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RESUMO 
 
 
 
A participação popular tem se mostrado essencial nos processos de 
desenvolvimento do turismo a nível local, embora venha acontecendo de forma 
ainda tímida no Brasil. Populações têm aos poucos se mobilizado para organizar a 
atividade turística visando atender tanto interesses individuais como coletivos. O 
presente trabalho consiste numa análise de como se dá a participação popular em 
uma área que vem sendo modificada em função da expansão do turismo. Analisar a 
participação popular a partir da compreensão de como a população percebe as 
mudanças causadas pela expansão do turismo em seu espaço/lugar constitui, 
portanto, o objetivo geral deste trabalho, e especificamente, buscou-se identificar 
quais as transformações advindas  do desenvolvimento da atividade turística; Avaliar 
as transformações causadas pela expansão do turismo em nível local; Compreender 
como populações de pequenas localidades receptoras percebem as transformações 
causadas pela expansão do turismo em seus locais de residência; e investigar as 
características da participação popular. Por meio de pesquisa orientada pela 
triangulação de métodos, foram aplicadas técnicas como questionários; investigação 
através de grupo focal; realização de entrevistas dirigidas e de entrevistas projetivas; 
realização de conversas informais; e observação direta em uma comunidade 
litorânea localizada no norte do Estado de Alagoas. A pesquisa revelou que a 
participação nos processos de planejamento, implementação e monitoramento da 
atividade turística ocorre com a participação de uma parcela muito pequena da 
sociedade. Nota-se ainda que a esfera governamental não proporciona um ambiente 
capaz de incentivar a participação dos residentes na gestão do turismo. Em 
localidades turísticas em fase inicial de expansão, a administração pública tem se 
mostrado ainda mais ausente, deixando o ordenamento turístico a cargo do 
empresariado que instala-se paulatinamente nesses locais. Assim, é necessário a 
existência de incentivo à participação popular pelos gestores públicos, além de 
planejamento integrado e responsável do turismo visando a promoção de benefícios 
para a população residente. 
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Expansão, Participação. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The popular participation has if shown essential in the processes of 
development of the tourism at local scope, even it comes happening of shy 
form in Brazil. Populations have if mobilized to organize the tourist activity 
searching take care of as many individual interests as collective. The present 
work consists of an analysis of how it happen a popular participation in an area 
that comes being modified in function of the expansion of the tourism. To 
analyze the popular participation from the understanding of how the population 
perceives the changes caused for the expansion of the tourism in its 
space/place constitutes, therefore, the general objective of this work. And 
specifically, it searched to identify which transformations happened because of 
the development of the tourist activity; To evaluate the transformations caused 
for the expansion of the tourism in local scope; To understand how populations 
of small receiving localities perceive the transformations caused for the 
expansion of the tourism in its places of residence; and to investigate the 
characteristics of the popular participation. By research guided for the 
triangulation of methods, techniques had been applied as questionnaires; 
inquiry through focal group; application of directed interviews and interviews 
with images; accomplishment of informal colloquies; and direct observation in 
a located littoral community in the north of the State of Alagoas. The research 
disclosed that the participation in the processes of planning, implementation 
and evaluation of the tourist activity occurs with the participation of a very 
small parcel of the society. One notices despite the governmental sphere does 
not provide an environment capable to stimulate the participation of the 
residents in the management of the tourism. In tourist localities in initial phase 
of expansion, the public administration has shown still more absent, leaving 
the tourist order in charge of the touristy managers that installs yourself 
gradually in these places. Thus, the existence of incentive to the popular 
participation from the public managers is necessary, beyond planning 
integrated and responsible of the tourism searching the promotion of benefits 
for the resident population. 
 
 

 
 KEYWORDS: Tourism, Diffusion, Participation. 
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1 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento deve ser calcado na premissa de melhoria da qualidade 

de vida da população, na geração de condições dignas de vida e de bem-estar para 

a mesma. Para que esse bem-estar seja possível, o meio ambiente deve ser gerido 

de maneira eficaz e responsável, já que a população necessita do meio ambiente 

conservado para viver, pois também é nele que trabalha e dele retira seu sustento. 

O turismo nesse contexto de desenvolvimento está se expandindo como 

atividade econômica capitalista, invadindo o espaço/lugar da população de núcleos 

receptores. A atividade tem experimentado amplo crescimento no Brasil, e uma vez 

que constitui atividade potencialmente causadora de impactos à natureza, necessita 

ser bem delineada e gerida de forma participativa e responsável, para que possa 

beneficiar a localidade. 

A implementação da atividade, no entanto, envolve o uso dos recursos cuja 

matéria-prima é, basicamente, o meio ambiente e o próprio homem.  Fatores que 

compõem a oferta turística como: recursos sociais, econômicos, políticos, ambientais 

e culturais do local receptor demonstram a natureza complexa onde o turismo se 

insere. 

Muitos são os impactos negativos trazidos pela exploração desordenada da 

atividade, quando a mesma é desenvolvida sem a junção dos interesses econômicos 

ao desenvolvimento social e respeito ao meio ambiente. O direcionamento da 

atividade à dimensão econômica implica muitas vezes a concentração de benefícios 

em poder de poucos, o que faz com que a população residente, por exemplo, seja 

excluída do cenário de decisões e dos resultados originados pela prática do turismo. 

Daí a necessidade de se pensar o turismo com base na conservação do ambiente e 

nos benefícios socioeconômicos para a população local, aspectos que levam à 

sustentabilidade do fenômeno turístico. 

A participação popular torna-se, então, essencial, uma vez que, sendo um dos 

princípios do turismo baseado na sustentabilidade, contribui para a proteção do 

patrimônio da comunidade. O turismo deve, assim, considerar os direitos e 

interesses das comunidades locais. 
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O resultado da participação popular nas decisões tende, ainda, a contribuir 

para a manutenção da diversidade sócio-cultural, valorização da mão-de-obra local, 

estabelecimento de responsabilidades, aumento da auto-estima das pessoas, além 

de colaborar no descobrimento das potencialidades e vocações turísticas do lugar. 

É de suma importância a atenção por parte dos gestores, principalmente em 

âmbito local, sobre a questão do envolvimento da comunidade. Estabelecer uma 

gestão de caráter participativo, através de um planejamento integrado, constitui 

elemento estratégico para o desenvolvimento da atividade turística em bases 

sustentáveis. O papel do Poder Público no sentido de estimular o envolvimento da 

população na estruturação da atividade turística é fundamental. 

A atividade turística, então, deve ser direcionada por estratégias de um 

desenvolvimento socialmente justo, com eficácia econômica e ecologicamente 

correto. Dentro desse argumento insere-se a esfera social de inclusão da 

comunidade no cenário de decisões e nos resultados trazidos pelo incremento do 

turismo. 

Ao refletir sobre as modificações que o turismo pode causar em uma 

localidade que possui potencialidades naturais é importante que haja uma 

preocupação real com o intuito de conservar a biodiversidade local e pensar formas 

de lidar com os possíveis prejuízos que podem ser gerados pelo turismo. Dessa 

forma é clara a necessidade de entender a compreensão que os moradores 

possuem a respeito das modificações ocasionadas por esta atividade, a fim de que 

se torne possível a avaliação e a criação de ações necessárias à conservação da 

natureza. 

O que fazer, então, para que a população não experimente prejuízos 

constantes sobre seu lugar, para que as políticas para a localidade preservem o 

direito à qualidade de vida e bem estar dos moradores de uma região, sendo 

respaldadas pelo pensamento e desejo da população? 

A necessidade de participação da população nas questões concernentes ao 

espaço em que vive assume, portanto, papel fundamental para a busca de um 

turismo calcado na sustentabilidade social. 

O presente estudo visa contribuir, então, para o conhecimento de como a 

população de uma localidade turística entende as transformações ocasionadas pelo 

turismo que vem sendo paulatinamente implementado em seu território. Isso por 
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meio de uma metodologia própria estabelecida visando à análise da participação 

popular em turismo com base na compreensão que a população possui a respeito 

dessas mudanças geradas pela atividade. 

O estudo se torna ainda mais relevante quando é visualizada a situação da 

natureza a nível global, degradada e sob constante ameaça; e quando a 

necessidade de sensibilização de toda a sociedade para a conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas que ainda sobrevivem é percebida. A área, onde 

o município de Porto de Pedras, escolhido para aplicação da temática em estudo 

está inserido, tem sofrido impactos, necessitando de planejamento imediato da 

atividade turística para a ação preventiva. 

Para uma melhor visualização dos conceitos em análise foi realizada 

pesquisa de campo no município de Porto de Pedras, localizado no litoral norte do 

estado de Alagoas. Porto de Pedras tem parte de seu território inserido na região da 

Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais. O potencial existente na APA 

Costa dos Corais, entre outros fatores, aponta para o crescimento do turismo no 

local, no entanto, há a necessidade de identificar aquilo que é importante para a 

população residente e o que a mesma deseja realizar neste sentido, para que o 

turismo não comprometa o meio ambiente. 

Ao pensar sob essa perspectiva é possível visualizar um problema geral: 

Como se dá a participação popular em uma localidade que experimenta 
transformações ocasionadas pela expansão do turismo sobre o espaço/ lugar 
da população residente?  

Para responder a questão principal proposta, no entanto, há a necessidade de 

tentar compreender respostas a diversas outras questões, tais quais: Como a 

população de uma localidade turística percebe as transformações geradas no 

espaço pela expansão do turismo? Que transformações podem ser verificadas? 

Qual a situação desses moradores devido às mudanças ocorridas? 

Assim, com o objetivo geral de analisar a participação popular a partir da 

compreensão de como a população percebe e compreende as mudanças causadas 

pela expansão do turismo em seu espaço/lugar, buscou-se especificamente: 

identificar quais as mudanças advindas do desenvolvimento da atividade turística; 

avaliar as mudanças causadas pela expansão do turismo; compreender como a 

população avalia as mudanças ocasionadas pelo crescimento do turismo no espaço 

em que vivem e constroem suas relações sociais; e investigar as características da 
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participação popular nas ações referentes à atividade turística na localidade. 

Para tanto, fez-se necessário investigar qual a compreensão da população 

sobre as mudanças que o turismo ocasiona, visando à análise da participação 

desses atores com base nas informações levantadas, e para que, posteriormente, 

práticas pertinentes possam ser visualizadas para o planejamento da atividade 

turística com sustentabilidade. 

Houve também a necessidade de avaliar a dinâmica do fenômeno turístico no 

local, a fim de conhecer quais transformações têm sido verificadas, bem como quais 

impactos ambientais são gerados direta e indiretamente pela atividade, para que 

assim, pudesse haver uma comparação entre as modificações existentes e as 

mudanças identificadas pela própria sociedade. 

Foi importante, ainda, a investigação de como a comunidade deseja que o 

fenômeno turístico aconteça. Com base nessa investigação será possível planejar a 

atividade turística de forma responsável com vistas a atender às necessidades e 

anseios da população, favorecendo o sucesso de ações duradouras. 

A necessidade de identificar quais as características da participação popular 

na gestão do turismo e do meio ambiente foi também importante para compreender 

como se dá o processo de participação. 

Finalmente foi preciso analisar brevemente as políticas públicas de turismo 

existentes para o local, visando avaliar se essas políticas abordam a dimensão 

social na expansão do turismo e incentivam a participação popular. Posteriormente 

poderão ser delimitadas ações viáveis para a conservação e a utilização sustentável 

dos ecossistemas, que sejam também necessariamente condizentes com as leis e 

políticas do Brasil e do Estado de Alagoas. 

A pesquisa foi realizada com base na triangulação de métodos, a qual 

possibilita investigar os fenômenos sociais quantitativa e qualitativamente por meio 

de técnicas apropriadas à realidade do contexto pesquisado. 

 A participação popular, então, trata-se de um tema de bastante relevância 

para o desenvolvimento do turismo, mas que necessita de maior atenção, estudos e 

debates, principalmente em âmbito local com vistas a contribuir para o 

desenvolvimento de um turismo com base na sustentabilidade. 

O presente estudo torna-se, portanto, um instrumento que objetiva contribuir 

para a reflexão acerca da participação popular em turismo, considerando que 

através dela as comunidades poderão usufruir de uma maior qualidade de vida. 
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2 

O TURISMO NUM ESPAÇO MODERNO: SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 As transformações observadas na conjuntura social moderna têm ocasionado 

inúmeros impactos sobre o meio ambiente. Essas mudanças são impulsionadas pelo 

sistema econômico hoje imperante, o qual traz prejuízos, muitas vezes irreversíveis 

para a sociedade. Essa, por sua vez, dominada por esse sistema, não percebe a 

magnitude das conseqüências que atitudes irresponsáveis podem causar sobre o 

planeta ou apenas se negam a admitir que o mundo, locus da vida, pode se tornar 

um local inabitável. 

 O turismo insere-se, nesse contexto social, de forma cada vez mais 

destacada na economia, sendo responsável por geração de divisas, emprego e 

renda. Assim, para que a atividade turística impacte positivamente a população é 

necessário que haja planejamento responsável, e, sobretudo, participativo. Para 

tanto, uma sociedade consciente de seus direitos e deveres, atuante e responsável, 

necessita ser formada. 

 Este capítulo procura refletir sobre esse espaço moderno, dominado pelo 

capital, onde ocorrem transformações que afetam toda a sociedade. Para isso, traz 

conceitos relevantes para o entendimento das dimensões espaciais do turismo, 

objetivando demonstrar a amplitude que o estudo da área requer. Apresenta, ainda, 

breves noções sobre a concepção de meio ambiente e a respeito de como o homem 

percebe esse ambiente do qual é parte integrante. 

 

 

2.1  Um contexto social complexo 
 
 

A sociedade experimenta transformações causadas pelas evoluções e 

revoluções que acontecem ao longo da história no mundo. Essas mudanças geram 

impactos diferentes em cada localidade, uma vez que cada local possui seus 

costumes e cultura próprios, ou seja, detém aspectos peculiares que o tornam 

particular.  
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Com a expansão do capitalismo, no entanto, as mudanças observadas no 

mundo têm apresentado um alcance cada vez maior, atingindo os diferentes locais 

de uma forma quase homogênea. Os impactos negativos constatados passam a ser, 

então, bastante similares em cada cidade do globo, causando danos enormes ao 

espaço e aos indivíduos, prejuízos como o enfraquecimento da cultura local, com a 

perda de alguns costumes tradicionais; e a agressão ao meio ambiente, com a perda 

dos recursos naturais. 

O capitalismo que impera na fase histórica atual é visto por Gonçalves (2005) 

como a causa de todos os males, e é justamente nesse contexto capitalista que o 

espaço se forma, se divide (SANTOS, 2004). A pressão do capitalismo sobre o 

espaço tem enfraquecido as culturas locais e gerado um fenômeno massificado que 

nada tem de tradicional e que muitas vezes vem incentivar o consumo, a destruição 

do meio ambiente e a mudança nas relações sociais. 

O espaço, onde essas relações sociais tradicionais acontecem e no qual o 

homem constrói sua história, assume, assim, características inesperadas pela 

população local das destinações turísticas. 

Enquanto atividade econômica, o turismo tem, muitas vezes, seguido a lógica 

capitalista ao invadir os espaços de forma massiva, comprometendo a cultura local e 

o meio ambiente, destruindo, portanto, a conjuntura social peculiar do lugar. 

Santos (1997) afirma que através de meios instrumentais e sociais, o homem 

é capaz de realizar sua vida, produzir e criar espaço. Esse homem, capaz de instituir 

espaços e vida no lugar em que reside, no entanto, é também capaz de destruir o 

espaço criado por outras pessoas, por outra comunidade. 

O modelo econômico capitalista tem proporcionado, ainda, meios 

instrumentais que agridem a história e a natureza, produzindo disparidades, divisões 

de classe, rendas desiguais, populações excluídas e marginalizadas, ou seja, uma 

série de contradições e desigualdades. É o que afirma Carlos (1996, p.37) ao 

abordar características do processo de globalização. Para ela, “o processo de 

globalização realiza-se aprofundando as contradições entre o local e o mundial, 

reafirmando e aprofundando a desigualdade espacial gestada no seio da produção 

capitalista”.  

 Harvey (1998, p.190), na discussão acerca da pós-modernidade, afirma que 

“[...] o progresso implica a conquista do espaço [...]”.  Ianni (1993, p. 92), por sua vez, 

afirma que “a globalização tende a desterritorializar coisas, pessoas e idéias [...]”. 
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Essas afirmações confirmam a tendência de que as atividades econômicas se 

apoderam do espaço, do qual milhões de pessoas necessitam para viver, tornando-o 

simples e muitas vezes sem identidade. 

 Outro ponto que precisa ser considerado quanto à pós-modernidade é o fato 

de que na sociedade atual o Estado-Nação não é capaz de prover todas as 

necessidades do povo. O capitalismo tem se desenvolvido causando destruição de 

fronteiras entre Estados e superando entraves através de seu processo de 

mundialização (CARLOS, 1996). O Estado tem se rendido ao poder do capitalismo, 

deixando em suas mãos o controle de diversas esferas que afetam a sociedade, 

entre elas o turismo. 

 É o que tem sido percebido, por exemplo, na gestão da atividade turística, a 

qual em muitos locais fica sendo regulada pelo trade turístico, formado justamente 

por empresas capitalistas, que muitas vezes só desejam explorar temporariamente 

as potencialidades que o lugar apresenta. Raras vezes acontece do trade ser 

realmente comprometido na geração de um turismo responsável que traga 

benefícios para a localidade, mas as ações do empresariado devem existir com o 

apoio do Estado. 

 A efemeridade, nesse contexto, é outra característica marcante da sociedade 

pós-moderna. E o turismo é mesmo, enquanto atividade econômica, efêmero. 

Efêmero, pois quem o pratica, o faz provisoriamente, e porque muitas vezes, mal 

planejado, modifica rapidamente o espaço que usa como atrativo, tornando-o sem 

utilidade em um curto período de tempo. 

As questões acima delineadas remetem ao pensamento de Berman (2005), o 

qual acredita que ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete alegria, 

aventura, poder, crescimento, transformação de si e do mundo, e que, ao mesmo 

tempo, ameaça destruir tudo aquilo que se possui, que se sabe e que se é. O autor 

crê que as experiências e ambientes modernos transpõem fronteiras espaciais e 

étnicas, unindo toda a humanidade numa consistente desintegração. 

Refletindo o turismo a partir dessa proposição de Berman, percebe-se que os 

turistas têm freqüentemente buscado a modernidade em suas viagens, já que visam 

aventura, poder (status), alegria, crescimento, transformação, sem geralmente, no 

entanto, avaliar as ameaças decorrentes de suas ações sobre o espaço. 

É preciso deixar claro que desejar aventura, crescimento e alegria no turismo 

não é censurável. Reprovável é agir sem responsabilidade para alcançar esses 
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benefícios, buscando o prazer a todo custo. 

O turismo tem, assim, evoluído ao longo do tempo. As motivações dos turistas 

têm se tornado cada vez mais variadas e as viagens assumem novos significados. 

O estudo das viagens nos diversos períodos históricos permite a 

compreensão de que o turismo hoje apresenta características que o diferenciam 

significativamente dos deslocamentos que ocorriam em épocas “pré-capitalistas”. 

Na sociedade capitalista imperante, o turismo assume uma nova gama de 

características que o torna complexo como complexa é essa sociedade. Os impactos 

decorrentes de sua expansão, gerados sobre a natureza e a sociedade, precisam 

ser avaliados de forma responsável. O meio ambiente, então, necessita ser 

resguardado para que a vida, o lazer e o próprio fenômeno turístico continuem a co-

existir. 

 

 
2.2  Meio Ambiente: “produto” do desenvolvimento social 
 

 

É nesse contexto de mudanças causadas pelo capitalismo que a discussão 

sobre meio ambiente e desenvolvimento tem evoluído. 

Anteriormente, o conceito de meio ambiente era restrito aos aspectos físicos, 

químicos e biológicos, porém, hoje a concepção de meio ambiente é mais ampla, 

abrangendo também aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Para Gutman (1988 apud MEDINA, 1994) o meio ambiente é constituído por 

uma série de elementos naturais e sociais, bem como pelas suas interações em um 

espaço e em um tempo estabelecidos. Seu significado está atrelado ainda à 

dinâmica das relações sociedade-natureza, bem como às suas conseqüências sobre 

o espaço habitado pelo homem e do qual, esse, também é parte integrante. Dessa 

maneira, o meio é gerado e construído no decorrer do processo histórico de 

ocupação e transformação do espaço pela sociedade. 

Essa concepção demonstra a amplitude do significado de meio ambiente, 

junto a diversas outras definições, como por exemplo, a da Conferência de Tbilisi 

(UNESCO/PNUMA, 1978, p.19) que expressa: “Meio ambiente é um conjunto de 

sistemas naturais e sociais em que vive o homem e os demais organismos e de 
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onde obtêm sua subsistência”. Essa Conferência adotou conceito que abrange os 

aspectos naturais e aqueles decorrentes da ação do ser humano. 

A conceituação está, portanto, relacionada à interação da natureza com as 

ações humanas. Mas é comum que essa interação, que possui influência mútua, 

venha acompanhada de maus resultados. Se antes o domínio científico da natureza 

prometia libertar a humanidade da escassez e das calamidades naturais (HARVEY, 

1998), hoje esse domínio tem representado justamente o oposto, uma vez que 

produz pobreza e desequilíbrio ambiental, os quais ameaçam o presente e o futuro 

da humanidade. 

A sociedade tem visto a natureza como recurso passível de ser utilizado a seu 

favor e enriquecimento. Ela torna-se cada vez mais consumista, deixando a 

preocupação com o uso responsável dos recursos naturais em último patamar, 

gerando impactos negativos na natureza, que por sua vez responde de forma 

impresumível. 

O meio ambiente como visto, reflete não apenas aspectos naturais, mas 

também questões sociais. Falar de planejamento da atividade turística, por exemplo, 

pressupõe pensar e discutir acerca dos impactos gerados por essa atividade e sobre 

a necessidade de que haja a participação efetiva dos moradores dos núcleos 

receptores na gestão do turismo. A conservação do meio ambiente deve ser, 

portanto, intensificada onde a atividade turística existe.  

É possível observar que cada ecossistema é um conjunto completo que se 

organiza partindo das interações dos seres que o compõem (GONÇALVES, 2005). A 

população local deve, então, estar ciente a respeito do contexto no qual está 

inserida, participando de planejamentos e decisões com o objetivo de proteger seu 

espaço, minimizando impactos que afetem o equilíbrio da natureza. 

Segundo Tuan (1980), os problemas ambientais constituem problemas 

humanos, os quais necessitam ser pensados a partir de uma avaliação de atitudes e 

valores que sejam capazes de gerar ações para atingir objetivos, como, por 

exemplo, a melhoria da qualidade ambiental. Os valores ambientais estão, portanto, 

implícitos no comportamento, no estilo de vida e nas atividades econômicas das 

pessoas. 

A consideração às questões ambientais, entendendo ambiente como o 

conjunto resultante da relação estabelecida entre o uso pelo homem dos recursos 
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disponíveis e a natureza, põe em xeque o futuro das sociedades, sendo, por 

conseguinte, cada vez mais relevante e urgente.  

O respeito à natureza é algo imprescindível para que a sustentabilidade possa 

ser buscada no desenvolvimento do turismo, além de ser dever de toda a 

humanidade. Segundo o Art. 225, do capítulo VI da Constituição Brasileira (BRASIL, 

1988, p. 67), 

 
todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum, do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

No que concerne especificamente ao desenvolvimento, a sociedade moderna 

conhece, na visão de Lefébvre (1991), um crescimento forte e um desenvolvimento 

fraco. A quantidade é priorizada, em detrimento da qualidade. Percebe-se a 

crescente valorização do capital enquanto o bem-estar e a qualidade de vida da 

maioria da população não são vistos como prioridade.  

Vislumbrando todas as mudanças advindas do período tecnológico que se 

firma na sociedade capitalista vigente, é possível perceber as transformações no que 

concerne às relações do homem com o meio ambiente, bem como dos homens 

entre si. 

Os prejuízos ambientais causados pela humanidade com o uso da tecnologia 

em seus modos de produção, em sua busca pelo lucro exacerbado, são alvos de 

intensa discussão global nos últimos anos. Segundo Castoriadis (1997), a questão 

da técnica torna-se fonte de preocupação cada vez maior devido aos impactos 

decorrentes do uso da tecnologia contemporânea. Nesse sentido, Pelizzoli (2004) 

afirma a necessidade da busca por uma nova ética e cultura na relação sociedade-

natureza. 

Quanto aos prejuízos advindos do uso da tecnologia, Althusser (1999, p.45) 

crê que “uma forma de ‘produzir’ é uma forma de ‘combater a natureza’ já que é da 

natureza, e somente da natureza, que toda formação social [...] extrai os produtos 

materiais necessários para a sua subsistência [...], sua estagnação ou seu 

‘desenvolvimento’”. A natureza, acredita ele, é para o homem objeto de trabalho, 

lamentavelmente. 
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É importante salientar que dissociar o homem da natureza significa talvez 

pensar o ser humano como máquina e os demais aspectos (flora, fauna, etc) como 

recursos passíveis de serem utilizados de maneira irrestrita, ou concordar que a 

humanidade utilize-a sem planejamento.  

