, de um “Estado Ampliado” (BUCI-GLUCKSMANN, 1978, p.12), no 

qual a sociedade civil (composta pelo conjunto de organizações privadas) ajuda, 

por meio da construção e difusão de uma ideologia, a sociedade política a sustentar 

o quadro hegemônico. Com isso, fica evidente que: 

(…) a força verdadeira do sistema não reside na violência da classe 
dominante ou no poder coercitivo do seu aparelho de Estado, mas na 
aceitação por parte dos dominados de uma concepção de mundo que 
pertence aos seus dominadores. A filosofia da classe dominante 
atravessa todo um tecido de vulgarizações complexas para aparecer 
como 'senso comum'; isto é, a filosofia das massas, que aceitam a moral, 
os costumes e o comportamento institucionalizado da sociedade em que 
vivem (FIORI, 1970, apud CARNOY, 1990, p.93-94). 

No caso de Fernando de Noronha, essa ideologia foi edificada a partir do, 

dificilmente objetável, argumento da necessidade da proteção ambiental. 

Ainda que a transformação de Fernando de Noronha em PARNAMAR tenha menos 

a ver com os afamados atributos naturais do arquipélago e mais com questões 

políticas122, foi o discurso conservacionista que, evidentemente mais nobre e 

                                                 
122 Como muito bem sintetiza Rocha Lima (2000, p.198) a intenção para a transformação do Arquipélago 
em Parque Nacional “resulta de dois fatos conjunturais: de um lado, o movimento de repúdio à sua 
(re)anexação ao Estado de Pernambuco e, de outro, o frustrado plano político de Fernando César 
Mesquita, que projetava candidatar-se a senador pelo então Território de Fernando de Noronha!”. Com 
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valoroso, entrou para a história oficial como o elemento determinante que 

justificou a criação da UC. Assim, em que pesem as questões políticas, para todos os 

efeitos o PARNAMAR de Fernando de Noronha surgiu com a finalidade de… 

(…) proteger amostra representativa dos ecossistemas marinhos e 
terrestres do arquipélago, assegurando a preservação de sua fauna, flora 
e demais recursos naturais, proporcionando oportunidades controladas 
para visitação, educação e pesquisa científica e contribuindo para a 
proteção de sítios e estruturas de interesse histórico-cultural porventura 
existentes na área (Art. 1º do Decreto Federal nº 96.693/88). 