Assim, é necessário pensar o ser humano como parte da natureza, pois, 

infelizmente, com o advento do capitalismo, ele não figura mais como um ser capaz 

de autogerar-se, mas como o que objetiva dominar o meio ambiente 

(CASTORIADIS, 1997). 

As relações dos homens entre si também são marcadas pelo poder. 

Castoriadis (1997) acredita que a mais importante de todas as técnicas é a 

organização social, e o mais poderoso aparelho já criado pelo ser humano é a rede 

de relações sociais. Nessa rede, identificam-se claramente as relações de poder.  

O homem não apenas tem dominado os aspectos naturais, mas também o 

próprio homem. A desigualdade social é cada vez mais acentuada. No que se refere 

ao assunto, é importante resgatar a reflexão de Rousseau quanto à origem da 

desigualdade entre os homens. 

Segundo Rousseau (2005), para conhecer a fonte dessa desigualdade é 

necessário conhecer os próprios homens. Ele questiona quanto tempo foi necessário 

para que no espírito humano fossem desenvolvidas tantas operações, das quais 

hoje ele é capaz. O autor afirma que os progressos da espécie humana a afastam 

de seu estado primitivo. Pensando sob essa perspectiva, é possível compreender 

que a maior parte dos males sociais é obra da própria sociedade.  

Realmente os progressos tecnológicos têm afetado o meio ambiente, do qual 

todos necessitam para viver, e é o próprio ser humano, que sofre as conseqüências 

(doenças pulmonares, por exemplo, em decorrência da poluição) pelos seus atos. 

Rousseau (2005) afirma, ainda, que a propriedade surge também como fator 

de desigualdade, assim como as leis, as quais destruíram a liberdade natural. Dessa 

forma, prevalece o mais forte/ rico em detrimento do mais fraco/ pobre. O espírito da 

sociedade e a desigualdade que ela engendra modificam e alteram todas as 

inclinações naturais humanas. 

Essas reflexões remetem a algumas constatações no que se refere ao 

desenvolvimento do turismo em áreas costeiras, por exemplo. Nessas áreas a 

propriedade da terra é praticamente tomada pelos empresários, detentores do 

capital. Os pescadores, que antes tinham suas cabanas de apoio para pesca, 
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vendem seu espaço a preços irrisórios e vão aos poucos ficando à margem da nova 

população que se forma. 

Percebe-se, nessas localidades, relações de poder sendo formadas nesse 

quadro de desigualdades. As vítimas de agressões ambientais sofrem, 

involuntariamente, as implicações da ação privada geradas por certos agentes 

econômicos sobre o meio ambiente coletivo. Essa ação é particular em suas 

motivações, por visar fundamentalmente à lucratividade das organizações e não à 

satisfação do interesse público (ACSELRAD, 1992). 

O caráter privado dessas motivações pode, contudo, aplicar-se a empresas 

privadas e a empresas estatais administradas pela lógica da eficiência privada e do 

lucro contábil. As vítimas dessas ações, entretanto, em momento algum firmaram 

qualquer acordo em que estabelecessem seu consentimento para com as práticas 

das quais são vítimas (ACSELRAD, 1992). 

 As imposições capitalistas sobre o espaço e os indivíduos que neles habitam, 

têm, assim, ocasionado os principais problemas sociais.  

É importante destacar um aspecto fundamental: não há como separar cultura 

e natureza, pois ambas estão intimamente relacionadas, fazendo parte do meio 

ambiente. Daí a necessidade de valorizar as diversidades. 

A rede de relações sociais, poderoso aparelho criado pelo ser humano, deve 

ser capaz de trazer não apenas prejuízos, mas também benefícios à conservação 

ambiental. 

 Após essas reflexões convém abordar algumas dimensões conceituais a fim 

de compreender as particularidades dos principais conceitos necessários para 

pensar o turismo e a sociedade sob uma perspectiva interdisciplinar. 

 

 

2.3  Para compreender o espaço turístico 
 

 

Existem alguns conceitos-chave capazes de sintetizar o foco específico com 

que a sociedade é analisada. A sociedade tem sido estudada pelas ciências sociais 

a partir de algumas definições, bem semelhantes entre si, uma vez que se referem à 

ação humana sobre a terra, entre elas destacam-se: paisagem, espaço e lugar 

(CORRÊA, 2006).  
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A compreensão desses conceitos possibilitará ampliar a noção de espaço 

turístico, uma vez que o turismo pode ser analisado sob diversos focos conceituais, 

o que permite, por sua vez, substanciar a relevância do seu estudo. 

A paisagem é um conceito importante para o estudo do fenômeno turístico, 

uma vez que, segundo Mendonça (1999), ela pode revelar história, natureza e 

cultura, para os viajantes. A análise dos atrativos e potencialidades do turismo 

perpassa pela compreensão do significado da paisagem, uma vez que ela é utilizada 

nos discursos como fator atrativo para a visitação turística. 

Cruz (1999) destaca, por exemplo, os coqueirais, enquanto vegetação, como 

elemento que compõe a paisagem e atrai olhares. Os recursos paisagísticos são 

usados para ampliar a atração das localidades. Nas imagens publicitárias, por 

exemplo, é justamente a paisagem que é parcialmente percebida. Parcialmente, por 

que ela pode assumir diversos outros conceitos, representando mais que apenas 

uma imagem estática. 

Santos (1997) conceitua paisagem como um conjunto que expressa as 

heranças que representam as relações entre homem e natureza, ela, portanto, não é 

estática, visto que se transforma para se adaptar às necessidades da sociedade.  

No que concerne ao espaço, ele é formado a partir da soma do espaço 

construído e do espaço natural, ambos suscetíveis ao avanço do capitalismo de 

forma cada vez mais intensificada. 

A definição de espaço varia com as épocas, isto é, com a natureza das ações 

e dos objetos presentes em cada momento histórico. Harvey (1973 apud CORRÊA, 

2006) acredita que diferentes conceitos de espaço são formados por diferentes 

práticas humanas. Corroborando com essa visão, Santos (1997) acredita que o 

espaço consiste em um sistema de valores que está em permanente transformação.  

O espaço atual é, portanto, um produto do período tecnológico e capitalista, 

assumindo características específicas e contraditórias. Segundo Ratzel (1897 apud 

MORAES, 1990), ele é base indispensável para a vida humana, encerrando as 

condições de trabalho naturais e socialmente produzidas. Ratzel desenvolve os 

conceitos de território e de espaço vital. 

Nessa perspectiva, o conceito de território está relacionado à apropriação de 

uma porção do espaço por um determinado grupo, ou seja, é o espaço transformado 

pela política. Já o conceito de espaço vital “expressa as necessidades territoriais de 
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uma sociedade em função de seu desenvolvimento tecnológico, do total de 

população e dos recursos naturais” (CORRÊA, 2006, p. 18). 

O espaço turístico constitui, assim, “uma realidade objetiva, um produto social, 

em permanente processo de transformação” (SANTOS, 1997, p. 49). 

O espaço pode ser conceituado também como o locus da reprodução das 

relações sociais de produção, ou seja, reprodução da sociedade (LEFÉBVRE, 

1976). Esse autor destaca que, 

 
Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer 
outro, um objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma 
coleção de coisas, uma mercadoria ou um conjunto de mercadorias. 
Não se pode dizer que seja simplesmente um instrumento, o mais 
importante de todos os instrumentos. O pressuposto de toda 
produção [...]. Estaria essencialmente vinculado com a reprodução 
das relações (sociais) de produção (LEFÉBVRE, 1976, p. 34). 
 

O espaço assume também o significado de espaço vivenciado, como é 

possível observar na obra de Tuan, que acredita que o espaço vivido constitui 

campo de representações simbólicas. De acordo com Tuan (1980) os sentimentos 

espaciais e as idéias de um grupo ou povo sobre o espaço devem ser considerados 

a partir da experiência. 

O espaço vivido constitui espaço de movimento e campo de representações 

simbólicas. Ele é fragmentado em decorrência do pertencimento ao mesmo povoado 

que fornece referenciais básicos para o cotidiano em sua dimensão espacial 

(CORRÊA, 2006). 

Santos (2004) argumenta que em um espaço dividido existem dois circuitos 

econômicos responsáveis pelo processo econômico e de organização do espaço: o 

circuito superior e o circuito inferior. As diferenças entre os dois circuitos se verificam 

pela tecnologia e pela organização utilizada. 

O primeiro é resultado direto da modernidade e de suas tecnologias, sendo 

formado por bancos, comércio, indústria de exportação, indústria urbana moderna, 

serviços modernos, atacadistas e transportadores, enquanto o segundo é um 

resultado indireto dessa modernização tecnológica, sendo constituído por formas de 

fabricação não - “capital intensivo”, serviços não modernos e de pequena dimensão, 

por atividades de fabricação tradicionais, como o artesanato, os transportes 

tradicionais e a prestação de serviços.  
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O circuito inferior apresenta papel social e econômico inegável, constituindo a 

estrutura que acolhe as pessoas (SANTOS, 2004). 

Analisando o fenômeno turístico sob essa perspectiva, é interessante 

perceber que o circuito inferior é facilmente visualizado nas destinações turísticas 

em expansão ou naquelas em que o turismo é bem planejado. A base da economia 

dessas destinações, como a pesca e a atividade agropecuária, por exemplo, 

continuam representando a forma principal de a população adquirir seu sustento. 

Por outro lado, há destinações em que a tecnologia e as formas de produção 

capitalistas invadiram de maneira tão intensa que a população foi obrigada a se 

adaptar a uma nova configuração espacial imposta. 

Como, então, pensar a participação popular, em relação ao desenvolvimento 

do turismo, nesse espaço dividido repleto de contradições? Essa é uma das 

questões que se pretende discutir ao longo desse estudo. 

Ao abordar as transformações causadas pelo turismo numa determinada 

localidade verifica-se a necessidade de avaliar o espaço, objeto destas mudanças, 

bem como sua organização. 

No processo de organização do espaço, o homem realiza uma série de 

práticas sociais. Essas práticas sociais, ou seja, esse conjunto de práticas 

espacialmente localizadas, impacta diretamente o espaço, alterando-o (CORRÊA, 

2006). 

As práticas sociais resultam de dois aspectos. O primeiro é a consciência que 

o homem possui da diferenciação espacial. Essa consciência está ancorada em 

padrões culturais próprios a cada tipo de sociedade e nas possibilidades técnicas 

disponíveis em cada momento, as quais fornecem significados diferentes à natureza 

e à organização espacial. 

E o segundo aspecto consiste em diversos projetos derivados de cada tipo de 

sociedade, os quais são engendrados para viabilizar a existência e a reprodução de 

uma atividade ou de uma sociedade como um todo. 

 Segundo Corrêa (1992) as práticas espaciais são as seguintes: seletividade 

espacial, a fragmentação-remembramento espacial, a antecipação espacial, a 

marginalização espacial e a reprodução da região produtora. Estas práticas podem 

ser complementares entre si. No conceito das práticas sociais, a seletividade e a 

marginalização são aspectos que devem ser considerados. 

 A seletividade diz respeito à decisão de escolher lugares através da análise 
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entre as características do lugar e os interesses do homem. Para o desenvolvimento 

do turismo, por exemplo, um empresário provavelmente irá escolher um local que 

apresente potencialidades naturais ou culturais, analisando aspectos como infra-

estrutura disponível, acessibilidade, entre outros. 

 Quanto à marginalização, o conceito está relacionado ao valor atribuído a um 

determinado lugar que pode variar ao longo do tempo. No que concerne à 

implementação da atividade turística, é possível observar que as destinações 

possuem um ciclo de vida (BUTLER, 1980 apud PEARCE, 2003), e quando esses 

destinos se tornam saturados, acontece a marginalização espacial, a qual gera 

impactos diversos sobre a economia da localidade, a qualidade de vida da 

população residente, etc. 

 No que diz respeito ao lugar, este constitui dimensão bem específica, uma 

vez que representa a parte do espaço a qual um indivíduo se sente pertencente. 

Quando as pessoas são olhadas enquanto habitantes, o conceito de lugar precisa 

ser considerado, visto que este se refere, de acordo com Carlos (1996, p.20), ao 

espaço “[...] espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do 

corpo”. O lugar é plenamente vivenciado pelas pessoas que o conhecem, que o têm 

como parte intimamente ligada ao seu cotidiano, a sua vida, pois “o lugar é a base 

da reprodução da vida [...]”. 

O lugar é, ainda, produto das relações entre os homens e destes com os 

demais aspectos da natureza, é o lugar de expressão de conflitos. Cada sociedade 

produz seu espaço, determina o ritmo de vida e expressa sua função social, desejos 

e projetos nas formas de apropriação (CARLOS, 1996). 

Carlos (1996) afirma que o lugar pode ser compreendido através da 

observação das práticas mais simples e familiares, uma vez que este tem seu 

significado dado pelo uso das pessoas que o vivenciam, pela forma como cada 

indivíduo se apropria dele, pelas relações estabelecidas entre as pessoas nele. É no 

âmbito do local que a história pode ser realmente vivida e adquirir sentido, pois a 

história possui uma esfera social que se revela no cotidiano das pessoas, em seu 

modo de vida. 

 O turismo tem alterado o modo de vida da população residente, uma vez que 

provoca mudanças globais a nível local, modificando consideravelmente o cotidiano 

dos habitantes do lugar transformado em destinação turística, trazendo tanto 

prejuízos como benefícios para a localidade. 
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A percepção de um indivíduo, na condição de visitante, difere da forma como 

o habitante desse mesmo local percebe sua terra, pois, de acordo com Tuan (1980), 

as partes de uma determinada realidade local possuem um significado profundo 

para o nativo, uma vez que estes estão imersos na totalidade de seu meio ambiente. 

Enquanto os visitantes avaliam o meio ambiente de forma essencialmente estética, o 

estranho geralmente julga pela aparência. 

Essa diferença está no fato de que o visitante e o nativo focalizam aspectos 

distintos do meio ambiente, e os fazem de forma também diferente. 

Os sentimentos dos habitantes sobre o seu lugar são complexos e mais 

difíceis de explicar, uma vez que o lugar constitui o lar e o meio onde se ganha a 

vida (TUAN, 1980). 

Pensando dessa maneira, admite-se fundamental avaliar a opinião da 

população acerca do desenvolvimento do turismo em seu espaço/lugar, uma vez 

que as mudanças negativas que se evidenciarem nessa localidade atingirão 

fortemente as pessoas, mudando seu cotidiano, sua vida. 

 Uma forma peculiar de abordar a temática do espaço é o conceber como 

campo de forças, como uma teia ou rede de relações sociais que define a diferença 

entre os membros da localidade e os estranhos (SOUZA, 2006). 

O uso e o controle do espaço devem ser considerados relevantes para a 

formulação de estratégias de desenvolvimento que contribuam para a geração de 

justiça social e não se atenham prioritariamente a clamar por crescimento econômico 

e modernização tecnológica (SOUZA, 2006). Assim, o território deve ser gerido de 

modo participativo, pois o poder de decisão deve estar na mão do povo e não 

apenas de seu representante (governo). A população que detém o conhecimento de 

onde vive, deve ter voz ativa. 

 Percebe-se, assim, que os impactos decorrentes do turismo, observados 

numa localidade, afetam às pessoas e o meio de forma bastante complexa, visto que 

uma área pode representar para a população que nela vive, mais que apenas 

paisagem e espaço, pode significar seu lugar, sua própria vida. 

A participação da população nas decisões sobre o desenvolvimento do 

turismo deve ser cada vez mais intensificada, visto que o turismo tem se expandido 

rapidamente, gerando diversos prejuízos sobre o espaço e o meio ambiente.  
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3 
 
EXPANSÃO DO TURISMO E TRANSFORMAÇÕES EM SEUS ESPAÇOS DE OCORRÊNCIA 
 

 

 

 Este capítulo aborda inicialmente o turismo como atividade econômica em 

plena fase de expansão, buscando trazer à reflexão características referentes à 

forma como ele tem se expandido em todo o globo. Em seguida mostra os diversos 

impactos que podem ser ocasionados pela sua implementação.  

 

 

3.1 O turismo como atividade econômica e forma de lazer para aproveitamento 
do tempo livre num cotidiano dominado pelo trabalho 
 
 

Antes de aprofundar a conceituação de turismo, convém mencionar 

brevemente a importância das discussões acerca do cotidiano, tema diretamente 

ligado ao turismo.  

O cotidiano é tecido pelas maneiras de ser, pelo conjunto de afetos próprios a 

cada habitante (CARLOS, 1996). Ele revela-se desprovido de sentido, tornando-se 

conjunto de não-significações.  

Segundo Lefébvre (1991), o cotidiano não constitui um espaço-tempo 

abandonado, tornando-se objeto de cuidados. A cotidianidade no olhar moderno tem 

se tornado um dos principais produtos da sociedade de consumo. E o turismo 

envolve um consumo que é altamente incentivado pelas instituições governamentais 

e pelo trade turístico em geral. O Plano Nacional de Turismo Brasileiro afirma que 

esse consumo deve ser impulsionado. 

O consumo nessa era moderna envolve a satisfação não apenas de 

necessidades, mas de desejos criados pela mídia e ações publicitárias. A forma 

desenfreada de consumo gera o que Lefébvre chama de mal-estar. Acerca dos 

fundamentos do mal-estar, Lefébvre (1991) afirma ser a satisfação o objetivo e a 

legitimação da sociedade moderna. Essa satisfação é alcançada através do 

suprimento das necessidades, e conseqüentemente do consumo. A satisfação é 

acompanhada de uma crise de valores, em que o sentido desaparece. Daí o mal-
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estar, uma vez que o consumo não tem se restringido às necessidades básicas do 

cidadão. A sociedade vive, assim, num consumo constante de signos.  

O marketing tem focado na criação de estratégias para que a população 

perceba novos produtos como necessidades reais. Nessa linha de pensamento, 

Lefébvre (1991) fala sobre a obsolescência da necessidade. Os objetos são 

manipulados e se tornam efêmeros, as motivações, por sua vez, também são 

manipuladas. Até mesmo a “cultura” é criada e tida como artigo de consumo. A 

obsolescência torna o cotidiano rentável. O efêmero é desejado, mas é acessível à 

minoria.  

Políticas para possibilitar o acesso dessa minoria têm sido criadas pelo 

Governo Brasileiro. Elas podem verdadeiramente trazer benefícios, possibilitando 

que pessoas desfavorecidas viajem e desfrutem do lazer turístico. No entanto, essas 

políticas tendem a ser mais eficazes para outra camada da população, grandes 

empresários, já bastante privilegiados e beneficiados pelo sistema econômico 

vigente. 

É imprescindível destacar que a oferta dessas facilidades pode representar o 

endividamento da população carente, o que comprometerá sua qualidade de vida. 

O trabalho, por sua vez, torna-se, no mundo capitalista, fator de alienação, de 

estranhamento (ALVES, 2006), pois, de acordo com Santos (2003), o homem cada 

vez mais se vê obrigado a utilizar técnicas as quais o mesmo não criou para produzir 

bens dos quais ele não necessita nem tem a condição de consumir. O cotidiano dos 

indivíduos participantes de uma sociedade capitalista torna-se, portanto, dominado 

pelo trabalho. 

O turismo começou a se expandir mais largamente com as mudanças das 

relações de trabalho adquiridas pela luta dos trabalhadores em busca de melhores 

condições. Com as férias remuneradas, por exemplo, a classe média teve maior 

tempo livre para desfrutar de atividades de lazer.  

Nesse contexto, em que a maioria dos sujeitos se vê como meros predicados, 

como pensar o trabalho e o lazer em um mundo de exclusão e desigualdades 

sociais?  

A abordagem do lazer requer, enquanto política social, sua diluição em uma 

inserção mais ampla: o espaço das políticas públicas, que representam a 

materialidade da intervenção do Estado e a relação da sociedade civil com esse 

Estado em ação. Pensar em sociedade civil e em gestão participativa no Brasil é 
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pensar na forma como a cidadania foi construída e em seus entraves. Um dos 

principais limites ao exercício da cidadania no Brasil é a carência de uma educação 

capaz de conscientizar e facilitar a apreensão de aspectos críticos essenciais no 

momento da população participar (AMARAL, 2006). 

 Torna-se essencial que a cidadania seja vista também como “[...] a sensação 

de pertencer a uma comunidade, de participar de valores comuns, de uma história 

comum, de experiências comuns” (CARVALHO apud AMARAL, 2006, p. 167). 

 Segundo Amaral (2006), a utopia é a criação de uma sociedade em que o 

tempo livre e o tempo de trabalho serão uma única coisa, um único tempo de 

liberdade. Esse tempo livre deve ser pensado e planejado de forma consciente e 

racional para que a liberdade seja alcançada no tempo, para que o tempo livre não 

seja um tempo alienado, levando em consideração que “[...] a dimensão espacial 

não é de modo algum sacrificada pela dimensão temporal: ambas representam um 

componente que não pode ser suprimido do original historicismo de Marx [...]” 

(QUAINI, 2002, p. 35). 

 Nem todo trabalho é ruim e nem todo lazer é bom, ambos, o trabalho e o 

lazer, podem alienar o homem. No período tecnológico em que se vive, é possível 

notar que há uma divisão de classes, que existem formas de lazer para cada classe. 

O lazer tem sido, assim, transformado em mercadoria. (LEFÉBVRE, 2000 apud 

PADILHA, 2006). 

 Essa comercialização do espaço de lazer vem ocorrendo em detrimento da 

participação das populações que têm perdido seus espaços para visitantes que os 

compram por determinado período de tempo para usufruir seu tempo livre. As 

comunidades têm ficado à margem dessas transações capitalistas, e vêem seus 

espaços sendo degradados rapidamente por pessoas alheias àquele local. 

 Ao mesmo tempo em que a população residente perde seu espaço de lazer, 

ela ganha um espaço de trabalho, onde predomina a flexibilização e precarização 

dessa atividade. A saída encontrada pela população local é submeter-se às 

atividades propiciadas pelo turismo, em troca de uma renda complementar, a qual 

possa suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. 

 No Brasil, é comum encontrar pescadores ganhando a vida como barqueiros, 

levando turistas para passeios. Se isso por um lado representa um fato positivo, uma 

vez que pode complementar a renda desse pescador, por outro, constitui uma 

mudança que pode representar a necessidade de maior tempo de dedicação ao 
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trabalho e conseqüentemente menor qualidade de vida, desestruturação de famílias, 

entre outras mudanças maléficas. 

 Se o turismo nessa localidade não for planejado com participação e 

responsabilidade, não tardará aos residentes perceber que o custo de vida em seu 

lugar aumentou, tornando a renda dos trabalhadores novamente insuficiente. A 

participação poderá evitar o aumento do custo de vida, se a população residente 

escolher e participar do desenvolvimento de um turismo não-massivo e de baixo 

impacto, calcado em princípios sustentáveis.  

 Outro aspecto negativo, vislumbrando essas possibilidades, é que o tempo 

desse trabalhador será cada vez menos livre, ou seja, o tempo de descanso que 

antes possuíam será substituído por um tempo de trabalho, impossibilitando o lazer 

dessa população residente. 

 Coriolano (2005) ressalta que se deve lembrar que o lazer não significa 

apenas um direito adquirido pela classe trabalhadora. A modernidade capitalista deu 

uma nova significação ao lazer, uma vez que ele possibilita outros tipos de trabalho; 

ele é mais uma alternativa para alcançar o lucro, incentivando o consumo. 

 

 
3.2 Expansão do turismo: necessidade de planejamento e minimização de 
impactos 
 
 

Nesse contexto de busca pelo lazer, fuga do cotidiano, o turismo surge de 

forma bastante peculiar, gerando novos tipos de trabalho, uma nova “indústria”, 

incentivando o consumo. 

A publicidade, chamada por Lefébvre (1991) de poesia da modernidade, 

promove o consumo, e tem, de acordo com o autor, a função de tornar 

“apaixonante”. Ela cria a necessidade, o desejo de consumo. Assim, a publicidade 

turística, por exemplo, cria o desejo de visitação na pessoa que está fora do destino 

turístico do qual a propaganda trata, mas também cria o desejo no imaginário do 

morador da cidade em que aquele estabelecimento se encontra. 

A atividade turística é considerada um fenômeno sistêmico (BENI, 2002), o 

qual tem, entre outras variáveis, aspectos sociais, econômicos e culturais. Diversas 

são as suas motivações, e, portanto, várias as oportunidades dela ser desenvolvida. 
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O crescimento do turismo no mundo vem sendo percebido e dimensionado. 

Pesquisas revelam que ações pontuais e focadas têm dado resultados, aumentando 

a demanda turística nos destinos. No período de 1975 a 2000 o turismo cresceu a 

um ritmo médio de 4,4% anual, enquanto o crescimento econômico mundial médio, 

medido pelo PIB, foi de 3,5% ao ano (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). As 

chegadas internacionais e a evolução do tráfego aéreo regular são alguns dos 

fatores que demonstram essa evolução quantitativa do turismo. 

As análises da Organização Mundial do Turismo demonstram que o turismo 

interno é em média dez vezes maior que o volume de turismo internacional. 

Segundo dados revelados pela pesquisa sobre o mercado doméstico, esse índice é 

ainda maior para o Brasil, o que confirma a crescente consolidação da atividade no 

País (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Embora a atividade turística no Brasil ainda esteja bastante concentrada 

territorialmente, o Governo assume que a descentralização e interiorização devem 

ser incentivadas, definindo-se padrões de qualidade que possam se adequar às 

diversidades regionais do País, considerando as exigências da competitividade 

internacional. O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 

possibilitou avanços nesse sentido. 

Os aspectos considerados como avanços, porém, representam retrocessos 

para muitos moradores de pequenas localidades que vêem seus espaços invadidos 

pelo turismo de massa. 

Segundo o Ministério do Turismo do Brasil (MTur), um grande desafio para o 

crescimento da atividade turística no País, particularmente com relação à desejada 

expansão, diversificação e desconcentração da oferta turística, refere-se à carência 

de infra-estrutura, de uma maneira geral. 

Essa carência em infra-estrutura deve ser entendida como necessidade 

primeira da população, independente da atividade econômica que se deseja 

implementar no local. 

As metas estabelecidas pelo Plano Nacional do Turismo (PNT) são todas 

quantitativas, a qualidade apenas permeia o discurso. A qualidade buscada é 

apenas com vistas à geração de mais divisas. Onde, porém, é aplicado esse capital? 

A quem ele beneficia? Infelizmente, as qualificações priorizam os turistas e não os 

visitados. 
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O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE) tem 

disponibilizado recursos para investimentos em infra-estrutura turística e de apoio. 

Esses investimentos têm conseqüentemente beneficiado populações que ainda não 

desfrutavam de saneamento básico, rede de energia, transporte, etc. 

No entanto, esses investimentos muitas vezes trazem custos para essas 

populações que passam a ter dificuldades ainda maiores de obter qualidade de vida. 

O principal objetivo de políticas de investimento deve ser contribuir positivamente 

para a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, antes de pensar no 

turismo ou no desenvolvimento de qualquer outra atividade econômica. 

Claro que o turismo pode representar benefícios para a sociedade, mas para 

tanto, esta deve ser consultada e ter participação ativa no processo de decisão. 

O turismo, assim, se expande largamente. Essa expansão é cada vez mais 

incentivada, uma vez que a atividade gera lucro, um excedente de capital que 

impulsiona o investimento por parte dos empresários do setor. 

Segundo Rodrigues (1996) grande parte dos países de economia periférica 

possuem diversificados recursos turísticos naturais e culturais, os quais têm sido 

objeto de intervenção por meio de megaprojetos de empresas de capitais 

transnacionais que dominam hegemonicamente o mercado mundial. Esses projetos 

têm efetivamente captado divisas, porém a um alto custo para as populações locais 

e para o meio natural. 

É perceptível, em localidades turísticas, a desigualdade social. O efêmero, do 

qual fala Lefébvre (1991), toma o lugar da habitação, do lazer da população local. 

Os resorts são constituídos num espaço do qual a maioria da população não pode 

desfrutar. Esses estabelecimentos são construídos para a utilização de outros, os 

quais têm a possibilidade, condição, poder de viver o efêmero. Fora os impactos 

ambientais eventualmente causados por esse tipo de estabelecimento, impactos 

sociais e psicológicos são desencadeados, uma vez que, é gerado nos habitantes 

do lugar um desejo que eles não podem “saturar”, uma realidade/ possibilidade da 

qual eles não podem se “apropriar”. A fuga do cotidiano é, então, aspirada. 

A classe operária geralmente não percebe que é explorada no plano do 

consumo e da produção. Produzem algo que não podem consumir. 

É, então, necessário refletir sobre, 
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Como pode funcionar uma sociedade que pôs entre parênteses a 
capacidade criadora, que se baseia ela mesma na atividade 
devoradora (consumo, destruição e autodestruição), para a qual a 
coerência se torna uma obsessão, e o rigor, uma ideologia, e na qual o 
ato consumidor reduzido a um esquema se repete indefinidamente 
(LEFÉBVRE, 1991, p. 119). 

 

Falando mais especificamente sobre turismo, seu conceito ainda é uma 

polêmica mundial. Barreto (1996) destaca a definição de Oscar de La Torre, 

publicada em 1992, a qual trata o turismo como um deslocamento temporário e 

voluntário de pessoas, sem tempo mínimo ou máximo estipulado, e 

fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, não 

buscando essas pessoas nenhum tipo de atividade lucrativa.  

O turismo é um tema bastante amplo para reflexão, repleto de possibilidades 

e necessidades contínuas de estudo. 

Destacando a definição de Jafari (2002 apud BENI, 2002, p. 36), o qual afirma 

ser o turismo um “[...] estudo do homem longe de seu local de residência, da 

indústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a 

indústria, geram sobre os ambientes físico, econômico e sociocultural da área 

receptora”, é possível perceber o turismo como um fenômeno socioeconômico capaz 

de modificar tanto positivamente quanto negativamente os ambientes natural e 

cultural. 

O turismo é, ao mesmo tempo, fenômeno e atividade. Fenômeno social 

porque surge com características específicas modificando as relações sociais, o 

espaço e a história dos locais em que acontece. Atividade econômica porque busca 

a geração de lucro numa ótica capitalista de crescimento. 

O turismo passa, assim, por uma série de transformações ocasionadas, 

principalmente pelo desenvolvimento tecnológico.  

O turismo apresenta-se, então, como uma alternativa para o desenvolvimento 

local, uma vez que, quando implementado de forma responsável, pode trazer 

benefícios como: dinamização da economia, através da geração de emprego e 

renda; valorização do patrimônio cultural do núcleo receptor; melhoria na infra-

estrutura e, conseqüentemente, da qualidade de vida da comunidade nativa; 

aumento da auto-estima da mesma, através da participação no processo de 

desenvolvimento da atividade; entre outros aspectos. 
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Porém, para que isso seja possível, faz-se necessária uma análise cuidadosa 

das esferas política, econômica, cultural, ambiental e social em que o turismo está 

inserido, tomando como base uma ótica sustentável. É indispensável, portanto, a 

atuação de profissionais qualificados, e, aliado a isso, o envolvimento da população 

residente na área, através de um planejamento participativo. 

No contexto das reflexões sobre o turismo, surge uma nova vertente do tema 

denominada ecoturismo, a qual está relacionada à prática da atividade turística de 

acordo com preceitos responsáveis.  

O conceito de ecoturismo passou por um processo de evolução e ao longo do 

tempo tem experimentado diversas mudanças no que diz respeito ao significado da 

expressão. Os conceitos existentes complementam-se e enriquecem o estudo sobre 

o tema. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (1991 apud PIRES, 

1998, v.1, p. 82), o ecoturismo, 

 
é um segmento da atividade turística que se utiliza, de forma 
sustentável, do patrimônio natural e cultural de uma região, além de 
sua conservação, na busca e formação de uma consciência 
ambientalista, através da interpretação do ambiente e da promoção 
do bem-estar das populações envolvidas. [grifo nosso] 

 

Essa definição gera responsabilidades aos fomentadores da atividade 

turística, haja vista a necessidade de se considerar uma dimensão ampliada das 

relações entre o meio ambiente e o turismo e a importância da manutenção dos 

recursos naturais e culturais para uso perpétuo. Dessa forma, os impactos 

decorrentes do contato entre diferentes culturas no momento da visita podem ser 

minimizados através da prática do ecoturismo, cuja filosofia é promover o bem-estar 

entre os envolvidos na atividade. 

A definição apresentada é, portanto, bastante relevante e abrange os 

aspectos essenciais relacionados ao ecoturismo, os quais consistem na importância 

da sustentabilidade, no incentivo à conservação do meio ambiente, na educação 

ambiental e na geração de benefícios para a população local envolvida. 

Entre esses e outros conceitos e definições conhecidos e difundidos na 

literatura especializada, a definição de Ceballos-Lascuráin (1988 apud PIRES, 1998, 
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v.1, p. 78 e 79) de 1987, foi adotada pela International Union for the Nature 

Conservation – IUCN. Em 1993 esse autor considerou que, 

 
ecoturismo ou turismo ecológico consiste em viagens 
ambientalmente responsáveis, com visitas a áreas naturais 
relativamente sem distúrbios, para desfrutar e apreciar a natureza, 
juntamente com as manifestações culturais do passado ou do 
presente que possam existir, e que ao mesmo tempo, promove a 
conservação, proporciona baixo impacto pelos visitantes e contribui 
positivamente no envolvimento sócio-econômico ativo das 
populações locais. [grifo nosso] 

 

Continuamente o conceito de ecoturismo vai tomando maior amplitude, 

considerando cada vez mais o aspecto responsável do desenvolvimento do turismo, 

onde se deve levar em consideração a prática da atividade acoplada ao aspecto 

educativo, de respeito e manutenção da autenticidade do destino, de participação 

ativa da comunidade local, enfim, da sustentabilidade ambiental, social, cultural e 

econômica. 

A atividade turística, enquanto componente do sistema social industrial e 

geradora de impactos diversos, necessita considerar esses aspectos.  

 
 

3.2.1 Impactos do Turismo e Educação Ambiental 
 
 

 Tendo em vista que a expansão do turismo tem provocado mudanças 

espaciais e sociais, como então evitar ou minimizar os impactos negativos desta 

atividade sobre o meio ambiente? E como incentivar os aspectos positivos do 

turismo de forma a contribuir para a conservação da natureza? 

No que se refere aos impactos ambientais, Ruschmann (1999) considera que 

os impactos do turismo estão relacionados à gama de mudanças ou à seqüência de 

eventos provocados pelo processo de desenvolvimento turístico nos locais de 

destino. 

O turismo deve ser praticado com vistas a minimizar impactos negativos 

causados pela própria atividade, sejam esses impactos de ordem natural, 

econômica, social ou cultural. E a não observação do ambiente, no seu sentido 

global tem gerado impactos negativos, aspecto que denota a necessidade do 

envolvimento da população local no planejamento do turismo. 
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Para o alcance e potencialização dos impactos positivos, a educação 

ambiental constitui processo importante e fundamental para os resultados 

satisfatórios no crescimento do turismo. Deve ser almejada desde o planejamento e 

implementada de forma contínua tanto para os visitantes quanto para os nativos. 

Irving (2002) reforça a idéia de que a prática da educação ambiental é a 

premissa essencial para o desenvolvimento do turismo sustentável. Dessa forma, 

entende-se que a responsabilidade remete não apenas ao visitante, e sim à 

participação de todos os agentes envolvidos, como por exemplo, as comunidades 

receptoras. 

Com a expansão da atividade turística, e conseqüente aumento da demanda 

por recursos que compõem o produto turístico, como é o caso dos recursos naturais, 

a atenção sobre a educação ambiental é irrefutável.  

Esta educação, sendo baseada no cuidado com o patrimônio natural e 

cultural, de consumo coletivo, não deve visar ao bloqueio do turismo, mas propor um 

entendimento de harmonia entre a atividade e a conservação ambiental através da 

conscientização das pessoas. A afirmação de Neiman e Rabinovici (2002, p.146) a 

seguir aponta para a importância da construção dessa consciência. 

 
A educação ambiental tem como um de seus objetivos, formar 
cidadãos conscientes de sua relação com a natureza e com seu 
habitat. Diante disso, conclui-se que ela, independentemente da 
metodologia, deve primar pela formação de pessoas conscientes de 
seu papel e de sua relação com o meio ambiente, de modo a 
primarem pela sustentabilidade, através do uso racional dos 
recursos naturais, para que tanto esta, quanto as futuras gerações, 
possam também deles usufruir. 

 

A educação ambiental para o turismo deve ter como meta o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística, levando os moradores da localidade, na qual o 

turismo visa ser implementado, à valorização de seus recursos naturais e culturais, 

constituindo ferramenta para transformar a população receptora em agente 

fiscalizador da atividade, defendendo, monitorando e cuidando do seu patrimônio; e 

exigindo dos turistas o respeito a esses recursos da localidade receptora. 

É importante também que a educação ambiental alcance os visitantes, os 

quais devem chegar ao local com um conhecimento prévio do mesmo, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento de um turismo equilibrado, procurando dessa 

forma interagir com ela da maneira a mais benéfica possível.  
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Vale ressaltar que a educação ambiental, sendo um dos princípios do 

ecoturismo, caracteriza-se também por ser um caminho para o exercício da 

participação popular, uma vez que é necessário o envolvimento dos visitados nesse 

processo de valorização do meio ambiente. 

 
 

3.2.2 Planejamento Turístico 
 
 

O planejamento do turismo é, geralmente, complexo visto que precisa 

conciliar os interesses de pessoas que buscam o prazer num local onde vive e 

trabalha um grupo social (RODRIGUES, 1996). 

No que concerne ao Planejamento Ambiental, Cavalcanti et al (1997) o 

consideram como um instrumento dirigido a planejar e programar. Ressaltam que a 

política ambiental deve ser o conjunto de instrumentos legais e institucionais que o 

Estado, em interação com a sociedade, regula as tendências econômicas e sociais 

para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

A ação de planejar, segundo eles, requer uma visão sistêmica da 

complexidade socioambiental, a qual inclui um estudo evolutivo de suas relações.  

O planejamento, portanto, é um instrumento da política ambiental para a 

Gestão Ambiental. E de forma específica, o planejamento regional e ambiental 

constituem importantes instrumentos de implementação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

O planejamento, no turismo, é, então, um instrumento de prevenção, o qual é 

capaz, a partir de previsões e análises, de evitar e minimizar impactos negativos e 

maximizar as potencialidades locais. 

Barreto (1996) considera que o planejamento consiste na formulação 

sistemática de um composto integrado de decisões que expressam os objetivos de 

uma organização e condiciona os meios desses serem alcançados. Um 

planejamento eficaz ordena recursos materiais e humanos a fim de organizar uma 

atividade para canalizar racionalmente a conduta de um grupo de pessoas.  

Planejar a atividade turística é fundamental, uma vez que sem isso se torna 

mais difícil prever problemas e se antecipar aos impactos negativos, com estratégias 

e ações eficientes. 
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É necessário ressaltar, então, a importância do planejamento estratégico em 

detrimento do planejamento tradicional, pois enquanto o primeiro destaca o processo 

de construção das atividades, o segundo se detém à valorização do produto. 

De acordo com Ruschmann (1999) a qualidade de um destino turístico 

atualmente tem sido avaliada com base na originalidade de suas atrações 

ambientais e no bem-estar proporcionado aos visitantes. Isso reforça a necessidade 

de planejamento com constante avaliação e eficiente aproveitamento da 

potencialidade existente.  

A reflexão sobre o papel da população na atividade turística é também 

desencadeada a partir do conceito acima exposto, uma vez que os moradores de 

uma localidade atuando como reais atores de desenvolvimento são capazes de 

pensar em estratégias de utilização de seu potencial a fim de planejar a oferta de 

acordo com a demanda que desejam fomentar, pois a população residente detém 

informações e conhecimento bastante relevantes sobre o local onde vivem. A 

criação de uma trilha interpretativa, por exemplo, será bem mais original e atrativa se 

os moradores do local colocarem informações que na maioria das vezes apenas eles 

possuem: histórias, contos, tradições, entre outros.  

É válido ressaltar que para haver um planejamento eficaz da atividade 

turística, é fundamentalmente necessário compreender como os moradores de uma 

localidade compreendem as transformações causadas por esta atividade, visto que o 

perceber de pessoas que interagem realmente com o ambiente em que vivem, 

fornece informações mais confiáveis. 

Políticas de subvenção e de investimentos aliados à criação de infra-estrutura 

têm sido observadas (CARLOS, 1996). As políticas de turismo não têm apresentado 

alternativas adequadas para evitar os impactos decorrentes do desenvolvimento da 

atividade turística. 

Krippendorf (1989) propõe que haja a humanização das viagens com vistas à 

prática de um novo turismo, suave e mais harmonioso, ou seja, um turismo que 

contribua para o desenvolvimento social em detrimento do crescimento econômico, 

que promova o respeito ao meio ambiente e leve em consideração as pessoas 

envolvidas. 
Rodrigues (1996) afirma que a ação em turismo deve buscar o envolvimento 

da sociedade civil, mediante a atuação de ONGs, de associações de base – 

legítimas representantes das comunidades –, e das universidades, em sua atuação 
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através de programas de pesquisa e de extensão. Apenas dessa maneira será 

possível respeitar as necessidades locais e potencializar seus recursos naturais e 

humanos. 

Um planejamento referenciado pela participação da população local possibilita 

uma gestão mais eficaz, visto que é baseada em informações e visões mais 

seguras, fruto de idéias que partem da comunicação, do diálogo entre pessoas que 

conhecem mais profundamente a realidade a qual vivenciam.  

Enfim, espera-se um Município ordenado por políticas públicas eficientes, e 

em especial no turismo, com a participação da população de maneira democrática e 

descentralizada, ou seja, que não só haja a transferência de atribuições, mas, 

sobretudo, a distribuição efetivamente democrática do poder.   

Descentralizar é colocar o governo mais próximo ao povo, tornando-o mais 

participativo, eficiente e democrático (MONTORO, 1999). 

 A participação nas etapas de planejamento, desenvolvimento e 

monitoramento do turismo em instâncias locais devem ser priorizadas, com o 

objetivo de salvaguardar as formas tradicionais de vida da população residente, 

minimizando prejuízos e maximizando benefícios, no intuito de aumentar a qualidade 

de vida dos residentes. 
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4 

PARTICIPAÇÃO POPULAR EM TURISMO 
 

 

 

Este capítulo trata do conceito de participação num contexto de expansão da 

atividade turística, ressaltando sua importância para o desenvolvimento do turismo 

em bases sustentáveis. Apresenta, ainda, dois modelos de classificação da 

participação: o de Arnstein (1969) e o de Foladori (2005); com o intuito de 

exemplificar a fragilidade em aplicar esses modelos às realidades distintas. 

 

 

4.1 Participação 
 

 

A expansão do turismo no Brasil tem geralmente se dado sem a participação 

efetiva da população residente. Avanços têm sido percebidos na realidade brasileira, 

com a criação de conselhos, por exemplo, no entanto, o modelo de participação em 

turismo vigente ainda necessita de muito aprimoramento para ser capaz de atingir a 

sustentabilidade e conferir qualidade de vida para a população anfitriã. 

O processo de criação da cultura de participação que hoje se mostra mais 

perceptível na sociedade brasileira tem características adquiridas devido à influência 

de uma série de acontecimentos de mobilização e movimento social. Infelizmente, 

no entanto, as relações clientelistas e de tutela herdadas do período coronelista 

ainda existem no país.  

Se a recusa por parte da população às relações de tutela constitui avanço, 

por outro lado o movimento dos governos neoliberais, que transfere 

responsabilidades estatais para as instâncias locais (CARVALHO,1998), consiste 

num retrocesso. Os papéis de cada ator devem ser por ele cumpridos visando o bem 

coletivo. 

Os gestores de municípios, onde o turismo ainda se expande de maneira 

lenta, precisam despertar para a necessidade do incentivo à participação, enquanto 

a população dessas localidades deve, por sua vez, reclamar o direito de participar, 

decidindo e opinando no processo de desenvolvimento turístico no local. 
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A sociedade deve ser aquela em que todos os cidadãos participem 

efetivamente, não apenas da tarefa de produção coletiva, mas também de seus 

resultados (SANTOS, 2004). Os moradores de uma localidade turística precisam ser 

os principais beneficiados com o desenvolvimento da atividade. 

Assim, é preciso entender que a satisfação das necessidades humanas inclui 

a liberdade, a participação e o acesso à cultura (SOUZA, 2006), pois:  

 
A liberdade numa sociedade autônoma exprime-se por estas duas leis 
fundamentais: sem participação igualitária na tomada de decisões não 
haverá execução; sem participação igualitária no estabelecimento da 
lei, não haverá lei. Uma coletividade autônoma tem por divisa e por 
autodefinição: nós somos aqueles cuja lei é dar a nós mesmos as 
nossas próprias leis (CASTORIADIS, 1983, p. 22). 

 

Baseando-se nessa perspectiva, urge a luta pela liberdade, uma liberdade 

que seja geradora de ações focadas na criação de mudanças que contribuam para a 

sociedade e na conservação da cultura e dos costumes tradicionais dessa mesma 

sociedade. 

Castoriadis (1983, p. 22) aborda o conceito de autonomia, o qual descreve 

como “[...] o poder de uma coletividade se reger por si própria, por leis próprias”.  

 A autonomia é para Souza (2006) a base do desenvolvimento. Para ele uma 

sociedade autônoma defende e gere livremente seu território. A população precisa 

de forma coletiva e organizada gerir e defender seu espaço dos impactos negativos 

que o turismo pode acarretar, assumindo, para tanto, o papel de protagonista na 

tomada de decisões. 

 O desenvolvimento mesmo quando balizado pela autonomia, apresenta-se 

sob a forma de diversos desafios e conflitos. Os atores enfrentarão “necessidades 

que passam pela defesa do território, enquanto expressão da manutenção de um 

modo de vida, de recursos vitais para a sobrevivência do grupo, de uma identidade 

ou de liberdade de ação” (SOUZA, 2006, p. 110). 

É importante, nessa discussão acerca da participação, abordar também a 

categoria da subjetividade (realidade cognitiva do homem), a qual “[...] pressupõe o 

sujeito autônomo, constituído a partir do processo histórico da modernidade 

capitalista” (ALVES, 2006, p. 20). No entanto, o próprio sistema capitalista não 

permite que o indivíduo haja com autonomia, uma vez que a maioria é excluída, não 

tendo acesso à produção nem como trabalhadores e tão pouco como consumidores. 
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Essa subjetividade é, ainda, carregada de contradições, ela “[...] é o complexo 

de relações sociais do homem com outros homens (na instância da produção, 

circulação e consumo) e do homem consigo mesmo (na instância íntima de seu pré-

consciente, consciente ou inconsciente)”. (ALVES, 2006, p. 23). 

 Vale salientar que o sujeito, nessa sociedade capitalista tem se tornado mero 

predicado. Assim, na medida em que se desenvolve o espaço da subjetividade, o 

sujeito moderno é negado, invertido e obscurecido pelas relações sociocapitalistas 

de produção da vida social (ALVES, 2006). 

 De acordo com Santos (2003) o homem local dependia apenas do espaço 

que o circundava; ele dispunha de técnicas as quais eram necessárias para seu 

modo de vida, para atender suas necessidades. Em razão da passagem de uma 

multiplicidade de técnicas locais, geradas espontaneamente, para uma só tecnologia 

imposta em escala mundial, o homem se viu obrigado a mudar, em decorrência 

disso, o espaço também mudou e continua em transformação. 

 Quanto à participação desse sujeito nesse espaço, nota-se que existem 

pontos essenciais à participação efetiva da população e, por conseguinte, ao 

estabelecimento de políticas públicas participativas, um deles é o pressuposto 

básico de que a participação consiste na identificação entre democracia e soberania 

popular, que para ser completa deve ser exercida por meio de maneiras diretas 

como a autogestão e conselhos populares (AMARAL, 2006). 

 Se por um lado, no entanto, existem locais onde a população não consegue 

ocupar os espaços criados por iniciativa governamental devido a menor tradição e 

capacidade de organização, há outros lugares em que a sociedade é podada 

quando propõe ou reclama direitos (CARVALHO, 1998). 

 Em locais onde o turismo impõe repentinamente uma nova configuração 

espacial e alterações que comprometem o cotidiano da população residente torna-se 

ainda mais difícil que o planejamento ocorra de forma a organizar a atividade 

turística. A falta de profissionais da área é um fator que dificulta esse processo. 

Porém, um dos principais inimigos do desenvolvimento organizado e responsável do 

turismo é a falta de conhecimento da população a respeito do seu significado e das 

implicações que ele gera. 

A participação surgiu como demanda da própria sociedade civil, a qual lutou a 

fim de alcançar reconhecimento e acesso aos seus direitos, mudanças no modelo de 

participação no decorrer da história e conquistas.  
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 De acordo com Pelizolli (2004) mudança de paradigmas requer mudanças na 

forma de pensar e nos valores. Assim, a participação num novo paradigma “passa a 

ser vista como uma intervenção social, [...] ao longo de todo o circuito de formulação 

e implementação de uma política pública” (GOHN, 2000 apud AMARAL, 2006, 

p.160). Devem ser criadas, então, instituições que possam transformar o Estado 

coerção em um Estado ampliado, ou seja, que atenda os interesses de todas as 

classes sociais, visando o bem estar da maioria em detrimento de uma minoria. A 

participação deve ser, dessa forma, política e social (AMARAL, 2006). 