Ao mesmo tempo, é preciso considerar que a teledramaturgia (como nas 

minisséries “Riacho Doce”, da TV Globo e “O Canto das Sereias” da TV Manchete, 

ambas na década de 1990), os vários programas que Francisco José fez para o 

Globo Repórter, as matérias de diversos jornais do país (nas quais o termo 

“paraíso” foi exaustivamente empregado nas manchetes nas seções de viagem e 

                                                                                                                                               
efeito, segundo IBAMA (1990, p.11), desde 1985 o IBDF já havia adotado, com base nos argumentos do 
Sr. Russel Wid Coffin, a ideia da criação de um parque nacional no Arquipélago. Ainda de acordo com 
IBAMA (1990, p.11), o Sr. Russel Coffin era o sócio-gerente da empresa Águas Claras Produções 
Marinhas. Essa empresa possuía uma base de mergulho em Fernando de Noronha. Mergulhador 
experiente e com grande sensibilidade para as questões ambientais, Coffin criou em 1986 o Comitê Pró-
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha como forma de pressionar o IBDF para a 
implantação do Parque. Argumentava o Comitê Pró-Parque que, além de possuir notáveis características 
ambientais e a qualidade paisagística, o Arquipélago constituía uma área de desova de tartarugas-
marinhas ameaçadas de extinção, e abrigava uma elevada concentração de golfinhos-rotadores como 
não observada em qualquer outra parte do globo. Quando em 1986 o EMFA, então responsável pela 
administração do Território Federal, passou a coordenar planos que previam a realização de diversas 
obras de grande porte pra o incremento do turismo local, o Comitê Pró-Parque “ciente das 
consequências desastrosas que tais obras podiam ocasionar, promoveu ações de maior impacto para 
defesa do Arquipélago” (IBAMA, 1990, p.12). Entre outras coisas, o Comitê viabilizou a visita de 
reconhecidos especialistas brasileiros de áreas marinhas para estudos que acabaram por apontar os 
impactos negativos dessas obras. Além disso, na luta pela implantação do Parque, o Comitê entregou 
diretamente a um assessor de Sarney um dossiê com todas as informações técnicas que justificariam a 
criação da área protegida, incluindo mapas e propostas de limites. O Comitê chegou mesmo a conseguir 
milhares de assinaturas apoiando a criação do Parque, entre elas dezenas de parlamentares e 
ambientalistas de renome. No entanto, o EMFA se mostrava irredutível em sua posição de que a 
vocação da ilha era para o turismo sofisticado e em grande escala (IBAMA, 1990, p.13). Eis que, em meio 
a estas discussões, o Presidente da República promulgou, em setembro de 1988, o Decreto Federal que 
criou o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Em desconsiderar o peso que as pressões do 
Comitê desempenharam sobre o Governo Federal, convém não esquecer também que, no contexto 
político da época, Fernando de Noronha estava em vias de ser reanexado à Pernambuco. Políticos da 
oposição viam nesta manobra uma possibilidade de atingir o então Presidente Sarney. Como expressou 
Fernando César Mesquita: "Tenho sido muito contundente em minhas criticas a alguns constituintes que 
vêm se opondo ao Governo, foi uma reação natural que, na primeira oportunidade eles aproveitassem 
para dar-me o troco" (Correio Braziliense, publicado em 01.07.1988). Ou seja, ao fim e ao cabo, a 
constituição do PARNAMAR de Fernando de Noronha nada mais foi do que uma reação do Governo 
Federal como forma de assegurar a manutenção da sua influência em um território que estava em vias 
de passar ao controle de Pernambuco. É isso que explica porque a UC foi criada em 1988, e não antes, 
em 1986, quando das recomendações, argumentos técnico-científicos e pressões políticas levadas a 
cabo pelo Comitê Pró-Parque. 
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lazer), as ações de promoção turística (quer fossem da EMBRATUR, da EMPETUR 

ou da ADEFN) aliados às ações publicitárias de agências de viagens (ao 

comercializarem pacotes turísticos) emprestaram a Fernando de Noronha uma 

imagem123 do próprio “paraíso na Terra”. 

Aparentemente inofensivas, a imagem de paraíso e a ideologia conservacionista 

(que a nutre), tiveram papel determinante na produção daquilo que Lefebvre 

(2013, p.100) denomina espaço concebido, isto é, aquele espaço constituído pelas 

instâncias oficiais (Estado). Como diria Sábato (1993, p.47): “o abstrato acaba 

dominando o concreto”. O que sucedeu em Fernando de Noronha foi isso: o espaço 

concebido trouxe consigo não só o imperativo da necessidade rígida da proteção 

do paraíso, como também a indicação de quem deveria ser seu protetor: as 

instâncias oficiais (tanto na esfera federal, como na estadual). 

A partir daí, a opinião do órgão responsável pela preservação ambiental passou a 

ser vista como, senão a única, a mais pertinente. Observe-se, por exemplo, que foi 

precisamente o argumento da necessidade de proteção dos atributos naturais de 

Fernando de Noronha que facultou (e ainda faculta) ao Estado, mais 

especificamente na figura do IBAMA (posteriormente do ICMBio), a legitimidade 

para decidir aquilo que pode, ou não, ser feito no arquipélago. Como expõe Rocha 

Lima (2000, p.203): 

A população da ilha, e não só a dos núcleos residenciais atingidos, sentiu 
sua existência mais uma vez ameaçada com o surgimento dessa 
instituição de regras proibitivas referentes a uma porção da natureza 
sobre a qual os ilhéus reivindicam direitos de pleno acesso; em certos 
casos, de relativa circulação, e, principalmente, o uso da totalidade ou 
parte dos recursos ambientais ali existentes. Regras em relação às quais 
praticamente não houve negociação. Com um sistema de normas tanto 
para os ecossistemas terrestres quanto os marinhos (períodos de 
interdição da caça e da pesca e, em alguns casos, total proibição), o 
Parque diminuiu não só seus espaços, mas sua destinação e autonomia. 
Na verdade, o que ficou implícito, depois da criação do Parque, foi que a 
população deveria “sacrificar-se” para dotar o restante da Humanidade 
de espaços naturais, de lazer e “contatos com a natureza”, ou, como se diz 
mais modernamente, “proteger a biodiversidade”. 