 Amaral (2006) afirma ainda que é necessário haver um espaço público não 

estatal, onde seja possível haver discussões em torno de assuntos ligados ao 

desenvolvimento da sociedade. Espaços públicos que atinjam ambos os circuitos da 

economia, que não sejam construídos hierarquicamente, ou seja, que os sujeitos 

dele participantes sejam vistos como cidadãos com direitos iguais. 

Nota-se que as atividades próprias do circuito inferior têm perdido seu valor e 

tradição, como o artesanato e a gastronomia, por exemplo. Enquanto as atividades 

do circuito superior crescem cada vez mais, ocupando o espaço da população local. 

Isso também é constatado no que diz respeito ao lazer. 

No turismo responsável, o envolvimento da comunidade é um fator 

indispensável. Para Cernea (1991) a participação local refere-se a possibilitar que as 

pessoas participem efetivamente das atividades de desenvolvimento, ou seja, 

proporcionar condições para que habitantes mobilizem seu potencial e se 

transformem em agentes sociais, gerenciando recursos, tomando decisões e 

controlando as atividades que afetam suas vidas.  

No Brasil, infelizmente, a participação popular, apesar de ter avançado, ainda 

é pouco expressiva, principalmente nas ações de turismo, necessitando de maior 

descentralização e democratização (JOVCHLOVITCH, 1993). 

É fundamental acreditar que as atitudes com vistas a atingir uma sociedade 

melhor são relevantes para gerar resultados positivos, enfrentando as opiniões da 

maioria sobre a qual Baran e Sweezy (1968 apud SANTOS, 2004, p.86 e 87) 

refletem: “toda tentativa de atingir uma sociedade melhor, mais humana, mais 

racional é julgada anticientífica, utópica e subversiva; e assim a ordem social 

existente na sociedade aparece como sendo não apenas a única possível, como 

também a única cabível”. 
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 A participação popular é, assim, essencial para o desenvolvimento de uma 

localidade, visto que, quando acontece, a população se sente inserida no processo 

de desenvolvimento e gestão de seu município e o local mantém suas tradições e 

costumes mais valorizados. Para as decisões relacionadas ao meio ambiente e ao 

turismo esse é um fator indispensável. 

Segundo Cernea (1991), participação local significa ainda: proporcionar as 

pessoas maiores oportunidades de efetiva participação nas atividades de 

desenvolvimento, ou seja, criar condições para que elas utilizem seu próprio 

potencial de mobilização, sendo agentes sociais e não apenas sujeitos passivos, 

gerenciando recursos, tomando decisões e controlando as atividades que afetam 

suas vidas. 

Cernea acredita que a participação constitui fator essencial para a gestão de 

uma localidade, afirmando a necessidade de que haja incentivo à participação dos 

moradores no planejamento e execução de atividades que afetam seu cotidiano. 

Ao tratar sobre o contexto do turismo, o autor considera que existe uma 

grande chance de que a falta de participação resulte em impacto social e econômico 

negativo. Muitos dados revelam que projetos que prevêem a geração de benefícios 

econômicos, sem efetivamente encorajar a participação local na identificação, 

planejamento, implementação ou avaliação de atividades de desenvolvimento, estão 

menos aptos a propiciar benefícios para toda a comunidade (CERNEA, 1991). 

No processo de implementação da atividade turística em uma determinada 

localidade, o envolvimento da comunidade é um dos requisitos para prevenir ou, ao 

menos, minimizar efeitos maléficos ao meio ambiente, como também auxiliar no 

desenvolvimento da atividade de forma socialmente justa, com descentralização das 

decisões e respeito aos valores e patrimônios do núcleo receptor, além de contribuir 

para um melhor dimensionamento dos benefícios econômicos, para uma maior 

aproximação de um turismo que mereça ser intitulado de ecoturismo. 

Nesse sentido, abre-se uma relevante reflexão a respeito da necessidade e 

importância da participação popular.  

O processo participativo deve incluir, entre outros aspectos, discussões para 

verificar se a população local está disposta a se envolver de forma direta ou indireta 

com a atividade. Além disso, a questão cultural remete ao debate sobre a abertura, 

ou não, da população local para receber pessoas com hábitos, costumes e valores 
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diferentes. Isso implica considerar a possibilidade de ocorrer o problema da 

desvalorização cultural ou sobreposição de uma cultura à outra.  

Para tanto, faz-se necessário consultar as pessoas das comunidades, colher 

informações e opiniões, além de promover diálogos constantes e esclarecimentos, 

porém, sabendo-se que essas atividades por si só não proporcionam uma 

verdadeira participação. Para que haja um processo legitimamente participativo, 

precisa acontecer um engajamento efetivo das pessoas onde as comunidades locais 

são consultadas e possuem voz ativa nas tomadas de decisões. 

É importante ressaltar que receber benefícios não significa, necessariamente, 

que o núcleo receptor está dentro de um contexto de participação popular. O fato de 

uma determinada localidade ter sido beneficiada com a geração de oportunidades 

de empregos vindos do desenvolvimento turístico, não quer dizer que a população 

residente esteve envolvida como agente também responsável pelo planejamento. 

É essencial que a população esteja dotada de conscientização ambiental e 

sentimento de pertencimento à sua comunidade, respeitando, valorizando, 

defendendo seus atrativos naturais e participando das decisões, no caso do 

planejamento turístico do município. E que cada membro dessa população possa 

estar consciente do papel de cidadania, criando alternativas para pleitear 

investimentos e apoios para a comunidade, através, por exemplo, de Associações e 

Organizações Não-Governamentais. 

“Cada vez mais, reconhece-se que, sem o compromisso social e o 

conhecimento da população local envolvida, não há como garantir o respeito pelos 

princípios da sustentabilidade socioambiental e econômica” (TRISTÃO, 2004, p. 75). 

A participação é reconhecidamente fundamental para a sustentabilidade das 

localidades turísticas, uma vez que permite à sociedade escolher, decidir a respeito 

de questões que afetam diretamente suas vidas. 

As transformações necessárias para o alcance da sustentabilidade são 

fundamentais para a desconstrução de barreiras através do trabalho cooperativo, 

solidário, participativo e bem planejado. A educação precisa ultrapassar os muros 

das escolas, construindo valores que possam ser pensados e vivenciados em todos 

os espaços onde é possível ter experiências, onde há o viver, lembrando que o 

percurso em direção a sustentabilidade passa por um conjunto de responsabilidades 

e reivindicações coletivas (TRISTÃO, 2004). 
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É indispensável que a educação promova os princípios e valores da 

sustentabilidade ambiental através de um pensamento crítico e criativo, se abstendo 

de apenas transportar conhecimentos. Uma educação “[...] que promova o ser, com 

liberdade para pensar e criar” (TRISTÃO, 2004, p. 67) deve possibilitar diálogos e 

criar espaços onde seja permitida a expressão, a imaginação, o realizar, a 

compreensão das diferenças. 

A participação constitui, ainda, atitude indispensável para o sucesso das 

decisões tomadas, uma vez que ela traz em seus agentes as reais necessidades e 

vontades que moverão as ações. O planejamento participativo se torna eficaz já que 

é possível perceber o conhecimento das pessoas envolvidas acerca do local onde 

vivem, bem como dos aspectos inerentes a esse lugar. 

 O participar requer objetivo a ser atingido, pois quando alguma meta é 

traçada e vislumbrada ela impulsiona os indivíduos à ação. A sociedade que luta 

pelos seus ideais também busca desfrutar dos resultados dessa luta. Ações visando 

alcançar uma melhor qualidade de vida para a sociedade devem ser constantes. 

Segundo Neto e Froes (2001), a responsabilidade social comunitária 

pressupõe o predomínio da ética da solidariedade; o foco nos direitos humanos; a 

ênfase na legitimação social comunitária, entre outros aspectos. Aspectos que 

promovam a vontade de agir e que impulsionem os indivíduos para a ação efetiva, 

afinal “[...] os membros da cidade, se eles são verdadeiramente cidadãos, devem 

participar da vantagem comum” (ARISTÓTELES, 2007, p.124). 

Uma gestão se torna eficaz quando há um comprometimento efetivo dos 

atores sociais do local. Isso não significa, porém, que não existirão conflitos, pelo 

contrário, a participação permite que os conflitos de opinião e interesses 

transpareçam, uma vez que a dimensão do coletivo está envolvida no processo 

(ARAÚJO e BARROS, 2006). 

É apropriado ressaltar que quando o meio ambiente está sendo cuidado, as 

pessoas são diretamente beneficiadas pela qualidade ambiental alcançada pelas 

ações de Gestão Ambiental. Esse benefício poderá ser notado não apenas no 

incremento da qualidade de vida dessas pessoas (melhor qualidade do ar e da água, 

por exemplo), mas também na melhoria da auto-estima da população que passa a 

valorizar o ambiente. 

As experiências já publicadas apontam que a valorização da localidade pelos 

seus habitantes contribui para criar uma consciência ambiental neles e nos 
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visitantes. Basta pensar que se o local é mais valorizado, a defesa e o 

monitoramento serão realizados pelos próprios moradores, os quais transmitirão 

essa necessidade de cuidado para os visitantes.  

Para que isso seja possível, é necessário, no entanto, muitas vezes, que haja 

um incentivo à participação por parte dos gestores ou através de ações exo-

endógenas. Já que devido a tantas tentativas anteriores frustradas, algumas 

pessoas se acostumaram a parar de lutar pelas decisões que afetam suas vidas. 

Atitude esta que decorre de um processo histórico (JOVCHLOVITCH, 1993) que 

negava participação. 

Vale salientar que existem populações que possuem pouca capacidade de 

participação, principalmente quando assuntos complexos estão envolvidos. Assim, 

atitudes devem ser tomadas para evitar que a participação seja comandada por 

gestores públicos com o fim de apenas validar questões não discutidas de fato com 

a sociedade. 

A participação sociopolítica na gestão das atividades turísticas é uma forma 

emergente de inclusão social na discussão acerca dos impactos turísticos (ARAÚJO 

e BARROS, 2006). 

O Plano Nacional de Turismo concebeu e o Ministério do Turismo 

implementou, como base da sua atuação, um modelo de gestão pública 

descentralizada e participativa, integrando as diversas instâncias da gestão pública e 

da iniciativa privada, por meio da criação de ambientes de reflexão, discussão e 

definição das diretrizes gerais para desenvolvimento da atividade nas diversas 

escalas territoriais e de gestão do País, alcançando todas as regiões brasileiras e 

todos os setores representativos do turismo, de modo a legitimar e a subsidiar a 

ação ministerial e dos seus parceiros (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Esse modelo de gestão propôs a constituição de um sistema nacional de 

gestão do turismo no País composto, no seu nível estratégico, por um núcleo básico 

formado pelo Ministério do Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo e pelo 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. 

O Ministério constituiu, ainda, câmaras para a descentralização das decisões 

sobre o turismo. Que pessoas compõem essas câmeras? Onde se insere a 

participação dos atores locais? 

Esses questionamentos são imprescindíveis para que se possa definir se a 

participação popular está realmente existindo. 
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Espera-se uma população consciente de seus direitos e deveres e não um 

povo politicamente tutelado (ARAÚJO e BARROS, 2006). Não é possível considerar 

uma gestão participativa, sem a integração de pessoas comuns que, apesar de não 

possuírem cargo algum, têm o principal: o conhecimento do local em que residem e 

a ânsia pela melhoria de suas condições de vida. Uma real gestão participativa 

permite, assim, que o povo decida diretamente, apresentando opiniões e propostas. 

 

 

4.2 Modelos de participação 
 

 

Os modelos de participação ainda são pouco trabalhados e desenvolvidos. 

Eles geralmente buscam estabelecer níveis de participação a partir das 

características e diferenças nas formas da população participar, criando uma 

tipologia para a participação. 

A Escada de Arnstein (1969), um dos modelos mais conhecidos e explorados, 

estabelece níveis de participação social que demonstram a evolução do poder de 

influência dos cidadãos (Ilustração 01). 

Segundo Arnstein os primeiros dois níveis (Manipulação e Terapia) são 

considerados Não-participação; o terceiro, quarto e quinto níveis (Informação, 

Consulta e Envolvimento) são considerados “Tokenismo” (prática onde há 

dissimulação); e os demais (Parceria, Transferência de Poder e Controle dos 

Cidadãos) se referem ao Poder efetivo de participação dos Cidadãos. 
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Ilustração 01 – Escada de Arnstein 
Fonte: modificado de Arnstein, 1969 
 

 

A Escada proposta por esta autora inicia num nível em que pessoas são 

utilizadas para ocuparem cargos em conselhos, participando de forma distorcida 

apenas para homologar as decisões daqueles que elaboraram a ação (Manipulação) 

e evolui até um estágio denominado “controle dos cidadãos”, em que a comunidade 

assume realmente o poder de decidir. 

 Outro modelo de participação é o de Foladori (2005), que trata da participação 

dentro da discussão da sustentabilidade social. Para ele, a participação constitui 

indicador de liberdade, democracia e equidade, tendo seu conceito e realização 

evoluído a partir da década de 80, sendo o primeiro reformulado por diversas 

instituições, deixando de ser considerada como simplesmente informativa para 

assumir uma dimensão de empoderamento. 

Abaixo segue quadro (Ilustração 02) que apresenta uma síntese tipológica da 

evolução do conceito de participação. 
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Tipologia Características 

Participação Passiva 

Representantes não eleitos e sem poder. Recebem 
informações das mudanças, mas não têm poder de 
decisão. Contribuem eventualmente com recursos 
(materiais ou de mão-de-obra própria) sem nova 

aprendizagem. 

Participação Funcional 
Agências externas exigem participação para reduzir custos. 

Podem eventualmente participar em pequenas decisões, 
uma vez que as principais já foram definidas. 

Participação Interativa 

Participação conjunta em análise e desenvolvimento de 
projetos. Fortalecimento de Instituições locais. 

Metodologias interdisciplinares multi-propósito. Na medida 
em que os grupos adquirem controle sobre as decisões 

locais, e determinam como serão usados os recursos, têm 
interesse na manutenção das estruturas e práticas. 

Empoderamento para a 
mobilização 

Participação para mudar sistemas com independência das 
instituições externas. Estabelecem contatos com 

instituições externas para busca de assessoria técnica e de 
recursos, não obstante, conservam o controle sobre como 

usar esses recursos. A automobilização pode ser 
expandida sem o suporte dos governos e das ONG’s. 

Essas mobilizações autoiniciadas podem ou não questionar 
a distribuição da riqueza e do poder. 

 

Ilustração 02 – Tipologia e Evolução do Conceito de Participação 
Fonte: FOLADORI, 2005, p.73. 
 

 O conceito de participação, segundo Foladori, tem evoluído de uma 

Participação Passiva, onde representantes apesar de conhecerem a ocorrência das 

mudanças não possuem poder de decisão, para uma fase de empoderamento e 

mobilização em que a participação das populações residentes se mostra suficiente 

para tomada de decisões. 

 Esses e outros modelos de participação social pressupõem o início do 

processo de participação pela esfera governamental, ou seja, a partir do momento 

em que o Estado informa a sociedade sobre a existência de determinada ação. No 

entanto, acontecem casos em que o processo de participação é iniciado pela própria 

população, uma vez que o governo não atenta para as necessidades de melhoria da 

qualidade de vida das populações e de ordenamento de atividades que são 

implementadas. 

É válido ressaltar que o processo de participação é acompanhado de conflitos 

e distinções de interesses e pontos de vista. O ideal seria que a participação 

evoluísse qualitativamente no mesmo ritmo que o crescimento econômico se 

processa. 
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5 

O TURISMO NO LITORAL DE ALAGOAS: UMA COMUNIDADE EM MUDANÇA 
 

 

 

Este capítulo apresenta inicialmente a contextualização do município de Porto 

de Pedras localizado no litoral norte do estado de Alagoas, onde foram aplicadas 

técnicas de investigação, cujo resultado proporcionou uma melhor compreensão 

acerca do tema proposto (participação popular em turismo). Em seguida são 

apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa. 

 

 
5.1 Contextualização da área pesquisada 
 

 

As informações históricas de Porto de Pedras descritas neste primeiro item 

são uma síntese do trabalho de pesquisa (material não publicado, sem 

referenciação) de Dona Belmira Lira, natural de Porto de Pedras, considerada ícone 

da história local. A Secretaria de Turismo de Alagoas forneceu dados que ratificam 

estas informações. 

 
 

5.1.1 Histórico do surgimento 
 
 

Porto de Pedras está situado no litoral norte de Alagoas (Ilustração 03), 

estado que teve o povoamento de seu território a partir de três grupamentos básicos: 

Porto Calvo, Penedo e Marechal Deodoro; sendo a região de Porto Calvo, 

primitivamente habitada por índios potiguares. 

A colonização portuguesa, trazida pelos donatários da Capitania de São 

Vicente (Pernambuco), foi também um elemento preponderante. Parte integrante do 

território de Porto Calvo durante o largo Período Colonial, ligado àquela povoação 

não só pela proximidade, mas também, pela reciprocidade de interesses e 

semelhança de usos e costumes, o município de Porto de Pedras foi primeiramente 

chamado de Porto Real e Águas Belas, e uma vez que se localizava entre o mar e 
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uma encosta de pedras, foi-lhe dado depois o nome atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 03 – Mapa Turístico do Litoral Norte Alagoano 
Fonte: hilarioseara.sites.uol.com.br/alagoas.htm, 2009 
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A história de Porto de Pedras prende-se intimamente à de Porto Calvo, em 

cujos acontecimentos sempre tomaram parte, cabendo-lhe o quinhão 

correspondente não só dos sofrimentos, como das glórias em todos os feitos e 

movimentos que tiveram. 

No dia 14 de maio de 1633, guiados por Calabar, nascido em Porto Calvo, 

entraram os holandeses pela barra do Porto de Pedras com seis navios e oito 

barcaças. Destruíram três embarcações portuguesas e a luta que teve sérias 

proporções foi travada, sendo a povoação incendiada e muitos de seus habitantes 

degolados. Também em Mata Redonda, num engenho do mesmo nome, no território 

de Porto de Pedras, houve grande batalha, em 18 de janeiro de 1636, onde as suas 

forças sofreram perdas irreparáveis.  

Por Alvará régio, de 05 de dezembro de 1815, foi transformado em vila, com 

território desmembrado de Porto Calvo. A Lei nº 438, de 04 de julho de 1864, 

suprimiu a vila, anexando-a a Passo de Camaragibe. Foi restaurado pela Lei nº 505, 

de 26 de novembro de 1868. A freguesia foi criada sob a invocação de Nossa 

Senhora da Glória, pela Resolução nº 17, de 28 de abril de 1835, e pela Resolução 

nº 4l7, de 09 de junho de 1864, foi à sede da freguesia transferida para São Miguel 

dos Milagres, voltando a Porto de Pedras pela Resolução nº 509, de 19 de 

dezembro de 1868, sendo, então, elevado à categoria de cidade pela Lei nº 903, de 

09 de junho de 1921. 

 Porto de Pedras possuiu grande importância para a navegação, de forma que 

um farol foi construído para a orientação de embarcações de grande porte no alto do 

morro três coqueiros, conhecido também como Morro do Farol. 

 
 

5.1.2 Aspectos físicos, culturais e socioeconômicos 

 

 

Porto de Pedras está localizado na zona costeira norte do Estado de Alagoas, 

sendo marcado por uma rica biodiversidade aparentemente bem conservada. Seu 

território está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais. O 

lugar tem passado por transformações paulatinas decorrentes da implementação da 

atividade turística (devido a suas potencialidades naturais) nos últimos anos. No 

quadro resumo (Ilustração 04) sobre o município pode ser visualizado os principais 
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dados. 

Porto de Pedras é banhado pelos rios Manguaba (que faz divisa com 

Japaratinga e Porto Calvo), Tatuamunha, Maninbu, Rosa e Águas Claras e pelos 

riachos Mocaitá, Canavieira, Macacos, Cabano Pau, Pau Amarelo, Curtume, 

Palmeira, Rocha, Jacaré e Campo Lindo. Como elevações, citam-se o Morro do 

Farol e o Morro do Soldado. (IBGE, 2007). 

Com uma área de aproximadamente 266 Km2, o município possui população 

de 10.321 (IBGE, 2007). Suas principais atividades econômicas são: agropecuária, 

pesca e comércio. O turismo vem se desenvolvendo gradativamente no local, mas 

ainda sem expressividade econômica. 
 
 
 

 

Ilustração 04 – Caracterização de Porto de Pedras 
Fonte: Anuário Estatístico de Alagoas, 2002 
 

O gráfico (Ilustração 05) abaixo demonstra o valor adicionado do Produto 

Interno Bruto do município. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 05 – Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) 
Fonte: IBGE, 2007 

Área Total: 266,2 km2 
Densidade Demográfica: 38,46 hab/km 
Número de Habitantes: 10.222 
Eleitorado: 4.638 
Distância da Capital: 100,2 km 
Ano de Criação: 1815 
Micro-Região: Litoral Norte Alagoano 
Meso-Região: Leste Alagoano 
Temperatura: Máx. 33º  Min. 19º 
Latitude: 09º 02’ 42” 
Longitude: 35º 23’ 54” 
Limites: Japaratinga, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, São Miguel dos 

Milagres, Oceano Atlântico                          
Acesso: AL-101 Norte e AL-435 
Economia: Lavoura e Pesca 
Saúde: 03 Postos de Saúde 
Educação: 1.816 vagas 
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Na agropecuária se destacam grandes propriedades de fruticultura de 

coqueiros gigantes com foco nas indústrias de beneficiamento do coco. O turismo 

vem se desenvolvendo gradativamente no local. Projetos de estruturação urbana, 

como pavimentação de estradas que permitem o acesso ao município, e de 

desenvolvimento turístico, como implantação de resorts, vêm sendo implementados 

na região. 

O acesso ao município, pra quem vem pelo litoral Pernambucano e entra no 

litoral alagoano, é feito de carro até o município de Japaratinga, e utilizada balsa 

para travessia do Rio Manguaba. Cogita-se a construção de uma ponte sobre o rio, 

ação que vem sendo discutida e estudada devido aos impactos negativos que a 

construção pode causar. 

O município não possui apenas belezas naturais, sua rica história pode ser 

notada em suas construções e em seus achados arqueológicos. A localidade, a 

partir de esforços de moradores locais tem iniciado processo de reconhecimento de 

sua cultura e luta pela restauração de seu patrimônio cultural.  

No que concerne à educação, a escolaridade da população é baixa. Os 

estudantes podem cursar até a terceira série do ensino médio no município, 

buscando na capital do estado de Alagoas o ensino superior. A seguir, o gráfico 

(Ilustração 06) mostra a quantidade de escolas por série. 

 

 

 

 

 
 
Ilustração 06 – Número de Escolas por Série 
Fonte: IBGE, 2007 

 

A sociedade ainda é pouco organizada, existindo Colônia de Pescadores, 

uma Cooperativa de Taxistas atuante e a Associação dos Ribeirinhos Amigos do 

Peixe-boi, em fase de regulamentação, também atuante. Esta tem realizado ações 

que contribuem para o cuidado com o meio ambiente e para o aumento da qualidade 

de vida da população local. 

A Associação, formada por pescadores e artesãos locais, tem possibilitado a 

união e sensibilização de moradores para o cuidado com o peixe-boi e o ambiente 

24
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no qual este habita. A Associação tem ainda contribuído para a estruturação do 

turismo no local, uma vez que os pescadores complementam a renda, realizando 

passeios com os visitantes. É interessante ressaltar que a preocupação com a 

natureza é mostrada nos passeios realizados. Os ribeirinhos, assim, tentam 

transmitir ao turista a importância da conservação ambiental. 

O município inserido numa área de predominância de manguezais e 

biodiversidade aquática, com clima agradável e sol intenso entre os meses de 

setembro e março, com presença de extensos coqueirais e faixa litorânea 

preservada possui atrativos que incentivam o turismo de sol e mar. O local tem sido 

visitado especialmente por casais e famílias que buscam descanso e lazer. O 

turismo de massa não é o foco incentivado pelos empresários do setor hoteleiro. O 

local possui vocação para o turismo de charme e alternativo. 

Observa-se o desenvolvimento de pousadas que oferecem excelente 

estrutura, conforto e contato com a natureza. Esses estabelecimentos têm priorizado 

a mão-de-obra local e uso de materiais que não descaracterizam o ambiente. 

A carência de dados nas esferas municipal, estadual e federal dificulta o 

planejamento do turismo no local. 

Os principais problemas ambientais detectados são a falta de procedimentos 

adequados no trato com o lixo e com o esgoto e a carência de educação ambiental 

para a sociedade. 

No que concerne às manifestações culturais, as mais características são: o 

boi bumbá, o Maracatu, o coco e as quadrilhas; as quais apresentadas nas 

principais festas do município, que encontram-se relacionadas a seguir (Ilustração 

07), conforme dados fornecidos pela Secretaria de Turismo de Porto de Pedras. 