                                                 
123 Em se tratando de turismo, a imagem é assunto de grande relevância. Isto porque, diferentemente 
de outro produto, um produto turístico não pode ser testado ou experimentado antes de seu efetivo 
consumo. Por essa razão, diz-se que um produto turístico é intangível. Sendo assim, é, em grande parte, 
com base na imagem que possui sobre o destino que o turista toma sua decisão em visita-lo ou não. 
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O argumento da necessidade imperativa de conservação do “paraíso” foi ainda 

suficientemente poderoso para legitimar a atuação de outro sujeito cujas decisões 

são capitais em Fernando de Noronha: a ADEFN. Foram os atributos naturais do 

arquipélago que justificam a implantação de um conjunto de medidas restritivas 

cujo poder de decisão está concentrado nas mãos de uns poucos burocratas que, 

conforme já discutido, tendem a atuar em benefício próprio e consoante uma lógica 

de troca de favores. 

A necessidade de proteção ambiental também foi empregada para introdução de 

um novo sujeito na ilha: a EcoNoronha. Em 2008, o ICMBio, em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério do Turismo (MTur), elaborou o 

Programa Turismo nos Parques que abarcou 10 Parques Nacionais124. No caso 

específico de Fernando de Noronha, as intenções desse programa se concretizaram 

através do Edital de Concorrência nº 01/2010125. 

De acordo com o referido edital, caberia à concessionária investir R$ 7,5 milhões 

de modo a prover o PARNAMAR de estruturas que possibilitassem seu adequado 

funcionamento. Em contrapartida, ficava assegurado à mesma os direitos 

exclusivos de exploração do turismo na área do PARNAMAR (incluindo serviços de 

mergulho, hospedagem, e passeios), bem como a cobrança de um ingresso pelo 

acesso126. 

A vencedora do certame foi a EcoNoronha127, empresa pertencente ao grupo 

Cataratas do Iguaçu S/A, que também administra o PARNA das Cataratas do 

                                                 
124 Aparados da Serra (RS/SC), Chapada dos Veadeiros (GO), Serra dos Órgãos (RJ), Serra da Capivara (PI), 
Jaú (AM), Lençóis Maranhenses (MA), Iguaçu (PR), Tijuca (RJ), Marinho dos Abrolhos (BA) e Marinho de 
Fernando de Noronha (PE). 
125 Cujo objetivo foi estabelecer as condições para a concessão dos direitos de exploração de serviços de 
apoio à visitação pública, cobrança de ingresso, exploração comercial em pontos de apoio à visitação, 
centro de visitantes, trilhas, entre outros, no PARNAMAR. 
126 De acordo com Portaria do Ministério do Meio Ambiente 135/2010, o ingresso tem validade de 10 
dias corridos e custa R$ 162,00 para estrangeiros e R$ 81,00 para brasileiros. A cobrança do ingresso é 
feita nos Postos de Informação e Controle (PIC) localizados em pontos de acesso ao PARNAMAR e 
dotados de catracas. Moradores são isentos do pagamento. 
127 Após lançamento do edital, houve uma tentativa de cancelamento do mesmo, sob a alegação de que 
a intenção do ICMBio seria a de “auferir lucros exorbitantes com a exploração do Parque Marinho de 
Fernando de Noronha, mediante concessão dessa exploração a empresa particular, desconsiderando os 
interesses econômicos e sociais da comunidade de residentes em Fernando de Noronha, que não foram 
incluídos no projeto de concessão” (CLETO, 2013, p.113). O que aconteceu foi que a comunidade se 
sentiu excluída do processo, a partir do momento em que o edital fixava a obrigatoriedade de um 
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Iguaçu. Na qualidade de concessionária, a EcoNoronha começou a operar na ilha 

em 2010 e, tratando de cumprir os termos do edital, realizou investimentos em 

infraestruturas como mirantes, trilhas suspensas, vias de acesso, centro de 

visitantes, sinalização e capacitação de recursos humanos. 