 

06 Festa de Nossa Srª da Piedade Missas, Novenas e Shows Musicais 
Janeiro 

10 Festa de São Gonçalo (Distrito de 
Tatuamunha) Missas, Novenas e Shows Musicais 

Março 19 Festa de São José (Povoado Lage) Missas, Novenas, Torneios esportivos 
e Shows Musicais 

Junho 09 Festa de Emancipação Política Missas, Novenas, Disputas esportivas, 
Desfiles Cívicos e Shows Musicais 

Agosto 15 Festa de Nossa Srª da Glória 
(Padroeira do Município) 

Missas, Novenas, Torneios esportivos 
e Shows Musicais 

Setembro 06 Festa de Nossa Srª do Livramento Missas, Novenas e Shows Musicais 

Outubro 08 Festa de Nossa Srª do Rosário 
(Povoado Lage) Missas, Novenas e Shows Musicais 

Novembro  Festival do Coco Shows com Bandas, Competições e 
Concurso Garota do Coco 

Dezembro 31 Tradicional Queima de Fogos  

Ilustração 07 – Calendário de Eventos de Porto de Pedras 
Fonte: Secretaria de Turismo de Porto de Pedras, 2008 
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Os feriados exclusivos do município são, segundo a Secretaria de Turismo de 

Alagoas, os seguintes: a Emancipação Política de Porto de Pedras (09 de Junho) e 

o dia dedicado a Nossa Senhora da Glória, padroeira do município (15 de Agosto). 

 
 

5.1.3 Meio Ambiente e biodiversidade 
 
 

O município de Porto de Pedras, onde se realizou pesquisa de campo, é 

marcado por biodiversidade aparentemente bem conservada, a qual possibilitou a 

instauração de Área de Proteção Ambiental. 

 
 
5.1.3.1 Área de Proteção Ambiental 
 
 

 A APA Costa dos Corais, criada pelo Decreto de 23 de Outubro de 1997 

(Anexo A), abrange os Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do 

Quitunde, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, 

Japaratinga e Maragogi no Estado de Alagoas e São José da Coroa Grande, 

Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco, e nas águas 

jurisdicionais.  

A APA foi criada com o objetivo de garantir a conservação dos recifes 

coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora; manter a integridade do habitat e 

preservar a população do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus); proteger os 

manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das desembocaduras dos 

rios, com sua fauna e flora; ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e 

demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; e 

incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade 

cultural regional. 

 A criação da APA representa uma regulação para o uso da área que abrange, 

uma vez que, vem passando por mudanças significativas decorrentes da atividade 

turística. 
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5.1.4 Potencialidades para o turismo 
 
  

 As potencialidades existentes em Porto de Pedras são diversas. Elas foram 

identificadas com base em pesquisa virtual, em documentos e em consulta feita com 

a população do município. 

 

 
5.1.4.1 Naturais 
 

 

 Como potencialidades naturais destacam-se as Praias do Patacho, de Lage, e 

de Gibaba ou Tatuamunha; as piscinas naturais das Praias do Patacho e de 

Tatuamunha; os Rios Manguaba e Tatuamunha; o Manguezal; e o Peixe-boi. 

 A Praia do Patacho (Ilustração 08), apesar de ser a mais próxima ao núcleo 

urbano do município, tem aspecto selvagem e bem preservado. Esta praia é um dos 

pontos primitivos mais procurados do litoral norte alagoano, sendo considerada 

pelas revistas especializadas como a única praia quatro estrelas do litoral norte de 

Alagoas. O próprio acesso, feito por dentro do coqueiral, constitui fator atrativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Ilustração 08 – Praia do Patacho 
   Fonte: http://viajeaquiabril.com.br, 2008 
 

 A Praia da Lage (Ilustração 09), semi-deserta, possui grande beleza cênica 

devido a seu traçado. Outro fator positivo é o fato de não secar muito na maré baixa, 

o que proporciona ambiente propício para banhos. 
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   Ilustração 09 – Praia da Lage 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 
 

 A Praia de Tatuamunha ou Gibaba (Ilustração 10) possui areia clara, mar 

calmo, além de uma paisagem simplesmente deslumbrante, perfeita para banhos 

relaxantes. Suas águas rasas e transparentes proporcionam tranqüilidade aqueles 

que buscam descanso. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
   Ilustração 10 – Praia de Tatuamunha ou Gibaba 
   Autoria: Liliane Santos, jan. 2008 
 

As piscinas naturais das praias de Tatuamunha e do Patacho (Ilustração 11) 

são pouco freqüentadas, sendo possível encontrar facilmente os pescadores da 

localidade, o que significa que a pesca constitui ainda importante atividade 

econômica no local. 

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse  www.divertire.com.br/pdfFactory

http://www.divertire.com.br/pdfFactory


 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 11 – Piscinas Naturais 
   Autoria: Liliane Santos, nov. 2008 

 

 O Rio Manguaba (Ilustração 12), utilizado pelos holandeses no período da 

colonização, conduzia os invasores até a cidade de Porto Calvo, grande pólo 

açucareiro. O encontro da águas fluviais do Rio Manguaba com as correntes 

marítimas do Atlântico é um espetáculo natural. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 12 – Balsa sobre o Rio Manguaba 
   Autoria: Liliane Santos, jul. 2008 
 

 É pelo Rio Manguaba que é feita a travessia de Porto de Pedras para 

Japaratinga. Este Rio impede, de certa maneira, o crescimento desenfreado e a 

ocupação irregular nos municípios de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, 

uma vez que dificulta a passagem pela estrada que corta estes municípios. 

 O Rio Tatuamunha (Ilustração 13) é reduto do peixe-boi. Este fato estimula a 

visitação turística para realização de passeios em suas águas, que possuem um 

contorno que proporciona beleza e mistério ao passeio, no qual Mangue e coqueiral 
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se misturam em vários pontos do percurso. Esses passeios oferecidos inicialmente 

por pescadores residentes no local, estão sendo realizados por empresas de forma 

inadequada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 13 – Rio Tatuamunha 
   Autoria: Liliane Santos, jul. 2008 

 

A Vila de Tatuamunha ainda possui muitos casarões que emolduram 

passeios, como o observado na ilustração 14. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   Ilustração 14 – Residência secular em Tatuamunha 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 
  

Os passeios pelos atrativos locais da vila podem facilmente ser realizados a 

pé. 
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5.1.4.2 Históricas e culturais 
 
 

 A riqueza histórica do município pode ser vista em construções, como a 

Cadeia Pública, as Igrejas (Ilustrações 15, 16 e 17) de Nossa Senhora da Glória 

(1864), de Nossa Senhora da Piedade (1810) e de São Gonçalo (1610), e seu 

Casario.  

 A Igreja de São Gonçalo em Tatuamunha teve sua frente modificada para o 

poente. Em seu entorno, os artesãos secam a matéria prima para feitura do 

artesanato típico da localidade: a palha de bananeira e de ouricuri. Atrás da Igreja 

existe uma trilha que leva até as pontes de pedestres sobre o Rio Tatuamunha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 15 – Matriz de Nossa Senhora da Glória 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
   Ilustração 16 – Igreja Nossa Senhora da Piedade 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 
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   Ilustração 17 – Igreja de São Gonçalo 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 

 

O Cemitério e o Farol (Ilustração 18) são também atrativos turísticos do local, 

ambos proporcionam uma bela vista panorâmica (Ilustração 19) do município. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
   Ilustração 18 – Farol de Porto de Pedras 
   Autoria: Liliane Santos, jan. 2008 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
   
   Ilustração 19 – Vista Panorâmica partindo do Farol 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 
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Porto de Pedras está redescobrindo sua história, uma vez que foram 

encontrados diversos objetos antigos em seu solo. O Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) está realizando pesquisa com o intuito de 

resgatar o patrimônio do município, a exemplo da antiga cadeia pública (Ilustração 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 20 – Antiga Cadeia Pública 
   Autoria: Liliane Santos, fev. 2007 
 

 Como pode ser observada, a cadeia, se encontra em estado crítico de 

conservação. A mesma, no entanto, será restaurada e abrigará diversas peças, 

achados que compõem a história local. 

 Outro atrativo local é o artesanato feito a partir do trançado de palha de 

coqueiro e ouricuri (Ilustração 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
   Ilustração 21 – Artesanato local 
   Autoria: Liliane Santos, ago. 2008 
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 Esse tipo de artesanato é facilmente encontrado em pontos ao longo da 

rodovia que corta o município. 

 
 
5.1.4.3 Equipamentos turísticos 
 
 

 O município conta com seis meios de hospedagem (Pousada Borapirá, 

Pousada Aldeia Beijupirá, Pousada Patacho (Ilustração 22), Pousada e Restaurante 

São Geraldo, Pousada dos Ventos e Marambaia Praia Hotel), apresentando um total 

de 85 leitos, distribuídos em 55 Unidades Habitacionais (UH’s), o que representa 

uma capacidade total de hospedagem para 128 pessoas. Desses estabelecimentos, 

os três primeiros são pousadas do tipo “charme”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   Ilustração 22 – Pousada do Patacho 
   Fonte: www.praiacerta.com.br, 2009 

 

A primeira pousada a se estabelecer na região foi a Pousada do Toque em 

São Miguel dos Milagres. Inicialmente simples, sempre buscou propiciar uma 

hospedagem diferenciada, o que provavelmente conquistou um público também 

diferenciado. Atualmente (Ilustração 23) ela possui alto padrão de conforto, estando 

inserida na Associação Roteiro de Charme. 

Os pousadeiros que se instalaram na região vieram em busca de qualidade 

de vida e estão sinceramente empenhados em oferecer um turismo de qualidade 

para seus hóspedes. Isso constitui fator positivo para a comunidade, uma vez que a 

descaracterização é evitada.  
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   Ilustração 23 – Posada do Toque, São Miguel dos Milagres/AL 
   Fonte: http://viajenaviagem.wordpress.com, 2009 

 

Falta, no entanto, que um planejamento específico para o município seja 

realizado de forma a efetivar um turismo responsável para a área. É lamentável que 

o município e o Estado não disponham de um inventário turístico, só há dados 

antigos e incompletos referentes à parte dos estabelecimentos hoteleiros e a alguns 

restaurantes. 

Os dados de hospedagem fornecidos pela Secretaria de Turismo de Alagoas 

(Setur/ AL) são relativos apenas a três Pousadas: a Pousada Costa das Pedras (não 

mais em funcionamento), Pousada Aldeia Beijupirá e Pousada Um milhão de 

estrelas que se chama agora Pousada Borapirá devido à sociedade estabelecida 

com o dono da Pousada Beijupirá. 

Esses dados fornecidos pela Setur/AL revelam que o município não é área 

prioritária para o desenvolvimento do turismo, uma vez que existem poucas 

informações turísticas sobre a localidade e que houve um crescimento na oferta a 

partir de 2003 (Ilustração 24). 

 
Ano de Instalação Nome do Estabelecimento 

1968 Pousada São Geraldo 
2003 Pousada Borapirá (Antiga Um milhão de Estrelas) 
2004 Pousada Beijupirá 
2005 Pousada dos Ventos 
2007 Pousada do Patacho 
2008 Marambaia Praia Hotel 

 

Ilustração 24 – Evolução da Oferta Hoteleira 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
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Se por um lado, isso poupa a localidade de um turismo massivo, com 

instalação de grandes infraestruturas, por outro, demonstra que o município não está 

amparado pela esfera estadual nessa área. 

Nos municípios do entorno existem estabelecimentos hoteleiros que 

complementam a oferta hoteleira da Rota Ecológica, seguindo o mesmo padrão 

descrito e percebido em Porto de Pedras. A partir de Japaratinga ao norte e de Barra 

de Santo Antônio ao sul, a dinâmica do turismo apresenta-de de forma bastante 

diferente. Já ocorre, por exemplo, a descaracterização, a poluição visual e sonora. O 

espaço é tomado de tal forma pelos turistas que a população local parece figurar 

apenas como pano de fundo. 

Quanto ao serviço de alimentação, foram identificados em Porto de Pedras 

oito estabelecimentos que oferecem refeições, são estes: Bar e Restaurante Beira 

Rio (Ilustração 25), Peixada da Marinete, Bar Estrela do Mar, Bar do Encontro, Willys 

Bar e Restaurante, Bar da Lilian, Bar do Canário e Lanchonete Costa Dourada.  

Os sete primeiros estabelecimentos são especializados em frutos do mar, os 

quais são comprados dos pescadores da própria região. Isso aponta para dois 

aspectos. Em primeiro lugar para a vocação local tradicional que os habitantes do 

município possuem para a pesca, e em segundo para a verificação que a economia 

básica local preserva-se mesmo com a expansão do turismo no local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 25 – Restaurante Beira Rio 
Autoria: Liliane Santos, ago. 2008 

 

Vale ressaltar que os bares e restaurantes, situados próximos à praia, em orla 

não urbanizada, existem para atender principalmente a própria população da região 
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e não às excursões de turismo de massa. As instalações desses locais são simples 

e utilizam elementos da cultura artesanal local. 

 
 
5.2 Aspectos metodológicos 
 
 

A metodologia é exigida como base para a pesquisa, e nela as questões 

técnicas implicam uma discussão teórica (LANDIM et al, 2006). Nesse sentido, é 

essencial identificar a metodologia mais adequada ao tipo de pesquisa a ser 

realizada. 

A forma de pesquisar em ciências sociais deve ser sempre bem estudada, e 

analisada, uma vez que a subjetividade inerente a área requer um compromisso real 

com vistas a alcançar a fidedignidade das informações. A avaliação deve buscar a 

redução das incertezas (MINAYO, 2005), já que o conhecimento total de uma 

realidade não pode ser atingido (TUAN, 1980), até mesmo porque a realidade é algo 

subjetivo e abstrato. A finalidade da pesquisa, de acordo com Selltiz (1987) é, portanto, 

descobrir respostas para determinadas questões através da aplicação de métodos 

científicos. 

Há a necessidade de um esforço efetivo para não gerar uma visão fragmentada 

do objeto de estudo, buscando enxergar o todo composto das partes que o torna 

peculiar. 

Quanto a isso, Lefébvre (1991) afirma, no entanto, que não percebemos nada 

mais que fragmentos: fragmentos de cultura, de ciências parcelares, de sistemas ou 

subsistemas. E questiona como conhecer a sociedade. Seria a partir de uma análise 

de cada fragmento? Afirma o referido autor, então, que não se pode separar uma 

sociedade sem que se perca o todo, o que resta dele ou o que permite essa 

sociedade funcionar. Não se pode perder a idéia do conjunto e nem esquecer as 

distorções, as lacunas. 

Assim, por mais fragmentada que seja a forma do homem perceber um 

contexto social, deve haver a busca pela compreensão das partes que o formam, 

partes essas que compõem o todo que se objetiva entender. 

Vasconcelos (1997) também reforça a importância do conhecimento 

sistemático e do desvelamento do que se considera como um novo conhecimento na 
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pesquisa desenvolvida. Ela considera como indispensáveis à pesquisa, os seguintes 

requisitos: a existência de uma pergunta que se deseja responder; a elaboração e 

descrição de um conjunto de passos que permitam obter a informação necessária 

para respondê-la; e a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. 

É necessário também investigar a população da área pesquisada, pois é 

possível compreender seu estilo de vida, inclusive sua atitude em relação ao mundo, 

por meio da observação constante dos atos e do caráter das circunstâncias onde 

acontecem (TUAN, 1980). 

Para a elaboração deste estudo foram utilizados procedimentos 

metodológicos que enfatizam a pesquisa qualitativa de caráter descritivo, sem, no 

entanto, abandonar a análise de dados quantitativos que vêm reforçar a qualidade 

das informações obtidas. 

As pesquisas qualitativas exploram valores, crenças, percepções, atitudes e 

opiniões, sendo úteis para quem procura compreender o contexto onde certo 

fenômeno acontece, seu objetivo consiste em entender de maneira mais profunda o 

objeto de estudo. Daí a importância da fala, que desempenha um papel primordial 

na obtenção de informações entre os diversos elementos de um grupo (LANDIM et 

al, 2006). 

Inicialmente foram realizadas pesquisas bibliográfica, virtual e em 

documentos, as quais ofereceram os subsídios básicos necessários à estruturação 

do trabalho, possibilitando avaliar também as políticas públicas existentes. 

A pesquisa bibliográfica “é um apanhado sobre os principais trabalhos 

científicos já realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de importância 

por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes” (BONI e QUARESMA, 

2005, p. 71). 

Temas centrais como Espaço; Lugar; Turismo; Participação Popular; entre 

outros foram analisados. A investigação da área delimitada para o estudo, também 

foi realizada a fim de obter um conhecimento mais aprofundado do espaço que 

permita desenvolver o estudo proposto. 

Para a caracterização da área estudada, no entanto, as informações foram 

adquiridas pela pesquisa virtual e documental, uma vez que não foram encontradas 

publicações sobre a área. Há poucos dados secundários sobre a região. Essa 

pesquisa revelou, além de informações concernentes à história local, utilizadas para 

contextualização do município, apenas alguns dados incompletos relativos à 
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atividade turística de Porto de Pedras.  

O presente estudo, fundamentado na pesquisa social, buscou através da 

avaliação por triangulação de métodos, descrita por Minayo (2005), buscar respostas 

para a questão levantada.  

A triangulação originou-se no interacionismo simbólico, ou seja, da 

combinação de variados pontos de vista. Esta avaliação propõe o uso de abordagem 

qualitativa e quantitativa, com uso de diferentes técnicas de coleta de dados no 

processo investigativo (MINAYO, 2005). 

Minayo (2005) acredita que a postura dialética possibilita entender que o 

subjetivo e o objetivo são inseparáveis e dependentes entre si. A visão dialética 

permite enxergar a intervenção social de maneira dinâmica e contraditória, o que 

enriquece a análise. 

A avaliação qualitativa fundamenta-se, assim, na utilização de estratégias de 

abordagem antropológica, uma vez que enfatiza a importância da observação do 

comportamento, atitudes, participação e percepção de cada indivíduo, considerando 

a história, o contexto, além das relações e representações sociais (MINAYO, 2005).  

 
As pesquisas qualitativas [...] trabalham com: significados, 
motivações, valores e crenças e estes não podem ser simplesmente 
reduzidos às questões quantitativas, pois que, respondem a noções 
muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos e os 
qualitativos acabam se complementando [...] (MINAYO, 1996 apud 
BONI e QUARESMA, 2005, p. 70). 

 

Na avaliação qualitativa trabalha-se com grande quantidade de questões 

suscitadas no contato do pesquisador com a realidade pesquisada, e os novos 

dados não previstos por estes questionamentos são sempre considerados 

(VICTORA, 2000 apud LANDIN, 2006). 

A necessidade de uma relação próxima entre o pesquisador e os pesquisados 

justifica-se visto que os dados são gerados a partir da anotação detalhada das 

observações e entrevistas, as quais necessitam ser adequadamente interpretadas.  

Minayo (2005) apresenta oito etapas para o procedimento da avaliação por 

triangulação de métodos, são estas: formulação da pergunta orientadora do 

processo de avaliação; elaboração de indicadores; escolha de bibliografia 

referencial; elaboração dos instrumentos de coleta de dados; realização da pesquisa 

de campo; análise das informações colhidas; elaboração do resultado; e divulgação 
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dos resultados. A abordagem por triangulação de métodos é utilizada pela autora 

para avaliar programas sociais. Dessa forma, os direcionamentos feitos por ela 

foram estudados tendo em vista aplicar sua proposta para realização de pesquisa no 

campo social em geral. Assim, as etapas foram adaptadas para a realidade do 

estudo em questão. 

Na primeira etapa da presente pesquisa foram estabelecidos os objetivos 

gerais e específicos, tendo em vista o problema levantado a partir de pesquisa 

exploratória realizada no município de Porto de Pedras para o estabelecimento de 

contatos com os gestores do Município e com a comunidade. Nessa etapa também 

foi determinada a metodologia a ser utilizada com a definição amostral e técnicas de 

coleta de dados. 

A segunda consistiu em elencar o tipo de informações necessárias à análise. 

Enquanto na terceira buscou-se definir as fontes necessárias para a aquisição 

dessas informações, ou seja, os atores sociais locais. 

Na fase seguinte buscou-se definir os instrumentos investigativos 

considerando a relevância das abordagens qualitativa e quantitativa. 

Partindo do universo dos moradores de Porto de Pedras, foram aplicados 53 

questionários (Apêndice C), compostos por três partes (sociocultural, turismo e 

participação popular), nos pontos de maior fluxo de população residente: o distrito de 

Tatuamunha e o centro do município de Porto de Pedras. O universo foi 

representado através de amostragem aleatória simples assistemática. A aplicação 

dos questionários possibilitou a coleta de dados quantitativos e qualitativos. 

Foi estabelecido um grupo focal (realizado com a participação de 21 pessoas, 

sendo 17 componentes da Associação dos Ribeirinhos), no qual foram realizadas 

entrevistas projetivas (Apêndice A). Esse grupo teve como universo os moradores de 

Porto de Pedras que de alguma forma participavam da atividade turística no 

município. A realização de ambas as técnicas de pesquisa possibilitou avaliar a 

percepção que a população possui acerca do turismo; identificar as transformações 

decorrentes da expansão do turismo percebidas pelo grupo, bem como a forma 

como eles participam do turismo na localidade. 

Foram realizadas também entrevistas dirigidas (Apêndice B) que tiveram 

como público-alvo as lideranças locais; os gestores locais (secretário de turismo, 

secretário de meio ambiente e secretária de cultura); empreendedores do turismo, 

como donos das pousadas, donos de lojas de artesanato e donos de bares e 
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restaurantes; e os artesãos. Tanto o grupo focal quanto as entrevistas geraram 

informações qualitativas. Essas entrevistas buscaram avaliar as mudanças ocorridas 

na localidade em decorrência da expansão do turismo, bem como compreender a 

dinâmica do turismo, avaliando a participação desses grupos na gestão da atividade 

turística local. 

A observação direta também consistiu importante ferramenta para a 

identificação das mudanças ocasionadas pelo turismo na localidade. Através dela foi 

possível, ainda, avaliar os fatos relatados pela população, além de perceber os 

impactos positivos e negativos causados pelo desenvolvimento da atividade turística 

no município.  

A quinta etapa consistiu na realização da pesquisa de campo, permitindo uma 

visão mais ampla do tema em estudo no contexto local e a investigação da 

compreensão dos moradores sobre as transformações ocasionadas pelo turismo na 

localidade. 

Na sexta procurou-se organizar e analisar as informações obtidas na fase de 

levantamento de dados no campo. 

A sétima fase consistiu na análise e síntese dos dados e informações obtidos 

e na elaboração da dissertação. O último passo foi a divulgação do estudo para a 

população local com vistas a dar subsídios para as ações locais, as quais devem ser 

conduzidas preferencialmente de forma endógena. 

Quanto às técnicas para avaliação qualitativa, Minayo (1993) ressalta a 

importância de: entrevistas, grupos focais, histórias de vida e observação.  

As técnicas qualitativas utilizadas na presente pesquisa foram: entrevista 

projetiva, grupo focal (Apêndice A), entrevistas semi-estruturadas dirigidas (Apêndice 

B) e observação direta. 

A entrevista projetiva, utilizada no estudo em questão, é aquela centrada em 

técnicas visuais, isto é, a utilização de recursos visuais onde o entrevistador pode 

mostrar: cartões, fotos e filmes ao informante. Esta técnica permite evitar respostas 

diretas e é utilizada para aprofundar informações sobre determinado grupo ou local 

(HONNIGMANN, 1954 apud MINAYO 1993). 

A técnica de grupo focal, também usada nesta pesquisa, consiste em 

conversas com grupos determinados e homogêneos. O grupo focal deve ser bem 

planejado, devendo possuir uma seqüência lógica que facilite as falas dos diversos 

participantes. 
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Em Porto de Pedras, o Grupo Focal teve a participação das pessoas que 

atenderam a um convite feito aos moradores que são envolvidos de alguma forma 

com o turismo (artesãos, ribeirinhos). A apresentação do grande grupo foi feita 

inicialmente com a realização de dinâmica, em que cada pessoa deveria dizer o 

nome, bairro onde morava e ocupação atual. Essa parte teve como objetivo 

descontrair e quebrar a apreensão das pessoas. A maior parte dos participantes 

reside em Tatuamunha e possui como ocupação principal: a pesca, o artesanato ou 

a condução de turistas por passeios no Rio Tatuamunha. 

Foi realizada em seguida, com esse mesmo grupo focal, entrevista projetiva, 

a qual consistiu na apresentação de fotos de atrativos turísticos locais efetivos e 

potenciais. Primeiramente foi pedido para que eles identificassem o local, em 

seguida foram questionados se aqueles locais sempre tinham sido daquele jeito que 

aparece na foto ou se eram diferentes em algum aspecto. Procurou-se identificar 

também o que costumavam fazer naqueles lugares. 

O objetivo desta etapa foi averiguar se os moradores conheciam as 

potencialidades de seu município e quais as relações que estabeleciam nesses 

locais, ou seja, quais atividades desempenhavam, se conheciam histórias 

interessantes sobre o local, etc. 

Na realização do grupo focal, os moradores foram questionados acerca da 

idéia que tinham sobre o turismo e sobre o que representa o meio ambiente para 

eles. Durante a reunião os subgrupos formados apresentaram suas percepções 

sobre o município e uma das atividades foi construir um mapa da cidade com os 

pontos principais desenhados em cartolinas. Essa etapa teve também a participação 

de crianças. 

Quanto à observação, esse é um método que possibilita identificar e alcançar 

informações acerca de objetivos sobre os quais os homens não têm consciência, 

mas que orientam, de alguma maneira, seu comportamento (LAKATOS, 1996). 

As entrevistas semi-estruturadas dirigidas realizadas com empreendedores e 

gestores objetivaram identificar: as mudanças decorrentes da expansão do turismo; 

se existe incentivo à participação popular na atividade turística, ou seja, se eles 

encorajam um processo de planejamento participativo; e para avaliar a dinâmica do 

fenômeno turístico na área e suas implicações sobre o meio ambiente 

Martinic (1998) reflete sobre como a ruptura do cotidiano dos participantes de 

pesquisas, por estarem fazendo algo diferente, contribui para que estes visualizem 
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realidades de uma forma também diferente. Entende-se que há uma ampliação no 

horizonte da visão. A experiência resulta em benefícios como “falar mais” e ser mais 

atuante, e, ainda, em aumento de poder e controle na comunicação. 

O registro fotográfico visando à ilustração da localidade também foi realizado, 

constituindo importante instrumento de avaliação. 

No que diz respeito à avaliação quantitativa, essa consistiu em questionário 

(Apêndice C) composto por perguntas fechadas, abertas e mistas. Os questionários 

foram aplicados por meio de entrevista, ou seja, as questões foram lidas para os 

participantes e preenchidas pelos pesquisadores de acordo com as respostas 

dadas, visando evitar: a demora na obtenção dos dados e o preenchimento 

incorreto. Para evitar grande quantidade de questionários invalidados foi realizado o 

pré-teste, o qual consiste em ensaio geral para avaliar a consistência dos mesmos. 
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6 
 

EXPANSÃO DO TURISMO E PARTICIPAÇÃO POPULAR NUM CONTEXTO DE MUDANÇAS 
 

 

 

Este capítulo busca analisar a forma como uma população local participa das 

decisões a respeito do turismo num cenário de mudanças causadas pelo 

desenvolvimento dessa atividade numa localidade. Para tanto são destacadas as 

transformações causadas pela expansão do turismo, identificadas a partir da 

compreensão da própria população local acerca dessas mudanças sobre o espaço. 

A análise da participação popular permeia essa etapa, possibilitando a compreensão 

da forma que se dá o participar em meio às mudanças ocorridas na localidade. 

 
 

6.1. Perfil do morador de Porto de Pedras 
 
 

A análise da parte sociocultural dos questionários possibilitou identificar que 

70% dos respondentes são naturais de Porto de Pedras, e os demais são moradores 

do município (Ilustração 26). 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 26 – Cidade de Origem 
Fonte: Pesquisa direta, 2008 

  

A maior parte dos que não nasceram em Porto de Pedras reside no município 

há mais de 20 anos (Ilustração 27). Esse fato é positivo, pois se pode deduzir que 

quanto maior o tempo que um indivíduo reside em determinado local, mais ele o 

conhece. 

70%

30%

PORTO DE PEDRAS

OUTRA
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Ilustração 27 – Tempo que reside em Porto de Pedras 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

 

 Setenta e dois por cento (72%) dos respondentes foram do sexo feminino e 

os demais 28%, conseqüentemente do sexo masculino (Ilustração 28). Apesar do 

município apresentar uma população feminina praticamente igual a população 

masculina, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007), verificou-se uma maior participação nos questionários por parte das 

mulheres, provavelmente por haver mais mulheres que homens com maior tempo 

disponível durante o dia. 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 28 – Gênero 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

  

A faixa etária dos entrevistados foi representada por adolescentes, adultos e 

idosos. Como demonstra o gráfico abaixo (Ilustração 29). 

 

 

 
 

 

 
 

Ilustração 29 – Faixa Etária 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
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  Quanto à formação (Ilustração 30), é possível perceber que o nível de 

escolaridade da população é baixo, principalmente quando compara-se a 

escolaridade com a faixa etária dos respondentes. 

 
 

 
 

 

 

 
Ilustração 30 – Formação Escolar 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

 

No que concerne à renda mensal da população de Porto de Pedras, 94% dos 

questionados afirmaram receber menos de dois salários mínimos (Ilustração 31). 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustração 31 – Renda Mensal 
em Salário Mínimo (S.M.) 

Fonte: Pesquisa Direta, 2008  
 

 Assim, os moradores de Porto de Pedras representados pelos questionários 

são em sua maioria: nascidos no município; mulheres; pessoas com idades entre 20 

e 30 anos; com ensino fundamental incompleto; e uma renda mensal abaixo de dois 

salários mínimos. 

 

 
6.2 Transformações ocasionadas pela expansão do turismo 
 

 

Visto que o crescimento do turismo se intensifica no mundo e no Brasil, 

chegando às pequenas localidades e causando grandes modificações sentidas pela 

população local, é possível avaliar qual o efeito dessas transformações na vida dos 
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residentes, além de como tem se dado a participação frente as mudanças. 

Porto de Pedras está situado entre destinações turísticas já consolidadas 

como Maragogi e Japaratinga ao Norte e Barra de Santo Antônio ao Sul. Entre Barra 

de Santo Antônio e Maragogi, a estrada principal deixa de ser litorânea,  entrando 

para o interior, em direção ao município de Porto Calvo. Este desvio estrutural 

poupou cerca de 40 km da costa norte de Alagoas da intensificação do turismo que 

hoje se percebe em Maragogi e Japaratinga. 

Esta parte da costa norte alagoana é ocupada basicamente por fazendas de 

coco, sendo sua paisagem dominada pelo coqueiral e por pequenas vilas. Esta faixa 

litorânea vinha sendo descoberta por turistas que em sua maioria visavam o 

descanso e a contemplação da paisagem, turistas que incentivados pelas pousadas 

do tipo charme, instaladas na região, não tinham interesse em realizar práticas 

típicas do turismo de massa que geralmente degrada rapidamente as destinações. 

No entanto, empresas que realizam passeios em Maragogi e Barra de Santo 

Antônio têm aos poucos incluído Porto de Pedras no roteiro dos turistas, por ser uma 

área onde se encontra um extenso manguezal que possibilita ao turista um contato 

com o ambiente natural conservado e menos freqüentado. Essa ação tem 

constituído ameaça para a conservação do ambiente local, uma vez que os passeios 

são realizados sem responsabilidade ambiental, o que tem causado, por exemplo, 

prejuízos para as espécies como o Peixe-boi (Ilustração 32). A população local 

também é prejudicada, uma vez que compete desigualmente com empresas na 

realização de passeios no município. 

Importante é destacar que Japaratinga e Maragogi também possuíam 

economia baseada fundamentalmente na pesca e na agricultura, atualmente, no 

entanto, o turismo vem despontando, assumindo o posto de atividade prioritária 

nestes municípios. 

Se por um lado, este fato representou a geração de benefícios para a 

população desses lugares, por outro trouxe diversos impactos ao meio ambiente. 
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Ilustração 32 – Barco a motor 
Autoria: Diôgo Marques, nov. 2008 

 

A região onde Porto de Pedras está inserido é divulgada estrategicamente 

pela esfera governamental como Costa dos Corais, uma vez que existe uma Área de 

Proteção Ambiental com este mesmo nome. Porém, os destinos mais divulgados 

são Maragogi e Barra de Santo Antônio, locais que já possuem maior infra-estrutura 

turística e onde a atividade assume característica de um turismo de massa, bastante 

distinta do que ocorre em Porto de Pedras. 

A parte do litoral de Alagoas que compreende os municípios de Porto de 

Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe, tem sido divulgado 

também como Rota Ecológica pelos empresários locais. Jornalistas de revistas 

especializadas em viagens e turismo têm divulgado a área que abrange estes 

municípios também com esta denominação. 

Este nome tem sido dado justamente para diferenciar a Costa dos Corais que 

abrange ainda Japaratinga e Maragogi, municípios em que o turismo apresenta 

dinâmica bastante diferenciada. O termo foi provavelmente criado no fim dos anos 

90 pelo Secretário de Turismo de São Miguel dos Milagres da época (FREIRE, 

2007). 

Isto constitui fato positivo, uma vez que demonstra que o empresariado local 

da Rota Ecológica, representado principalmente por pousadas do tipo “charme” 

(categoria de pousadas que apresenta excelência em conforto, decoração, culinária 

e atendimento, além de se localizarem num ambiente bastante peculiar, seja uma 

fazenda histórica, uma praia exótica ou um castelo antigo com grande valor 

arquitetônico), bem como os residentes, pretendem desenvolver um turismo 

responsável que se diferencie das práticas observadas em Maragogi e Japaratinga, 
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onde o turismo de veraneio e de massa domina o espaço. 

A dinâmica que o turismo tem apresentado sugere que não tardará impactos 

advindos da especulação imobiliária. 

Os empreendedores do ramo hoteleiro buscam assim manter o tipo de 

turismo realizado na área, para que o local conserve a calma que visitantes têm 

buscado em suas viagens. 

O modelo de ciclo de vida de área turística criado por Butler (PEARCE, 2003), 

amplamente testado, revela que as áreas turísticas são dinâmicas e evoluem com o 

tempo, passando por seis estágios específicos de “evolução”: exploração, 

envolvimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, rejuvenescimento ou 

declínio. 

Considerando, então, o modelo de ciclo de vida de área turística, pode-se 

avaliar que o município de Porto de Pedras, apesar de não se enquadrar em 

nenhuma das etapas (não podendo essa lógica de desenvolvimento do turismo ser 

observada), encontra-se numa fase que possui algumas das características de 

diferentes estágios descritos por Butler. 

É notável, por exemplo, que os estágios de exploração, envolvimento e 

desenvolvimento ainda estão acontecendo na localidade, de forma inclusive 

concomitante, porém num ritmo desacelerado, o que aponta para um crescimento 

mais fácil de ser acompanhado e gerido com medidas bem planejadas. 

Cada destino, assim, apresenta uma lógica distinta de ciclo de vida, uma vez 

que os estágios dependem do cenário político, econômico e social da sociedade 

receptora. 

As motivações dos turistas e o grau de importância que o turismo tem para a 

população residente também constituem outros fatores determinantes desses 

estágios. 

 O turismo em Porto de Pedras foi descoberto por visitantes e 

empreendedores que buscavam conhecer locais calmos e de grande beleza natural 

para realizar seus projetos de construir pousadas charmosas, longe dos grandes 

destinos de turismo de massa. 

As entrevistas direcionadas aos empreendedores locais, donos de pousadas, 

demonstraram isso. Estes revelaram que não possuem interesse de desenvolver um 

turismo que se assemelhe ao de Maragogi, por exemplo, que tem gerado 

degradação ambiental e desordenamento urbano. 

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse  www.divertire.com.br/pdfFactory

http://www.divertire.com.br/pdfFactory


 83 

As transformações ocasionadas pelo turismo na localidade referem-se 

principalmente ao incremento da oferta hoteleira desde o ano de 2003. A 

hospedagem no município de Porto de Pedras segue uma linha das Pousadas de 

Charme, facilmente percebido através da qualidade de suas instalações, da 

preocupação com a decoração e uso de materiais que incentivam o artesanato local, 

e do cuidado com o meio ambiente. A maior parte das pousadas não descaracteriza 

o local, pelo contrário, as instalações traduzem a simplicidade da localidade com a 

utilização de materiais típicos da região.  

A Setur/AL foi questionada acerca do inventário turístico do município de 

Porto de Pedras, mas informou que o quadro funcional não permite ter um inventário 

turístico completo e atualizado. A Secretaria de Turismo do Estado de Alagoas não 

sabe sequer da existência da Secretaria Municipal de Turismo de Porto de Pedras. 

Esse fato revela que a esfera municipal não tem realizado articulações com o Estado 

para aquisição de benefícios, por exemplo. 

Algumas pousadas da Rota Ecológica de Alagoas já possuem, inclusive, 

sistemas de captação de energia solar, como é o caso da Pousada do Patacho, 

recentemente inaugurada. A reutilização da água e a plantação de alguns 

ingredientes utilizados na feitura de pratos no restaurante do próprio hotel 

constituem outra ação dos empreendedores. 

É perceptível que estes empreendedores, na maioria dos casos estrangeiros, 

buscam realmente ter qualidade de vida no local desempenhando aquilo que 

gostam. Um deles tem plena consciência, inclusive, de que o capital investido na 

construção e manutenção do estabelecimento nunca poderá ser recuperado. 

 No entanto, à medida o fluxo turístico é percebido pela população de Porto de 

Pedras e de Maceió (que visitam o município timidamente), surge outros tipos de 

empreendedores, que buscam justamente o oposto: o crescimento da atividade 

turística na localidade para obtenção de lucro. Outros tipos de estabelecimentos 

hoteleiros, assim, têm começado a se instalar no município, inclusive grandes 

investidores começam a se interessar pelo local. 

 A segunda parte do questionário teve como tema o turismo. Os 

questionamentos realizados tiveram como objetivo identificar se há boa 

compreensão do que é a atividade e das transformações geradas por ela.  

 Os questionários revelaram que de um modo geral os moradores de Porto de 

Pedras têm dificuldade de descrever o que significa o turismo (Ilustração 33), uma 

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse  www.divertire.com.br/pdfFactory

http://www.divertire.com.br/pdfFactory


 84 

vez que não conseguiram defini-lo, apenas citando pontos aos quais ele está 

relacionado. As respostas foram então agrupadas em eixos de definição (Turismo 

como Atividade; Turismo como Fenômeno Social e Turismo como Atividade e 

Fenômeno). Apenas 6% possui uma noção mais ampla do turismo. 

 

 

 

 

 
Ilustração 33 – O que é o turismo? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

  

 Quando questionados sobre se a atividade turística tem beneficiado o 

município, 66% responderam que sim (Ilustração 34). 

 

 

 
 
 

Ilustração 34 – O turismo tem beneficiado o município? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

 

 Questionados sobre há quanto tempo o turismo chegou ao município, 50% 

responderam que há cerca de quatro anos (Ilustração 35), o que é bastante 

coerente, visto que pousadas começaram a se instalar em Porto de Pedras a partir 

de 2003, criando um fluxo turístico mais perceptível. 

 

 

  

 

 

 

 
Ilustração 35 – Há quanto tempo o turismo chegou ao município? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
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 Os participantes foram questionados sobre que mudanças o turismo tem 

ocasionado. A maior parte deles mencionou benefícios referentes à questão do 

emprego e da renda com o aumento do fluxo turístico. Grande parte, porém, afirmou 

não perceber nenhuma mudança. 

 Para avaliar o crescimento do turismo na localidade, foi perguntado se o 

turismo tem crescido ao longo dos anos. A maior parte dos respondentes afirmou 

que sim (Ilustração 36), informando que esse crescimento pode ser visualizado 

devido ao aumento do fluxo de turistas, especialmente no período do verão; e à 

instalação de pousadas. 

 

 
 
  

 

 

 

 
Ilustração 36 – O turismo tem crescido no município? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

 

 Parte dos moradores identifica claramente as mudanças que o turismo 

causou no espaço, geralmente aqueles que se envolveram de alguma forma com a 

atividade turística no município. Outra parte não identifica nenhuma mudança. 

 Questionados sobre como gostariam que a atividade turística fosse 

desenvolvida no município, afirmaram que a população deveria ser envolvida no 

turismo com ações de capacitação para que jovens possam sair do vício e do ócio. 

Disseram ser necessário apoio do governo e ações da secretaria do turismo do 

município com criação de novos postos de trabalho, além de investimentos em infra-

estrutura, melhorando o saneamento básico e o aspecto dos atrativos turísticos, por 

exemplo.  

Em seguida foram questionados se já haviam conversado com os 

governantes sobre como gostaria que a atividade acontecesse. Oitenta e nove por 

cento responderam que não, o que revela a falta de participação efetiva de grande 

parte da população, visto que não há cobranças (Ilustração 37). Afirmaram, no 
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entanto, que a liderança política e administrativa não é aberta a sugestões, sendo 

inclusive bastante ausente. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
Ilustração 37 – Já conversou com os governantes? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

  

 Foi solicitado que os respondentes indicassem o grau de satisfação com as 

ações políticas locais (Ilustração 38). Quanto aos investimentos em infra-estrutura 

que beneficiam o turismo e aqueles que beneficiam a comunidade, a maioria avaliou 

como bom. Com relação ao apoio ao desenvolvimento de atividades culturais locais 

responderam também como bom. Quanto à prestação de serviços de segurança 

pública a maior parte avaliou como sendo ruim. No que concerne aos Programas de 

capacitação de pessoas e ao desenvolvimento de Campanhas de conscientização 

ambiental e turística também foram mal avaliados. 
 

 Ótimo Bom Regular Ruim 

Investimentos em infra-estrutura que beneficiam o turismo 05 19 17 12 

Investimentos em infra-estrutura que beneficiam a comunidade 09 17 15 12 
Apoio ao desenvolvimento de atividades culturais locais 

(artesanato, folclore, etc.) 05 19 17 12 

Prestação de serviços de segurança pública 04 17 12 20 
Programas de capacitação de pessoas 05 17 13 17 

Desenvolvimento de campanhas de conscientização turística/ 
ambiental 02 21 07 23 

 

Ilustração 38 – Avaliação das Ações Políticas Locais 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
 

  Quanto a projetos turísticos, 45% afirmaram conhecer algum projeto 

(Ilustração 39). Os projetos citados foram: a construção da ponte sobre o Rio 

Manguaba, o Projeto Peixe-boi (que apesar de não constituir projeto turístico, tem 
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relevante importância para a atividade turística local); a restauração da antiga cadeia 

pública; e a pavimentação das rodovias locais. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ilustração 39 – Conhece algum Projeto Turístico para o Município? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

 

  As transformações causadas pela expansão do turismo têm sido percebidas 

pela maior parte da população, sendo avaliadas por eles como positivas, 

principalmente por aqueles que têm tomado parte dos benefícios do envolvimento 

com a atividade, esses são inclusive os que possuem uma visão mais ampla acerca 

das consequências geradas pelo turismo no local. 

 Na terceira parte do questionário foram avaliados aspectos referentes à 

participação popular nas atividades de turismo. Buscou-se inicialmente saber se 

conheciam alguma Associação, Cooperativa ou Grupo Comunitário (Ilustração 40). 

Grande parte respondeu que conheciam a Colônia de Pescadores e outra a 

Associação dos Ribeirinhos amigos do Peixe-boi. Foram citadas, ainda, duas 

Associações que não estão mais em funcionamento: a dos artesãos e a dos 

moradores de Tatuamunha. 

   

 

 

 

 

 

 
Ilustração 40 – Conhece alguma Associação, Cooperativa ou Ação? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
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 Apesar de conhecerem, 28% desses participavam de alguma Associação 

(Ilustração 41). Entre elas, a Colônia de Pescadores e a Associação dos Ribeirinhos 

Amigos do Peixe-boi. Questionados a respeito do motivo de participarem, 

mencionaram fatores de interesse pessoal, como aprendizado e forma de preencher 

o tempo ocioso. Entre aqueles que não participam, 61% revelaram ter interesse em 

participar pelas mesmas razões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 41 – Participa de alguma Associação ou Grupo? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 

  

 No que concerne ao nível de inclusão das pessoas nas decisões a respeito do 

desenvolvimento do turismo local, foi avaliado pela maioria como médio (Ilustração 

42). 
     

 
   
 
 
 
   
 

  

 Quando questionados se havia alguma liderança informal, a maioria 

respondeu que não. Apenas 30% afirmaram haver, destacando-se o Sr. Jilvan, 

conhecido popularmente como “Caravéia”, líder da Associação dos Ribeirinhos 

Amigos do Peixe-boi, ele já trabalhou no IBAMA com o monitoramento desse 

mamífero. 

  As principais transformações citadas pela população nos questionários e 

entrevistas, percebidas também pela observação, seguem abaixo detalhadas e 

analisadas. 

 
 

NÍVEL Quantidade de Respostas 
ALTO 04 

MÉDIO 26 
BAIXO 23 

Ilustração 42 – Avaliação do Nível de Inclusão nas decisões em Turismo 
Fonte: Pesquisa Direta, 2008 
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6.2.1 Incremento da oferta hoteleira 
 
 

Nas entrevistas direcionadas realizadas com os empreendedores dos 

estabelecimentos de hospedagem foi possível constatar que houve o incremento da 

oferta tanto no que diz respeito à quantidade como à qualidade dos serviços e 

instalações no período de 2004 a 2008. 

 Uma visita ao site dos empreendimentos hoteleiros da localidade revela a 

preocupação com o meio ambiente e o incentivo a um turismo responsável 

(Ilustração 43). A Pousada do Patacho emprega mão-de-obra local e utiliza sistema 

de energia solar, além de utilizar produtos da cultura local na feitura dos alimentos. 

 A Pousada Beijupirá afirma ser ecologicamente correta, ressaltando a 

natureza e simplicidade do lugar onde se localiza, mencionando que o local é 

habitado por pescadores. 

 A Pousada Borapirá, por sua vez, contextualiza o local no qual se insere, 

mencionando que o peixe-boi, habitante do lugar, está ameaçado de extinção. Cita 

também que o local está inserido em Área de Proteção Ambiental, e incentiva a 

prática do ecoturismo. 

Através da análise dos sites dessas pousadas foi possível constatar que, 

apesar dos aspectos naturais serem ressaltados na divulgação do local, nota-se que 

algumas vezes a preocupação com o meio ambiente, demonstrada nos endereços 

eletrônicos, não condiz com certas atitudes de alguns desses estabelecimentos, uma 

vez que os moradores reclamam de não haver uma parceria entre esses donos de 

pousada e a comunidade. 

 As pessoas que trabalham nessas pousadas são na maioria jovens 

moradores do município que não possuíam atividades determinadas e donas de 

casa que buscam complementar a renda familiar. 
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Empreendimento Hoteleiro/site Elementos 

Pousada do Patacho 
http://www.pousadapatacho.com.br/ 

Incentivo ao Artesanato Local; 
Incentivo a prática de Passeios Ecológicos; 

Incentivo ao conhecimento do Projeto Peixe-
boi; 

Incentivo ao consumo de pratos típicos; 
Uso de energia solar; 

Menciona que seus funcionários são 
nascidos no Município; 

Prega a sustentabilidade. 

Pousada Aldeia Beijupirá 
http://www.aldeiabeijupira.com.br/index.html 

Ressalta a natureza e simplicidade, 
mencionando que o local é habitado por 

pescadores; 
Diz-se ecologicamente correta. 

Pousada Borapirá 
http://www.borapira.com.br/ 

Ressalta a natureza e simplicidade local; 
Aborda o Projeto Peixe-boi; 

Incentivo à prática do Ecoturismo. 
 

Ilustração 43 – Elementos divulgados pelas Pousadas de Charme 
Fonte: Pesquisa Virtual, 2008 
 

 A população tem avaliado como positivo esse incremento da oferta hoteleira 

na localidade, uma vez que tem proporcionado a geração de empregos, renda e 

oportunidades para a realização de passeios e venda de artesanato, atividades que 

têm complementado a renda de moradores, sem, no entanto, causar impacto 

significativo ao estilo de vida desses residentes. 

 

 

6.2.2 Incremento da oferta de artesanato 
 

 

Outra transformação perceptível é a quantidade crescente de pontos de 

venda de artesanato no município, principalmente ao longo da rodovia. 

O resultado das entrevistas realizadas com os artesãos demonstra que o 

artesanato é fonte de renda complementar para a maioria deles, principalmente no 

período do verão. 

Os artesãos vêem o turismo como opção para complementação de sua renda. 

Alguns desses artesãos são funcionários públicos municipais. Outros, no entanto, 

têm no artesanato a fonte primária de renda. Os principais materiais utilizados para 

fabricação de artefatos como jogos americanos, passadeiras, caixas, luminárias e 

bolsas são a palha de ouricuri, a de bananeira e a de coqueiro. 
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Os artesãos relatam ainda que existiram tentativas de criação de Associação, 

mas devido a desunião e desorganização da “classe”, não foi possível dar 

continuidade às atividades. Foi possível perceber que um dos pontos que 

desmotivou o grupo foi a falta de liderança da Associação que era sempre muito 

ausente. 

Outro potencial artesanal cada vez mais explorado com o crescimento do 

turismo na região é a fabricação de móveis com a madeira da jaqueira e do 

coqueiro. As peças têm sido exportadas para outros países, mesmo que 

timidamente. Essa prática, no entanto, é bastante nociva ao meio ambiente, uma vez 

que os recursos naturais da região têm sido utilizados sem ordenamento, não 

havendo a reposição dessas árvores através de um plantio planejado. 