No entanto, se por um lado a implantação de novas infraestruturas levadas a cabo 

pela EcoNoronha possibilitaram a melhoria da qualidade da experiência da 

visitação, por outro lado, também criaram entraves com a comunidade que a viam 

como “uma ‘nova dona’ da ilha, ou mais uma entidade que partilhará o poder já tão 

fragmentado” (CLETO, 2013, p.113). Uma das expressões mais evidentes deste 

mal-estar entre os ilhéus e a EcoNoronha tem a ver com os Postos de Informação 

e Controle (PIC). 

Localizados em pontos estratégicos128, os PIC são, como o próprio nome indica, 

locais onde os turistas podem obter informações sobre o PARNAMAR, mas, 

sobretudo, uma forma pela qual é possível à EcoNoronha controlar o acesso dos 

visitantes à área do Parque. Os PIC (figura 20) contam com estacionamento, loja de 

conveniência, lanchonete, serviço de locação de equipamentos de mergulho, 

cadeira, guarda-sol e bicicletas, sanitários (inclusive os adaptados para pessoas 

com necessidades especiais), guarda-volumes, loja de souvenirs, ar condicionado e 

chuveiros (tudo construído com material ecológico), mas também possuem 

catracas que permitem (no caso de quem pagou) ou proíbem (no caso de quem não 

pagou) o acesso do visitante à área do PARNAMAR. Não obstante as benesses 

alardeadas pela concessionária129, o fato é que ao dotar esses PICs de catracas, a 

                                                                                                                                               
aporte de recursos de mais de R$ 7 milhões, algo que possibilitava apenas a participação de grandes 
grupos exteriores à ilha. A licitação chegou a ser suspensa, mas o ICMBio recorreu argumentando que a 
inclusão da comunidade no processo estava assegurada a partir do momento em que uma das cláusulas 
do edital obrigava a concessionária a ter, no mínimo, 65% de seu quadro de pessoal composto por mão-
de-obra local (CLETO, 2013, p.115). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acabou por dar 
ganho de causa ao ICMBio e o processo de licitação seguiu seu curso, tendo como vencedora a empresa 
EcoNoronha. 
128 Praia do Sueste,  
129 “A essência do projeto de melhorias da infraestrutura é fazer com que o visitante encontre 
facilidades e suporte para aproveitar ao máximo sua experiência em Fernando de Noronha. Por isso, 
aperfeiçoamos alguns sistemas de funcionamento de algumas dependências, como sanitários, e 
aproveitamento da água da chuva. Também buscamos alternativas sustentáveis em todos os processos 
da obra. Hoje, a construção dos PICs não gera resíduos sólidos, por exemplo”, explica Pablo Mórbis, 
gerente da EcoNoronha (CATARATAS DO IGUAÇU S/A, 200). 
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empresa acabou por limitar o acesso a algumas praias da ilha interferindo assim no 

desfrute do espaço por parte dos ilhéus. 

Figura 20: PIC do Sueste 

 

Fonte: O autor (2015) 

Por fim, o discurso da necessidade de proteção da natureza também foi invocado 

para justificar a implantação de dispositivos de controle como a TPA. Conforme o 

Art. 83 da Lei 10.403/89 que institui os tributos no âmbito do Distrito Estadual de 

Fernando de Noronha, a TPA é instituída com a finalidade de “assegurar a 

manutenção das condições ambientais e ecológicas do arquipélago de Fernando de 

Noronha”. Perceba-se, inclusive, que esta mesma imagem de paraíso também 

tratou de fomentar no turista a sensação de que a taxa merece ser paga. 

Sobre um dos efeitos mais evidentes da ideologia (qual seja, o de fazer com que a 

opinião pública aceite como natural aquilo que lhe é ofertado), não se poderia 

deixar de observar que a apropriação e a manipulação da ideologia 

conservacionista e da imagem de paraíso foram trabalhadas com tamanha 

diligência pelas instâncias hegemônicas que o próprio senso comum passou a 

assimilá-las e reproduzi-las como verdadeiramente genuínos. “Paradisíaco” 
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tornou-se um adjetivo presente na quase totalidade das reportagens, anúncios, 

vídeos, materiais promocionais ou blogs que versem sobre Fernando de Noronha. 

A consequência disso, convém ressaltar, é a perpetuação da autoridade e da 

legitimidade das instâncias hegemônicas na produção do espaço que lhes 

interessa; ou seja, de um espaço que, muito provavelmente, não é aquele almejado 

pelo ilhéu. 
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CONCLUSÕES 

Enquanto esforço intelectual para compreender a realidade, uma tese deve plainar 

no caso de análise e retornar ao plano teórico para, a partir daí, oferecer 

perspectivas e pontos de vista que auxiliem no avanço da teoria. Sob esse ângulo, 

um estudo de caso nunca é fim, mas um meio por meio do qual se torna possível 

obter elementos capazes de sustentar uma reflexão teórica sobre determinado 

tema. O que a análise do caso de Fernando de Noronha representou foi exatamente 

isso: a coleta de evidências que permitiram melhor compreender a dinâmica da 

acumulação por espoliação na produção do espaço turístico. Neste sentido, uma 

primeira reflexão tem a ver com o próprio conceito de espoliação/despossessão. 

Desde que Marx (2004) escreveu sobre as origens da acumulação primitiva, as 

reflexões sobre despossessão estiveram circunscritas à questão da privatização 

de terras por meio da violência. No entanto, é um equívoco pensar a espoliação 

unicamente nestes termos. A espoliação escolhe seus instrumentos conforme o 

contexto. Não há um receituário padrão, uma fórmula típica a ser seguida. A 

abordagem varia consoante o público a ser espoliado e as características do 

espoliador. Assim, é possível testemunhar desde abordagens mais grosseiras 

(como os cercamentos ou novos cercamentos), até àquelas mais sofisticadas (como 

no caso das valorizações inverossímeis de ações, cuja prática requer um sistema de 

contabilidade refinado o suficiente para ludibriar auditorias e acionistas com 

relatórios fraudulentos). O que esta tese buscou evidenciar, entre outras coisas, foi 

como o turismo pode ser utilizado enquanto uma dessas vias para promover a 

despossessão. 

O que se verificou foi que a despossessão é, de fato, uma variável fundamental para 

explicar como ocorre a produção do espaço em Fernando de Noronha. As 

principais práticas relacionadas com o turismo na ilha são a associação entre 

investidor externo e ilhéu e; os arrendamentos (seja por parte de investidores, seja 

por parte das pousadas maiores). O que se percebeu foi que, em ambos os casos, o 

ilhéu efetivamente incorre na possibilidade de perda do direito ao TPU. Além disso, 

tanto a associação como o arrendamento implicam no deslocamento do ilhéu (para 

a casa de um parente na própria ilha ou para o continente). Por essa razão afirma-



177 
 

 

se que o ilhéu não está sendo espoliado apenas de suas casas, mas sim de seu 

espaço. Ademais, a partir do momento em que a ADEFN opta por privilegiar 

empresários externos (em detrimento da comunidade) quando estabelece como 

estratégia o posicionamento de Fernando de Noronha como destino de luxo, torna-

se evidente como o Estado ao longo de sua atuação não se preocupou em 

desenvolver estratégias que viabilizassem o protagonismo dos ilhéus na gestão de 

seus empreendimentos. Muito embora, se verifiquem ações que envolvem 

parcerias com o SEBRAE, por exemplo, para a oferta de cursos de qualificação 

(camareira, qualidade no atendimento, serviços de bares, etc.), desconhecem-se 

iniciativas voltadas para tornar os ilhéus protagonistas do desenvolvimento do 

turismo, ao invés de meros coadjuvantes ou espectadores. Por esta razão, entende-

se que os ilhéus também são espoliados de seu direito de explorar e se beneficiar 

da atividade desenvolvida em seu próprio espaço. 

Por tudo isso, considera-se que o lugar do turismo na dinâmica da espoliação é 

servir como uma espécie de vetor: por meio da atividade turística, o capitalista 

externo chega a Fernando de Noronha, aí se instala e produz o espaço conforme 

seus interesses. É no turismo que o capital encontra a justificativa para aportar e se 

reproduzir em um contexto onde simplesmente não se pode comprar a terra. 