 

 

6.2.3 Aumento do fluxo turístico 
 

 

O aumento do fluxo no transporte de veículos nas balsas que realizam a 

travessia entre Japaratinga e Porto de Pedras é outra transformação observada 

devido ao crescimento do turismo. O fluxo é mais intenso justamente no período de 

verão e em finais de semana. Os trabalhadores da balsa afirmam que os turistas 

formam o público mais incidente. 

O aumento do fluxo possibilitou que os pescadores que costumavam pescar 

no Rio Tatuamunha pudessem realizar passeios com os turistas, como atividade 

secundária. Esses ribeirinhos, membros, na maioria, da Associação Ribeirinhos 

Amigos do Peixe-boi trabalham em esquema de revezamento, dividindo os lucros 

obtidos com a realização dos passeios de forma equitativa. 

A pesca desenvolvida por essa população ribeirinha foi dificultada, segundo 

eles, devido à introdução do peixe-boi na área, uma vez que esse mamífero destrói 

as redes de pesca desses pescadores. 

Alguns moradores relataram que os passeios pelos rios Manguaba e 

Tatuamunha, realizado pela população ribeirinha em barcos a remo, têm sido 

substituídos por passeios realizados por agências de turismo estranhas à localidade, 

as quais não respeitam o ecossistema utilizando barco a motor e demonstrando 

atitudes e práticas que não respeitam o meio ambiente. Esse tem sido um fator 
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negativo do crescimento do fluxo turístico. Essa prática em nada contribui para a 

economia local, visto que são turistas em trânsito (aqueles que estão apenas de 

passagem), que só trazem impactos negativos para o município. 

Por outro lado, os turistas que se hospedam em Porto de Pedras ou em outro 

município da Rota Ecológica contribuem para a localidade, comprando o artesanato 

local, realizando passeios oferecidos pelos moradores, etc. Esses turistas têm ainda 

apresentado um perfil diferente, valorizando as potencialidades locais e 

corroborando para a conservação do meio ambiente e para a prática de um turismo 

responsável. 

 

 
6.2.4 Sinalização turística  
 

 

 Em janeiro de 2008 foram colocadas diversas placas (Ilustração 44) ao longo 

das rodovias litorâneas, facilitando o acesso aos pontos turísticos de todo o litoral 

norte de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 44 – Placa de Sinalização 
Autoria: Liliane Santos, jan. 2008 

 

 Essa sinalização possibilitou também que o visitante conheça a existência de 

pontos turísticos da Região ainda não explorados. 

 A implantação da sinalização pode, no entanto, facilitando o acesso de 

turistas em trânsito a esses pontos turísticos, causar maior degradação ambiental. 
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Com todas as transformações identificadas, percebe-se que o maior problema 

é o desordenamento da expansão do turismo e não propriamente o desenvolvimento 

da atividade turística. 

As transformações ocasionadas pela expansão do turismo em Porto de 

Pedras foram em parte positivas, visto que o tipo de turismo que vem se 

desenvolvendo tem se mostrado bastante responsável e preocupado com a 

sustentabilidade, uma vez que ele vem se desenvolvendo de forma lenta, controlada 

e com emprego predominante de mão-de-obra local. 

Essa preocupação, no entanto, é demonstrada apenas pelo empresariado e 

por parte da população. A gestão pública em geral, infelizmente, não tem contribuído 

para o ordenamento do turismo no lugar. 

 

 

6.3 A participação popular 
 

 

A expansão do turismo vem marcando contradições de forma mais acentuada 

no espaço, é possível notar que os moradores de uma localidade turística em 

expansão geralmente não possuem, na prática, o acesso às decisões e à 

construção de políticas públicas. Predominam, dessa forma, as decisões 

centralizadas, sem participação das comunidades locais. 

Vários estudos que apontam para esse fato têm sido publicados em material 

eletrônico e bibliográfico.1 

O discurso desenvolvimentista é geralmente marcado por promessas de 

emprego e renda. É imprescindível questionar: Que tipo de emprego será criado por 

esta atividade? Os moradores da localidade receptora poderão ser admitidos nos 

empreendimentos? Haverá uma qualificação profissional da população local? A 

atividade turística realmente possibilitará o desenvolvimento ou apenas um 

crescimento que beneficiará a poucos? 

                                                
1 Ver por exemplo: SANTOS, L. M.; COSTA, V. B. V. Participação Popular em Turismo. Uma 
análise no Município de Sirinhaém-Pe. Recife: UFPE, 2006. 100 p. 
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Presume-se essencial a participação da população residente no 

planejamento, nas decisões e na gestão da atividade turística (ou de qualquer outra 

atividade potencialmente causadora de danos ao meio ambiente) a fim de que esta 

possa ser realizada visando à sustentabilidade.  

Mas como se dá esse processo de participação? De forma espontânea, ou 

seja, como reivindicação da própria população? Através de ações exógenas? Esse 

processo acontece de forma realmente participativa? Qual o significado da 

participação? A participação tem sido incentivada pelos gestores públicos? 

Para que a participação popular em turismo possa ser avaliada de forma mais 

ampla é necessário compreender se essa população percebe as transformações 

relacionadas ao espaço em que vivem, uma vez que a compreensão da visão que 

ela possui possibilitará compreender, por exemplo, o que leva a população a 

participar ou não do planejamento da atividade.  

É bastante perceptível que a população residente de Porto de Pedras não 

possui uma noção completa sobre o que é o turismo. Poucos são os que 

demonstram saber, em suas falas, das implicações ambientais, da necessidade de 

planejamento e envolvimento da comunidade.  

A investigação possibilitou, assim, avaliar que existe a necessidade de 

informar a população local acerca das possíveis vantagens e desvantagens do 

desenvolvimento do turismo, a fim de evitar agressões ambientais decorrentes da 

expansão da atividade.  

Nota-se, ainda, que os moradores encontram dificuldades ao tentar participar 

dos processos de decisão e execução de atividades relacionadas ao planejamento 

do turismo. A participação, de forma pouco expressiva, geralmente se restringe às 

questões relacionadas à área de trabalho do morador, ou seja, um morador que 

desempenhe a atividade de pescador se restringe a tratar das questões, que na 

visão da Associação da qual participa, são diretamente relacionadas à pesca. O 

meio ambiente, por exemplo, geralmente não é pensado como fator indispensável à 

realização de seu trabalho, quando, na verdade seu estado é fator essencial para a 

realização da atividade. 

A avaliação a respeito da participação da comunidade no turismo local 

permitiu analisar que participar é desejo de muitos, mas ela não é incentivada pelas 

autoridades locais, o que desmotiva a população. 
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Foi realizada pesquisa a fim de identificar quais associações e grupos já 

existiram no local e porque não estão mais em funcionamento. As informações 

revelaram que existiram uma Associação de moradores e outra de artesãos. Apenas 

a Colônia de Pescadores e a Associação de Ribeirinhos Amigos do Peixe-boi são 

ativas, sendo o capital social de Porto de Pedras muito baixo.  

Apesar de não haver incentivo à participação, parte dos moradores vem se 

mobilizando, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do morador e de 

proteger o meio ambiente. Eles têm a compreensão de que cuidar do meio ambiente 

é proteger seu lugar e garantir sua sobrevivência. 

Através dos questionários e de entrevistas e conversas informais foi possível 

identificar a liderança da Associação dos Ribeirinhos Amigos do Meio Ambiente. A 

Associação desenvolve um trabalho de conscientização com os ribeirinhos 

(pescadores), os quais realizam passeios pelo Rio Tatuamunha em barcos sem 

motor (Ilustração 45).  

A realização de um grupo focal permitiu a aquisição de informações bastante 

relevantes para a compreensão do participar na localidade. 

A entrevista projetiva que fez parte desta etapa revelou que esses membros 

da Associação têm conhecimento do lugar onde vivem, visto que à medida que iam 

sendo questionados a respeito de imagens locais, muitas conversas sobre temas 

referentes ao turismo no local iam sendo desencadeados. Foi possível perceber o 

alto grau de satisfação dos participantes em ver seu município sendo mostrado 

através das imagens.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 45 – Barco a remo adaptado para passeios 
Autoria: Diôgo Marques, nov. 2008 
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Na realização do grupo focal, os moradores foram questionados acerca da 

idéia que tinham sobre o turismo. Grande parte dos participantes respondeu que “o 

turismo é emprego e que ele traz beneficio para a cidade, pois gera renda, 

beneficiando os ribeirinhos que acabam comprando mais roupas, comida”. 

Afirmaram ainda que ele possibilita “a saída da vida precária e o crescimento da 

cidade”. Alguns conceituaram o turismo como sendo “beleza, lazer e conhecimento, 

uma vez que possibilita passeios aos pontos turísticos da cidade”. 

Diante dos comentários sempre positivos, o grupo foi instigado a refletir sobre 

possíveis transtornos que o turismo pode trazer para o município. As respostas 

foram: poluição visual e sonora; prejuízos ao meio ambiente devido à grande 

quantidade de turistas, levando a um acúmulo de lixo e a interferência no processo 

de reintrodução do peixe-boi; geração de impactos sobre o rio e as piscinas naturais; 

a diferença de cultura e necessidade de respeitá-la; necessidade de fazer um 

turismo de qualidade.  

Foi interessante observar que alguns ressaltaram que o turista quer ver, usar 

e conhecer os pontos mais estratégicos da cidade, e que é preciso estar preparado 

para informar. 

A conceituação feita pelo grupo mostrou-se muito mais rica que as 

observadas nas respostas individuais com a população em geral quando da 

aplicação dos questionários. Assim, é perceptível que aqueles moradores que de 

alguma forma possuem contato com a atividade turística, participando dela, têm 

mais conhecimento sobre a mesma. 

Os participantes do grupo focal foram questionados também sobre o que 

representa o meio ambiente para eles. Respostas como “tudo que é favorável às 

pessoas”, manguezal, rios, matas, foram identificadas. Foi possível perceber que os 

mesmos possuem idéia ainda frágil acerca do tema. No entanto, todos afirmaram ser 

necessário preservar a natureza, uma vez que fazem parte dela. 

Apesar da dificuldade em conceituar, os ribeirinhos demonstram na prática a 

importância do meio ambiente para eles. Para a realização de passeios com os 

turistas, por exemplo, o líder da associação inicia mostrando vídeo sobre o peixe-boi, 

mamífero que foi reintroduzido na região e a tem como habitat, falando ainda da 

necessidade de conservação e de práticas responsáveis, como a coleta de lixo 

encontrado no rio e no mangue, feita pelos ribeirinhos, os quais têm desenvolvido 
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ações de melhorias como essa para a qualidade ambiental. A observação constatou 

que o lixo é realmente retirado do rio. 

Questionados sobre quais os principais problemas do município, responderam 

que são: o lixo; a falta de emprego para os jovens, que começam a utilizar 

entorpecentes devido à ociosidade; e a dificuldade na venda dos artesanatos devido 

à sazonalidade. Afirmaram que a saúde também não é tão boa, mas como o 

município é pequeno não há tantos transtornos, e que a educação tem passado por 

melhorias.  

Quanto à questão do lixo afirmaram que a Prefeitura precisa fazer um 

trabalho de conscientização das pessoas, com palestras e oficinas de reciclagem 

para possibilitar a inclusão social e para estimular a união da população. 

Quando questionados sobre o que poderiam fazer para melhorar, disseram 

que precisava existir mais união entre os moradores, os quais deveriam deixar de 

lutar pelos seus próprios interesses e pensar no coletivo. 

Através da investigação foi possível perceber que houve certa divisão da 

Associação, que antes possuía maior quantidade de membros. Essa divisão ocorreu 

devido a conflitos de interesse e de opinião na realização de passeios. 

O Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) realizou em 2006 em São Miguel 

dos Milagres um curso de formação de guias para observação do peixe-boi, com o 

objetivo de capacitar alguns jangadeiros interessados a realizar o que chamam de 

“turismo de observação” do peixe-boi marinho. O CMA afirma que a aproximação e 

interação do peixe-boi com o homem pode provocar naquele a perda de seus 

instintos de defesa. Por esse motivo os passeios realizados pelas operadoras e 

agências de turismo, ou seja, por pessoas alheias à localidade, têm causado 

impacto a essa espécie. 

Questionados novamente sobre as lideranças locais, afirmaram ser: Cláudio, 

artesão, uma vez que ele tem ensinado o artesanato aos jovens; os líderes religiosos 

das Igrejas Assembléia de Deus (Pastor Elias e Diácono Jurandir), Igreja Católica 

(Padre Augusto) e Igreja Batista (Pastor Petrônio e Pastor Robério); Pastor Patrúcio 

e Evangelista Ailton; José da Cooperativa de Coco; e Bio da Associação de Taxistas 

(TAP). 

As lideranças citadas realmente são atuantes, no entanto, a maior parte delas 

age na particularidade de interesses pontuais. 
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Algumas associações como a Associação de Moradores de Tatuamunha e a 

Associação Manguaba de Artesãos foram citadas, no entanto, não estão mais em 

funcionamento. Os antigos líderes foram procurados, mas pouco souberam falar 

sobre a atuação das mesmas ou acerca do porquê de não mais funcionarem, 

demonstrando que sua criação se deu apenas para conseguir algum tipo de 

benefício econômico, mas como não obtiveram os recursos almejados, se 

dissolveram. 

A Associação Manguaba de Artesãos teve problemas com questões de 

conflitos de interesses, e uma vez que estes não foram resolvidos, não foi dada 

continuidade às reuniões e discussões que antes ocorriam com o intuito de organizar 

o artesanato local. 

Finalizando o grupo focal, houve um trabalho em grupo que objetivou a 

construção de um mapa da cidade com os pontos principais desenhados em 

cartolinas. (Ilustração 46) O Mapa mostrou-se bastante representativo, uma vez que 

mostrou pontos importantes para a população em seu cotidiano. Essa etapa teve a 

participação de algumas crianças. Nele foram registrados: o Rio Tatuamunha e suas 

pontes, o manguezal, o peixe-boi, caranguejos, peixes, jangada (utilizada nos 

passeios), casas, o cemitério, muitas árvores, as igrejas (Assembléia de Deus, 

Batista e a Católica de São Gonçalo), o clube, a Praça de São Gonçalo, Escolas 

(Estadual e Municipal), a Secretaria de Turismo, a antiga cadeia, o Rio Manguaba 

com indicação de travessia da balsa, o Farol e a ladeira que dá acesso a ele, a 

Praça de Piedade com a Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 46 – Parte do Mapa de Porto de Pedras desenhado por moradores 
Autoria: Diôgo Marques, abr. 2009 
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O mapa possibilitou avaliar que as crianças, por exemplo, detalharam mais e 

com maior precisão o distrito de Tatuamunha, onde residem. O centro de Porto de 

Pedras foi desenhado com algumas pequenas distorções e com menor nível de 

detalhamento. Isso pode demonstrar que há falta de atividades mobilizadoras e até 

mesmo de educação e lazer que envolvam a sociedade do município como um todo. 

Em grupo focal, realizado especificamente com alguns artesãos, foi possível 

confirmar que a técnica utilizada no artesanato é passada para os jovens por 

pessoas da própria localidade. Ficou clara, no entanto, a necessidade de 

capacitação para facilitar a venda e o atendimento ao cliente. Existiu uma 

capacitação para artesãos realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) no ano de 2004, no entanto, com o ensino de outros 

tipos de artesanato. 

Assim, frente às informações relatadas, acredita-se que a decisão de 

participar é geralmente desencadeada a partir do entendimento que os moradores 

possuem a respeito da atividade turística e das modificações ocasionadas pela 

ausência de planejamento.  Essa compreensão pode ainda orientar a maneira como 

a participação é realizada, visto que o entendimento da realidade vivenciada por 

cada morador pode influenciar o modo como é exercida a participação, podendo 

indicar caminhos para o planejamento de ações de incentivo a participação no 

planejamento do turismo numa dimensão sustentável. 

Acredita-se, ainda, que a população decide participar com base na avaliação 

que fazem sobre a questão que exige essa participação, aliando a seus interesses 

individuais ou coletivos. Dessa forma, percebe-se a existência de diversas questões 

que passam por necessidades, interesses, entre outros aspectos, e que se supõem 

estar intimamente ligadas ao processo de participação. 

Na busca de uma participação efetiva e democrática é necessário refletir a 

respeito de um tempo em que a população possa usufruir atividades que ajudem a 

desenvolver sua criticidade (AMARAL, 2006). 

A partir da prática de uma educação conscientizadora é possível que a 

população inicie um processo de transformação de postura perante os 

acontecimentos, passando de sujeitos passivos a indivíduos participantes, 

construtores de políticas públicas baseadas em seus anseios e direitos. 

 Em seus espaços, então, poderão existir o trabalho e o lazer, ambos como 

fonte de prazer. Esses espaços provavelmente serão, assim, muito mais valorizados 
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e conservados, já que é nele que é construída a história diária de cada morador, 

pertencente àquela localidade. Um espaço poderá ser construído de forma ativa, 

com políticas públicas conscientes, concebidas através de participação efetiva da 

população. 

 Deve-se buscar um espaço realmente humano, um espaço instrumento da 

reprodução da vida (SANTOS, 2004). Espaço em que impere a qualidade de vida, 

em detrimento da desigualdade social, da pobreza, das injustiças sociais. Espaço 

em que o lazer seja vivenciado diariamente no tempo livre de cada sujeito... e 

porque não também no trabalho? 

Ao tratar sobre o contexto do turismo, é provável que a falta de participação 

resulte em impacto social e econômico negativo. Muitos dados revelam que projetos 

que prevêem a geração de benefícios econômicos, sem efetivamente encorajar a 

participação local na identificação, planejamento, implementação ou avaliação de 

atividades de desenvolvimento, estão menos aptos a propiciar benefícios para toda 

a comunidade (CERNEA, 1991).  

Esses impactos são mais sentidos pela população local, quando seu contexto 

de vida e configuração espacial mostram-se bastante distintos daqueles observados 

nos locais de moradia dos visitantes. 

A pesquisa possibilitou, ainda, avaliar que os indivíduos que participam tem 

esperança de melhoria de vida, se comparados com aqueles que não participam. A 

participação, portanto, gera esperança que mobiliza a sociedade para a ação. 

Se a Escada de Arnstein (1969), apresentada no quarto capítulo do presente 

trabalho, fosse considerada para analisar a forma como a participação ocorre em 

Porto de Pedras, seria possível verificar que a participação não teria sequer iniciado 

no município. No entanto, o não enquadramento do contexto participativo desse 

município na Escada de Arnstein se deve ao fato de que o modelo criado pela autora 

pressupõe ações por parte do governo, como, por exemplo, a informação descrita na 

etapa de manipulação. No entanto, essas ações governamentais locais não 

acontecem. A população, então, iniciou a ação, começando a participar da atividade 

turística no município em decorrência da necessidade de sobrevivência e de obter 

maior qualidade de vida. 

Considerando a tipologia de Participação Popular de Foladori apresentada na 

ilustração 02 da página 49, verifica-se que em Porto de Pedras a participação da 
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população não se enquadra totalmente em nenhum dos tipos descritos por Foladori, 

no entanto, apresenta características das diversas classificações propostas. 

As pessoas que participam da organização e monitoramento da atividade 

turística em Porto de Pedras não são eleitas, nem possuem poder de decisão, 

contribuindo eventualmente com recursos próprios como, por exemplo, com os 

trabalhos de prestação de informações e de retirada do lixo do manguezal. Essas 

características se enquadram no tipo “Participação Passiva” descrito por Foladori, no 

entanto, esse tipo apresenta ainda outra característica, a de que essas pessoas 

recebem informações sobre as mudanças, o que não acontece no município em 

questão. 

O tipo “Participação Funcional” apresenta as seguintes características: 

Agências externas exigem participação para redução de custos; a população 

participa de algumas pequenas decisões. A realidade de Porto de Pedras, no 

entanto, não tem nenhuma característica em comum com essa categoria de 

participação. 

O mesmo acontece com o tipo “Participação Interativa” o qual é caracterizado 

pela participação conjunta no desenvolvimento de projetos com uso de metodologias 

interdisciplinares e pelo fortalecimento de instituições locais. 

O “Empoderamento para a mobilização” é descrito como tipo de participação 

ideal em que há: a participação para mudar sistemas independentemente de 

instituições externas; o estabelecimento de contatos com essas instituições com o 

objetivo de obtenção de assessoria técnica e de recursos, sem perda do controle 

sobre esses recursos; entre outras características. Apesar de parte da população 

participar independentemente de instituições externas, não é possível afirmar que 

esse é um tipo de participação onde há empoderamento, uma vez que este constitui 

conceito mais completo que exige um relevante capital social, decorrente de um 

processo organizado e de grande mobilização da comunidade local. 

A participação popular em turismo percebida em Porto de Pedras poderia ser 

classificada como inicial, em que, apesar da ausência de planejamento turístico por 

parte da administração pública, acontece de forma tímida, porém crescente. Essa 

fase inicial é caracterizada ainda pela participação pouco organizada, ou seja, com 

ações decorrentes das necessidades que surgem no processo de organização da 

atividade, sem previsões e estabelecimento de cenários. 
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A participação popular em Porto de Pedras tende a evoluir quantitativa e 

qualitativamente, ou seja, se consolidando e tendo o envolvimento de maior número 

de moradores que almejam os benefícios que o turismo pode proporcionar para a 

melhoria da qualidade de vida no local. 

Faltam, assim, modelos que identifiquem o potencial de participação das 

comunidades tradicionais frente a uma realidade contextual das localidades em que 

a população se insere, modelos que abordem motivações individuais e coletivas nos 

indivíduos, que indiquem e analisem o potencial de participação popular das 

localidades, visto que é possível identificar no discurso das pessoas se há o desejo 

de participar; se as ações desses indivíduos mostram a intenção de participar; se 

eles efetivamente participam; e como e porque participam. 

Em Porto de Pedras, ainda não é possível verificar um modelo completo de 

níveis de evolução da participação, uma vez que ela foi iniciada há pouco tempo, 

estando em processo de desenvolvimento. No entanto, observa-se uma tendência 

de comportamento, a qual demonstra que a participação popular em turismo cresce 

à medida que a valorização da localidade e de seus atrativos por parte dos visitantes 

aumenta no decorrer da expansão turística ao longo do tempo (Ilustração 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 47 – Tendência de comportamento da participação em turismo em Porto de 
Pedras 
Autoria: Liliane Santos, 2009 

 

A reta de tendência foi construída com base nas informações adquiridas em 

decorrência da pesquisa realizada com os moradores do município de Porto de 

Pedras que estão envolvidos de alguma maneira com o turismo no município. 
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O eixo horizontal corresponde ao tempo, abrangendo os anos em que o 

turismo vem sendo desenvolvido no local. O eixo vertical refere-se a participação 

das pessoas na atividade turística. 

A reta pôde ser criada devido a diversos fatos constatados na pesquisa, tais 

quais: aumento da participação da população na atividade turística; crescimento do 

número de membros da Associação Ribeirinhos Amigos do Meio Ambiente 

envolvidos com o turismo, no decorrer do tempo; depoimentos de turistas elogiando 

o trabalho desenvolvido pela associação; depoimentos da própria população em 

relação ao sentimento em notar seu lugar sendo valorizado e visitado; entre outros. 

O discurso dos moradores que participam da atividade turística no município 

de Porto de Pedras revela que quando essa valorização da localidade acontece, 

gera uma motivação que impulsiona a participação, ou seja, os indivíduos se sentem 

motivados a participar. Isso acaba agregando mais pessoas ao processo de 

participação nas atividades turísticas. 

 

 

6.3.1 A visão dos gestores locais 
 

 

A partir de entrevista com a secretária de cultura constatou-se que há 

interesse de sua parte em promover resgate de informações históricas e culturais 

sobre o município. Ela realizou e tem buscado realizar através de articulações com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Projeto de restauração na 

localidade. Pesquisas arqueológicas já foram iniciadas, visando esse resgate 

histórico. 

A secretaria de turismo, por sua vez, não possui inventário da localidade, 

apresentando apenas alguns dados antigos sobre empreendimentos como bares, 

restaurantes e hospedagem, além de um Calendário de Eventos. Não possuem 

informações que revelem conhecimento acerca de Planos, Programas e Projetos 

Governamentais que possam contribuir para o desenvolvimento responsável do 

turismo no município. 

Essa secretaria também não realiza reuniões com o trade a fim de organizar a 

atividade turística. Quanto a projetos criados pela própria secretaria, afirmou haver 

um de instalação de Box de Informações turísticas no Porto da balsa, um de 
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construção de um mirante no cruzeiro do farol e o de construção de praça de 

eventos para realização de festas. No entanto, é perceptível que não houve 

planejamento efetivo para tomada de decisões. As obras são assumidamente 

sugestões do prefeito acatadas sem nenhuma discussão. 

É declarado ainda que o turismo que a secretaria “planeja” para o lugar 

consiste numa cópia do que tem acontecido em Maragogi e Japaratinga, com a 

urbanização da orla, o que destoa da vontade do empresariado e da população de 

Porto de Pedras. 