Dessa forma, o caso de Fernando de Noronha ensina que, de fato, as vias da 

despossessão são variadas. Não existe um, mas sim diversos caminhos que podem 

ser percorridos; o turismo é um deles. 

No entanto, ainda que conduzida pelo capitalista em sua ânsia de lucro, o processo 

de despossessão não se resume a este único sujeito. Isto porque, mesmo sendo o 

principal interessado em pilhar os haveres alheios, a atuação do capitalista quase 

sempre esbarra na necessidade da chancela do Estado que, devido ao monopólio 

do aparato jurídico, é o único ente capaz de legitimar como socialmente aceito um 

processo de despossessão. Disto conclui-se que não é possível discutir 

despossessão (ao menos em Fernando de Noronha) sem que se considere a 

atuação do Estado como ente ativo nesse processo. 

No “microcosmo” de Fernando de Noronha viu-se que a atuação do Estado, 

representado pelos burocratas (que, imbuídos das prerrogativas legais, decidem 
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pelas ações de espoliação atendendo a determinados interesses que, não por acaso, 

são os das classes hegemônicas), se pauta pela troca de favores: mimos de um lado 

resultam em benefícios e agilidades burocráticas do outro. E vice-versa: 

favorecimentos de um lado (quando já não são, eles próprios, uma resposta) 

resultam em certos agrados para o burocrata e/ou seus familiares. É esse ciclo 

vicioso que, em grande medida, alimenta uma produção do espaço pela via da 

despossessão em Fernando de Noronha. 

Em uma escala geográfica mais ampla (isto é, aquela que se passa em qualquer 

lugar no continente), possivelmente as ações de despossessão legitimadas pelo 

Estado teriam como fato gerador (ou recompensa) o dinheiro ou mimos mais 

requintados do que um pernoite de hotel, um jantar, um convite para uma festa ou 

um passeio de barco; no entanto, em Fernando de Noronha esses pequenos mimos 

(que permitem melhor desfrutar da vida na ilha) são bastante apreciados enquanto 

moeda de troca. 

O que o caso de Fernando de Noronha ainda tornou evidente foi que a 

despossessão tem uma repercussão espacial significativa: o desmantelamento 

daquilo que Lefebvre (1991, p.39) denomina “espaço vivido”. Aquele espaço que, 

teoricamente, seria o espaço de resistência da comunidade, o espaço no qual a 

mesma consegue se articular de modo a resignificá-lo e vivê-lo (apesar das 

imposições gestadas e implementadas de acordo com os interesses hegemônicos) 

tende, num contexto marcado pela lógica da espoliação, a se desmanchar. Isto 

porque, ao se expurgarem os indivíduos, elimina-se o elemento basilar que 

empresta coesão e unidade ao espaço. E dessa forma, rompem-se as resistências. 

Assim, não é somente a perspectiva de aceder às terras e imóveis que interessa ao 

capitalista, mas também o solapamento dos elementos de resistência; até mesmo 

porque, com a desestruturação do tecido social local, a assimilação de terras e 

imóveis pelo capitalista torna-se mera questão de tempo. 

Cabe acrescentar e ressaltar que todo esse processo de alijamento pode ser feito 

sem que se recorra, necessariamente, à força bruta. O uso do aparato militar ou 

quaisquer outros recursos coercitivos não constitui a única via para destituir os 

indivíduos de suas posses. Se por um lado é verdade que, como identifica 
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Luxemburg (1985), o emprego de métodos violentos foi uma característica das 

ações de despossessão levadas a cabo durante a fase imperialista, por outro lado 

também é verdade, como assinala Harvey (2004), que para além da truculência, há 

outras formas de se viabilizar a rapina. Assim, mesmo admitindo-se o lugar 

privilegiado que o emprego da força bruta ocupou na história da acumulação por 

despossessão, isso não significa que, necessariamente, tenha de ser sempre assim. 

Sendo o capitalismo extremamente competente e criativo quando se trata de se 

adaptar a novos contextos, não surpreende o fato de que utilize abordagens mais 

softs quando as circunstâncias assim permitirem. O caso de Fernando de Noronha 

mostrou que uma dessas abordagens pode ser o discurso construído em torno da 

necessidade de se proteger um “paraíso ecológico”. 

Ao se examinar a descrição feita por Marx (2004) sobre o processo de usurpação 

das terras comunais na Inglaterra, é notória a ausência de qualquer preocupação 

(por parte dos landlords) com vista a justificar seus atos. As terras eram 

simplesmente roubadas “sem qualquer observância da etiqueta legal” (MARX, 

2004, p.837). Nos dias de hoje, no entanto, tal prática não é mais possível… ao 

menos não de forma tão explícita. Sendo assim, abordagens mais sutis e 

meandrantes se fazem necessárias. A análise de Fernando de Noronha mostrou 

que uma possível via para assegurar a despossessão em tempos de capitalismo 

maduro é o emprego de um motivo nobre, no caso o da proteção do meio 

ambiente. 

O que se percebeu em Fernando de Noronha foi que a premissa da proteção do 

meio ambiente e a imagem de paraíso foram apropriadas e tergiversadas de tal 

maneira que acabou-se por criar um consenso em torno de uma necessária atuação 

de certos sujeitos. Uma vez legitimados, esses sujeitos induziram o processo de 

produção do espaço consoante seus interesses (no caso dos órgãos ambientais) e 

os do capital (no caso dos burocratas que empregaram o aparato estatal de modo a 

atender aos interesses de um determinado estrato da comunidade insular). Pode-

se, portanto, falar em uma violência que se processa também no nível do simbólico; 

uma violência que naturaliza discursos e nega alternativas… e, o que é mais 

preocupante, com a aquiescência de parte da comunidade local e da ampla maioria 

dos turistas. 
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Concebido por e para as instâncias hegemônicas, o espaço (re)produzido nos 

moldes acima expostos acaba por fornecer elementos suficientes para que o 

mesmo não represente a expressão da população que o habita, mas, ao contrário, 

aquela que as grandes estratégias lhe designaram (LEFEBVRE, 1991, p.309). 

Justamente porque resulta de um procedimento cuja intenção é dissuadir o 

observador de interpretar livremente o espaço (induzindo-o, na verdade, a aceitá-

lo como um dado pronto e inquestionável), um espaço engendrado para ser objeto 

de uma leitura é, como diz Lefebvre (2013, p.194), “o mais enganoso e falso de 

todos”. 

O fato da proteção do meio ambiente ser utilizada como via para legitimar a 

atuação dos sujeitos hegemônicos é revelador de como quaisquer argumentos 

ecológica ou socialmente aceitos podem, em princípio, ser apropriados pelo 

mainstream de modo a legitimar suas intervenções no espaço. Isso faz pensar que 

outros temas igualmente relevantes e/ou atuais como inovação, criatividade, 

competitividade, cidades inteligentes, etc. podem ser empregados para justificar a 

produção do espaço em um determinado sentido. 

Quando se analisa a questão em pormenor, vê-se, portanto, que qualquer tema é 

passível de manipulação. Na verdade, ao que parece, quanto mais politicamente 

correto o argumento, mais fácil a manipulação e, por conseguinte, maiores as 

chances de que o espaço produzido se assemelhe àquele projetado pelo capital. Daí 

a necessidade, em se tratando de produção do espaço, em se dedicar espacial 

atenção a propostas que evocam imagens cândidas, inofensivas e aparentemente 

idôneas. Melhor dizendo: talvez sejam precisamente estes tipos de propostas 

(dado seu potencial para legitimar ações de despossessão e viabilizar a aceitação 

da opinião pública) que requeiram maior atenção por parte do investigador 

dedicado ao estudo da produção do espaço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em conta o potencial do turismo para transformar o espaço e, por isso 

mesmo, indo além da perspectiva ingênua e simplista que o enxerga somente 

enquanto uma panaceia econômica para as localidades (em particular, as 

insulares), a presente investigação se propôs a sustentar uma tese segundo a qual 

o turismo pode se constituir em um mecanismo que viabiliza a acumulação por 

despossessão. Diante disso, a presente pesquisa se propôs a esclarecer como o 

turismo pode ser utilizado para viabilizar essa acumulação por despossessão por 

meio da análise do caso de Fernando de Noronha. 

Encontrou-se que a associação entre ilhéus e investidores externos é uma das 

formas pela quais a despossessão se concretiza. A outra é através da atuação do 

Estado. Viu-se ainda que a relação entre poderes e favores é quase que 

indissociável em Fernando de Noronha e, em grande medida, é ela quem dita o tom 

e a velocidade da produção do espaço na ilha. Ademais, ficou claro que, por meio 

de um discurso bem elaborado, o capital não precisa recorrer à truculência para 

efetivar a despossessão. No caso de Fernando de Noronha o que se notou foi o 

emprego do argumento da necessidade de proteção ambiental como elemento 

legitimador da atuação do Estado e de como isso dá autoridade aos burocratas que 

O representam. Isso fez pensar, inclusive, que, devidamente manipulados, os 

argumentos politicamente corretos talvez sejam as melhores opções para o capital 

atingir seus intentos. 

Diante do exposto, entende-se que os objetivos (geral e específicos) desta 

investigação foram satisfatoriamente cumpridos, fato este que faz crer que a tese 

ora apresentada apresenta a consistência necessária para ser aceita enquanto tal. 

Com efeito, a dinâmica da despossessão não só é importante para explicar como 

ocorre o processo de produção do espaço em Fernando de Noronha; ela é 

fundamental. Não há como apreender adequadamente a forma como o espaço da 

ilha é produzido sem recorrer à despossessão. 

Não obstante, cumpre aqui advertir sobre a limitação das conclusões apresentadas. 

Embora a possibilidade de generalização seja tentadora, há que se reconhecer que 
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as conclusões aqui apresentadas dizem respeito a uma realidade insular. Ou seja, 

muito do que aqui se afirmou tem relação com uma escala que além de ser 

diminuta, é geograficamente isolada. Sendo assim, é preciso admitir que algumas 

das considerações ora apresentadas talvez não tenham aplicação em se tratando 

de um contexto não insular. 

Neste sentido, a título de sugestão para futuras investigações sobre a temática da 

acumulação por despossessão e sua relação com o turismo, recomenda-se a 

condução de estudos de caso em realidades nas quais haja a propriedade privada 

da terra. Tais estudos podem gerar resultados interessantes capazes de ajudar a 

melhor compreender uma temática que, embora fundamental, ainda é pouco 

estudada. 

Outrossim, é interessante notar que o papel da imagem parece ser tema ainda 

timidamente trabalhado tanto em estudos sobre a produção do espaço como em 

análises sobre acumulação por espoliação. No entanto, conforme evidenciado 

nessa pesquisa, uma imagem (seja de destino turístico ou não) cuidadosamente 

construída pelas instâncias hegemônicas é parte fundamental na elaboração de um 

espaço concebido. Destarte, cumpre chamar a atenção para a necessidade de, 

sobretudo entre os geógrafos, se dispensar uma maior atenção ao tratamento 

deste tema. Estudar o espaço sem considerar como a imagem construída a 

respeito atua na produção do mesmo é enveredar por uma seara que arrisca 

produzir resultados acríticos e inverossímeis. 

Aliás, se tem algo que a realização desta pesquisa permitiu reforçar é que o espaço 

ainda é, como diria Santos (2004a, p.30), a “mercadoria universal por excelência”. 

A importância do espaço enquanto categoria de análise para se compreender a 

realidade segue com todo vigor. Em que pesem os avanços tecnológicos no sentido 

de desmaterializar a economia, ainda é nele que o capital encontra os elementos 

que lhe permitem prosseguir em sua marcha e contornar suas crises. Neste 

tocante, considerando que a acumulação por despossessão sempre fez parte do 

arsenal capitalista, o presente estudo levanta a necessidade de que a acumulação 

por despossessão seja um tema mais trabalhado pela Geografia, não apenas em 

espaço turísticos, mas em qualquer processo de produção do espaço. Entende-se 
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que ao deixar escapar essa questão, ignora-se uma variável relevante no processo 

de entendimento do mundo. Consequentemente, a partir do momento em que não 

conseguem compreender o quadro maior, as ações contra-hegemônicas perdem 

muito de sua força e de seu objetivo. 

*** 
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