A falta de profissionais de turismo na localidade dificulta a realização de um 

ordenamento eficiente do turismo. 

Geralmente a atividade turística, assim como qualquer atividade necessita de 

profissionais qualificados para a condução do processo de planejamento, execução, 

avaliação e capacitação de equipe para o trabalho. 

A população em geral mostra pouca mobilização, uma vez que raramente 

expõe suas vontades e críticas aos gestores locais. 

Infelizmente não existem políticas públicas específicas concretas para o 

município. Porto de Pedras não possui projetos para um desenvolvimento turístico 

responsável. O crescimento turístico se dá de acordo com as demandas surgidas, 

sem planejamento adequado. 

 O ex-prefeito de Porto de Pedras, que não pôde dar entrevista, pretendia 

construir uma ponte sobre o Rio Manguaba, semelhante a que iniciou em seu 

mandato anterior no município de Barra de Santo Antônio e que está sendo 

construída há mais de oito anos. O ex-prefeito também cogitou pavimentar a orla da 

Praia do Patacho (FREIRE, 2007). 

 O projeto da ponte foi discutido, no entanto, não conseguiu aprovação, uma 

vez que constituiria grave ameaça à conservação do meio ambiente nesta área, que, 

vale ressaltar, está inserida numa Área de Proteção Ambiental. A população local 

seria, portanto, prejudicada.  

“Impera uma grande superficialidade na relação com a natureza e com as 

populações locais” (MENDONÇA, 1999, p. 20). A autora afirma que para que haja 

uma relação mais intensa com uma localidade é preciso vivenciá-la, para que dessa 

vivência surja o afeto pelo lugar, e consequentemente o respeito para com as 

populações residentes. 
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Em Porto de Pedras, infelizmente não existe uma autogestão. A organização 

e planejamento do espaço são precariamente geridos pelo poder público, não 

havendo incentivo por parte deste à participação popular. As políticas públicas são 

criadas e executadas sem a participação da população local. 

 Imprescindível é, portanto, que haja um planejamento participativo integrado, 

visto que quando isso  inexiste, há possibilidade de a população perder o espaço em 

que vive (com a chegada de empreendimentos de grande porte, especulação 

imobiliária), ou seja, as modificações ocasionadas pelo turismo no espaço em que 

habitam podem atingir dimensões que ocasionem a perda de identidade da qual 

Carlos (1996) menciona.  

A participação popular poderá contribuir para a sustentabilidade social da 

atividade turística. Para tanto, é necessário que o meio ambiente seja considerado 

em seu sentido amplo: através do conhecimento e respeito do meio natural; através 

da participação ativa das populações nativas tanto no planejamento como na 

implantação da atividade; e também através da abertura da possibilidade de um 

maior desenvolvimento da subjetividade dos indivíduos, a partir de suas viagens 

(MENDONÇA, 1999). 

Vale ressaltar que os resultados buscados por um grupo de pessoas através 

de ações com objetivos bem definidos, ou seja, quando não se age só por agir, 

mostram a participação efetiva que consiste num passo importante para uma 

participação integrada e descentralizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O turismo, enquanto atividade econômica, é capaz de gerar benefícios 

diversos para a localidade onde ele é implementado. Benefícios esses que podem 

superar os impactos negativos observados a partir de seu desenvolvimento. 

É importante frisar a real possibilidade de implementação do turismo, baseado 

em princípios sustentáveis, percebida nas potencialidades naturais, na riqueza 

cultural, na vontade da população, no interesse do empresariado em fomentar um 

turismo não nocivo. A falta de pessoas capacitadas que contribuam para a 

organização e planejamento local, a falta de vontade política e a carência de dados 

constituem, no entanto, entraves para a estruturação do turismo. 

A pesquisa realizada no município de Porto de Pedras, localizado no litoral 

norte alagoano, aponta que as principais mudanças decorrentes da expansão do 

turismo são o aumento do fluxo de visitantes e a chegada de empresas estranhas 

que buscam obter lucro sem investimentos na localidade como é o caso das 

empresas de receptivo da capital alagoana. 

Porto de Pedras, no entanto, apresenta um turismo diferenciado, focado em 

visitantes que procuram calma, beleza e descanso. O empresariado do ramo 

hoteleiro tem buscado essa prática, o que representa fator positivo para o local que 

está inserido em Área de Proteção Ambiental. 

No Brasil, em geral, a atividade vem sendo realizada com envolvimento pouco 

expressivo de comunidades locais nos processos de planejamento, implementação e 

gestão da atividade turística, não estimulando a participação da população local nas 

decisões, o que ocasiona, como já mencionado anteriormente, impactos de ordem 

social bastante expressivos, como é o caso da marginalização da comunidade, 

perda de valores culturais, entre outros.  
A forma como o processo de expansão da atividade turística vem 

acontecendo no Brasil e em especial nas áreas litorâneas do nordeste brasileiro, 

contribui ainda mais para a exclusão da população local no planejamento do turismo, 

uma vez que sem um planejamento participativo desde o início da implementação da 

atividade, a motivação para a participação popular nas decisões e no planejamento 

turístico é limitada pela falta de compreensão a respeito das reais transformações 

ocasionadas pelo crescimento da atividade. 
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A participação popular em turismo ainda acontece de forma tímida e 

descontinuada, necessitando de incentivo por parte da esfera pública. As mudanças 

decorrentes da expansão do turismo em Porto de Pedras têm impulsionado a 

participação dos moradores no processo de organização e monitoramento da 

atividade turística, mesmo sem o apoio e iniciativas governamentais. 

A participação da população residente de áreas de interesse turístico tem se 

mostrado essencial para o processo de desenvolvimento de um turismo responsável 

e para a sustentabilidade social, visto que o participar gera conhecimento, vontade 

de lutar, sentimento de pertencimento para aqueles que participam, além de 

contribuir para a manutenção de um meio ambiente equilibrado. 

A participação também possibilita o empoderamento para a construção de um 

local mais digno de viver que proporcione maior qualidade de vida para seus 

habitantes e visitantes. 

A participação popular em turismo proporciona ainda um intercâmbio cultural 

que cria valor para o residente, quando este vê sua ação e seu lugar sendo 

valorizados pelos visitantes. 

É urgente, no entanto, um planejamento efetivo da atividade turística com 

vistas a assegurar a conservação do meio ambiente, a geração de benefícios para a 

comunidade receptora, o ordenamento da atividade, pois uma localidade turística 

necessita estar preparada e estruturada para a recepção de visitantes. O foco na 

promoção de um turismo responsável deve ser então mantido, principalmente em 

locais inseridos em Áreas de Proteção Ambiental e em que a população deseja 

fomentar um turismo diferenciado e alternativo, com baixo fluxo. 

O planejamento, a execução e o monitoramento do turismo nas áreas 

litorâneas devem primar pelo resgate e valorização cultural do município, 

contrariando o crescimento de um turismo de massa moderno calcado na visão 

capitalista de obtenção de lucro a todo custo. 

É importante ressaltar que a população necessita ser capacitada e 

incentivada a participar, com vistas à criação de uma cultura democrática que 

possibilite uma gestão integrada da atividade turística com a geração de um capital 

social que mobilize ações coletivas, onde a população tenha poder de decisão de 

fato. 

Ações exoendógenas, ou seja, aquelas que partem de fora para dentro, 

também são oportunas, visto que a população precisa ser educada para a ação, 

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse  www.divertire.com.br/pdfFactory

http://www.divertire.com.br/pdfFactory


 108 

para que no local um capital social possa ser formado. A Universidade tem um papel 

fundamental nesse processo, uma vez que tem o dever de transmitir à população os 

benefícios da produção do conhecimento, como forma de contribuir com a produção 

científica para o desenvolvimento social calcado nos princípios da sustentabilidade. 

Nessa perspectiva, está sendo elaborado, como decorrência do presente 

trabalho de pesquisa e do pedido da Associação Ribeirinhos Amigos do Peixe-boi, 

um Plano de Turismo pra o município de Porto de Pedras, o qual representa um 

importante instrumento para o ordenamento da atividade turística no município e 

para o desenvolvimento do processo de participação em turismo no município. 

Precisam, ainda, haver políticas públicas respaldadas pelo pensamento e 

desejo da população, a qual será beneficiada ou prejudicada por estas políticas. 

Políticas que comprometam-se em executar medidas que favoreçam a inserção 

dessa população nas decisões acerca das questões tangentes à área, que 

proponham instrumentos, projetos e ações necessários à eliminação ou minimização 

de impactos negativos. 

Sabe-se que é fundamental ter cada habitante como real agente social, e a 

população integrada agindo para a conservação de sua diversidade biológica, 

cultural, do meio ambiente como um todo. A participação popular nas diversas fases 

do processo de viabilização do turismo em âmbito municipal, deve ser portanto 

expressiva, descentralizada e democrática com vistas a buscar a sustentabilidade 

social. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE GRUPO FOCAL 

 
 

Direcionamentos para Realização do Grupo Focal 
 
 

Apresentação: 
- A pesquisa 
- Nome, atividade e onde mora 
 
Entrevista Projetiva: 
- Mostrar fotos para identificar se os participantes conhecem os locais 
- O que costumam fazer nesse lugar? 
- Tem alguma história interessante que tenha acontecido aqui? 
- Esse lugar sempre foi como a foto mostra? 
 - Se não, o que mudou? Por quê? 
- O que é turismo pra vocês? 
- Como o turismo pode melhorar o local? 
- Como o turismo pode prejudicar o local? 
- O que é meio ambiente pra vocês? 
- Quais os impactos que o turismo pode causar ao meio ambiente? 
 
Entrevista com grupo focal: 
- Como é o lugar que vivemos? 
- O que tem sido feito para melhorar nossa vida? 
- O que podemos fazer para melhorar nossa vida? 
- Como podemos fazer? 
- Quem são os líderes informais no município? 
- São atuantes? 
- Quais associações, cooperativas, grupos comunitários que existem no município? 
- Quais os principais problemas no município? 
- O que a comunidade tem feito para conseguir melhorar a qualidade de vida de 
todos? 
 
Atividade: 
- Desenhar mapa da localidade contendo os locais que acham importantes 
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APÊNDICE B – ROTEIROS DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS 

 
 

 
Secretário de Turismo de Porto de Pedras 

 
1. Existe Inventário Turístico? 

- Quantidade de estabelecimentos hoteleiros 
- Quantidade de Unidades Habitacionais e de leitos 
- Taxa de ocupação 

2. Qual a estrutura da Secretaria e a formação do secretário e funcionário? 
3. Algum monumento restaurado, tombado ou em processo de restauração? 
4. Algum estabelecimento (Hotel, Restaurante, etc) em construção? 
5. Quais os eventos principais (existe calendário de eventos)? 
6. Existem guias ou condutores de turismo? 
7. Qual o relacionamento com os empreendedores? 
8. Quando o turismo começou a ser implementado na localidade? 
9. Quais os benefícios, na sua opinião, que o turismo trouxe para o lugar? 
10. No que o Turismo pode contribuir e prejudicar o Meio Ambiente? 
11. Quais os cuidados que têm sido tomados quanto a isso? 
12. Quais instituições são parceiras nessa área do Turismo? 
13. De quem é a responsabilidade de controlar, organizar e gerir a atividade turística no 

município? 
14. Como o município tem colaborado, ou melhor, o que tem sido realizado nesse âmbito? 
15. Como acha que essas ações contribuirão para o crescimento do turismo? 
16. Como o município deseja que o Turismo aconteça? Como vê o crescimento do Turismo 

na área? 
17. Essa é a vontade da população? Como incentivam a participação da população? 
18. Quais ações e projetos (o que se tem pensado) efetivos do município para a atividade? 

(Políticas Públicas). 
19. Quais são os planos, programas e projetos do Governo Federal e Estadual no âmbito do 

Turismo? 
20. Existem Fotos do município 

 
 
 

Condutores das Balsas 
 
1. Mora no município?  
2. Desde quando existem essas balsas para travessia?  
3. Quantas balsas existem?  
4. Horários de Funcionamento?  
5. As balsas são de particulares ou da prefeitura? 
6. O que faziam antes? 
7. Quais os dias da semana com mais movimento?  
8. Quais os meses com mais movimento? 
9. Quem atravessa é mais turista ou trabalhadores? 
10. Passa mais gente de Japaratinga pra Porto de Pedras ou o inverso?  
11. Quais os benefícios, na sua opinião, que o turismo trouxe para o lugar? 
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Donos de Pousadas 
 
1. O dono é da localidade?  
2. Quanto tempo esse estabelecimento está no mercado?  
3. Por que decidiu abrir o estabelecimento?  
4. Quantas UH’s? 
5. Quantos leitos? 
6. Sempre teve essa oferta, ou ela aumentou ao longo dos anos?  
7. Qual a taxa de ocupação durante cada período do ano? 
8. Existe sazonalidade (Alta e Baixa estação)? 
9. Qual os meses de Alta? 
10. Quais os serviços oferecidos pelo estabelecimento? 
11. Possui restaurante?  
12. Há algum tipo de aliança entre os estabelecimentos hoteleiros?  
13. Como é a divulgação (mídias utilizadas)? 
14. Qual o tipo de público (idade, classe social, local de origem)?  
15. Quais as tarifas/diárias?  
16. Quais os passeios mais procurados por eles?  
17. Quantos funcionários trabalham no estabelecimento? 
18. Quais as funções/ atividades?  
19. São do próprio município?  
20. Como vê o turismo no local (discurso)?  
21. Quais os benefícios, na sua opinião, que o turismo trouxe para o lugar? “ 
22. O estado/ prefeitura interfere de alguma forma (divulgando, cadastrando, etc)?  
23. O que é feito com os resíduos sólidos (lixo) e com o esgoto (saneamento/ fossa)? 
 

 

 
Donos de Bares e Restaurantes 

 
1. Sempre morou no município?  
2. Quanto tempo no mercado?  
3. O que fazia antes? 
4. Por que decidiu abrir o estabelecimento? 
5. Qual o horário de funcionamento? 
6. Quem freqüenta mais são os moradores ou turistas?  
7. Quais os meses mais movimentados? 
8. O que é feito com os resíduos sólidos (lixo)? 
9. Dados (endereço, telefone)? 
10. Quais os benefícios, na sua opinião, que o turismo trouxe para o lugar? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

 
Público-Alvo: Moradores de Porto de Pedras 

 
PARTE I – SOCIOCULTURAL 
 
LOCAL EM QUE MORA:___________________________________________________________________ 
INFORMANTE (Nome completo):_____________________________________________________________ 
CONTATO:_______________________________________________________________________________ 
 
A1 – Cidade de origem: 
 Porto de Pedras (1)  Outra   (2):__________________________ 
 
A2 – O(A) senhor(a) reside em Porto de Pedras há quanto tempo? 
 Até 5 anos  (1)       6 a 10 anos  (2)      11 a 20 anos  (3)       Mais de 20 anos  (4) 
 
A3 – Sexo: 
 Feminino    (1)       Masculino   (2) 
 
A4 – Faixa Etária: 
 Menos de 20 anos (1)  Entre 31 e 40 anos (3) 
 Entre 20 e 30 anos (2)  Acima de 40 anos  (4)      
   
A5 – Grau de Escolaridade: 

Primeiro grau incompleto  (1)  Superior completo  (4) 
Primeiro grau completo  (2)  Outro (5)________________ 
Segundo grau completo  (3) 
 

A6 – Ocupação Principal: 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
A7 – Renda Mensal (medida por salário mínimo): 
 Até 2 (1)  Entre 3 e 4 (2)   Entre 4 e 6 (3)  Acima de 6 (4) 
 
A8 – Ocupação Anterior: 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
A9 – O motivo de ter mudado de profissão: 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
A10 – Renda Anterior: 
 Até 2 (1) Entre 3 e 4 (2)  Entre 4 e 6 (3)  Acima de 6 (4) 
 
 
PARTE II – TURISMO 
 
B1 – O que é o turismo para o senhor(a)? 
 ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
B2 – Ele tem beneficiado o município? 
 Sim  (1)  Por quê? _____________________________________________________________ 
 Não  (2)  Por quê? _____________________________________________________________ 
 
B3 – Há quanto tempo aproximadamente o turismo chegou ao município, ou seja, quando ele começou? 
 1 ano  (1)       4 anos  (2)       10 anos  (3)        Mais de 10 anos  (4) 
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B4 – O que mudou no município com a chegada do turismo? 
 ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
B5 – O turismo tem crescido?  
 Não (1) 
 Sim (2) Como percebe o crescimento?___________________________________________ 
 
B6 – Como o (a) senhor (a) gostaria que fosse desenvolvida a atividade turística em seu município? 
 ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
B7 – Já conversou com os governantes sobre como gostaria que a atividade acontecesse? 
 Não (1) Por quê?____________________________________________________________ 
 Sim (2) Qual o resultado da conversa?__________________________________________ 
 
B8 – INDIQUE SUA OPINIÃO SOBRE OS ELEMENTOS A SEGUIR, REFERENTES ÀS AÇÕES 
POLÍTICAS LOCAIS EM PORTO DE PEDRAS: 

 Ótimo Bom Regular Ruim 

Investimentos em infra-estrutura que beneficiam o turismo 1 2 3 4 

Investimentos em infra-estrutura que beneficiam a comunidade 1 2 3 4 

Apoio ao desenvolvimento de atividades culturais locais (artesanato, 
folclore, etc.) 

1 2 3 4 

Prestação de serviços de segurança pública 1 2 3 4 

Programas de capacitação de pessoas 1 2 3 4 

Desenvolvimento de campanhas de conscientização turística/ ambiental 1 2 3 4 

 
B9 – Possui conhecimento sobre algum projeto turístico no município? 
 Sim (1) Não (2) 
Se a resposta for sim, qual ou quais? ___________________________________________________________ 
 
 
PARTE III – PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 
C1 – O(A) senhor(a) conhece algum Grupo Comunitário, Associação ou Cooperativa no município? 
Quais?  
 ___________________________________________________________________________________ 
 
C2 – O(A) senhor(a) participa ou já participou de algum grupo comunitário, Associação, Cooperativa ou 
ação visando mudança? 
 Sim  (1)  Qual?__________________________________________________________________ 
 Não  (2)  *Se a resposta for não, passe para a pergunta C7. 
 
C3 – Por qual motivo participa ou participou? 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
C4 – De que forma participa ou participou? 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
C5 – Por quanto tempo esteve tomando parte das atividades? 
 ___ dia (s) 
 ___ mês (es) 
 ___ ano (s) 

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse  www.divertire.com.br/pdfFactory

http://www.divertire.com.br/pdfFactory


 121 

C6 – Em escala de 1 a 4, indique seu grau de satisfação com os resultados de seu envolvimento nas 
atividades desenvolvidas pelo grupo ou associação: 
 1  (1)  3 (3)  
 2  (2)  4 (4)  *Após responder, passe para a pergunta C8. 
   
C7 – Possui interesse em participar? 
 Sim  (1)  Não  (2) 

Por qual razão? ____________________________________________________________________ 
 
C8 – Quanto ao nível de inclusão da comunidade nas decisões a respeito do desenvolvimento da atividade 
turística, você considera: 
 Alto  (1) 
 Médio   (2) 
 Baixo  (3) 
 
C9 – Há alguma liderança informal (líder) no município?  
 Sim  (1)  Qual/ Quem?_____________________________________________________________ 
 Não  (2)   
 
D1 – Observações/ Sugestões:   
 ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

        Obrigada pela colaboração! 
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ANEXO A – DECRETO DE CRIAÇÃO DA APA COSTA DOS CORAIS 

 
DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997 

 
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, nos 
Estados de Alagoas e Pernambuco, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 6.902, de 27 de 
abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA, denominada Costa dos 
Corais, localizada nos Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do 
Quitunde, Passo de Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, 
Japaratinga e Maragogi no Estado de Alagoas e São José da Coroa Grande, 
Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco, e nas águas 
jurisdicionais, com o objetivo de: 
I - garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e 
flora; 
II - manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixe-boi marinho 
(Trichechus manatus); 
III - proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das 
desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora; 
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades 
econômicas compatíveis com a conservação ambiental; 
V - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade 
cultural regional. 
Art. 2º A descrição da APA Costa dos Corais, foi baseada nas cartas topográficas de 
escala 1:100.000 da DSG, Sirinhaém, folhas-SC.25-V-AV/VI, Porto Calvo, folhas-SE 
25-V-C-II, Maceió, folhas - SC.25-V-C-IV, de escala 1:50000 do IBGE, São Luís do 
Quitunde, folhas-SC 25-V-C-I-4, e de escala 1:300000 da Marinha do Brasil, folha 
Carta Náutica de Cabedelo a Maceió 1995, com o seguinte memorial descritivo: 
inicia na margem direita da foz do rio Formoso no oceano Atlântico, na praia dos 
Carneiros, ponto 00, de coordenadas geográficas 8º42´16" de latitude sul e 
35º04´40" de longitude oeste e de coordenadas UTM N=9037200 e E=27120C; 
desse ponto, adentra perpendicularmente no oceano Atlântico, com azimute 
geográfico de 108º e dezoito milhas náuticas (33.358,32 m) até o ponto 01, de 
coordenadas geográficas 8º47´44" de latitude sul e 34º47´20" de longitude oeste, 
localizado na cota batimétrica de 49 m; desse ponto, segue rumo sudoeste 
paralelamente a costa, percorrendo uma distância de setenta e dois vírgula oito 
milhas náuticas (135.000 m) até defronte a foz do rio Meirim, na cota batimétrica de 
43 m, ponto 02, de coordenadas geográficas 9º46´30" de latitude sul e 35º25´00" de 
longitude oeste; desse ponto, segue rumo noroeste, com azimute geográfico de 
317º, percorrendo uma distância de dezoito milhas náuticas (33.358,32 m) até a 
ponta do Meirim, defronte a foz do rio Meirim, ponto 03, de coordenadas geográficas 
9º32´51" de latitude sul e 35º36´59" de longitude oeste, e de coordenadas UTM 
N=8943500, E=212750; desse ponto, segue pela linha de preamar média, no rumo 
geral nordeste, contornando e incluindo os manguezais em toda a sua extensão até 
a margem direita da foz do rio formoso no oceano Atlântico, ponto 00, início desta 
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descrição, totalizando um perímetro aproximado de 377.000 m e uma área 
aproximada de 413.563 ha. 
Art. 3º Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos da Resolução 
CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União 
de 11 de agosto de 1989), a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe no Estado 
de Pernambuco, criada pelo Decreto Estadual nº 19.635, de 13 de março de 1997. 
Art. 4º Na implantação e gestão da APA Costa dos Corais serão adotadas as 
seguintes medidas: 
I - elaboração do zoneamento ambiental a ser regulamentado por instrução 
normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em 
cada zona e as que deverão ser restringidas e proibidas; 
II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, 
para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas 
referentes à salvaguarda dos recursos ambientais; 
III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de 
atividades causadoras de degradação ambiental; 
IV - divulgação das medidas previstas neste Decreto, objetivando o esclarecimento 
da comunidade local sobre a APA e suas finalidades; 
V - promoção de programas de educação ambiental, turismo ecológico, extensão 
rural e saneamento básico; 
VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Património Natural - 
RPPN, instituídas pelo Decreto nº 1.922, de 5 de junho de 1996, junto aos 
proprietários, cujas propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos 
limites da APA. 
Art. 5º ficam proibidas ou restringidas, conforme dispuser portaria do IBAMA, as 
seguintes atividades na APA Costa dos Corais: 
I - implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que 
impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água; 
II - implantação de projetos de urbanização, realização de obras de terraplenagem, 
abertura de estradas e de canais e a prática de atividades agrícolas, quando essas 
iniciativas importarem em alteração das condições ecológicas locais, principalmente 
das Zonas de Vida Silvestre; 
III - exercício de atividades capazes de provocar erosão ou assoreamento das 
coleções hídricas; 
IV - exercício de atividades, entre as quais, os esportes náuticos, que impliquem 
matança, captura ou molestamento de espécies raras da biota regional, 
principalmente do Peixe-boi-marinho; 
V - uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as 
normas ou recomendações técnicas oficiais; 
VI - despejo, no mar, nos manguezais e nos cursos d´água abrangidos pela APA, de 
efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente; 
VII - retirada de areia e material rochoso nos terrenos de marinha e acrescidos, que 
implique alterações das condições ecológicas locais. 
VIII - extração de corais. 
Art. 6º A APA será implantada, e fiscalizada pelo IBAMA em articulação com os 
demais órgãos federais, estaduais e municipais, e organizações não 
governamentais. 
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Parágrafo único. O IBAMA, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei nº 6.902, de 27 de 
abril de 1981, poderá firmar convênios e acordos com órgãos e entidades públicas 
ou privadas, sem prejuízo de sua competência. 
Art. 7º Serão estabelecidas na APA zonas de vida silvestre, de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 10, de 1988, nos arrecifes de corais situados entre a foz do 
rio Manguaba e a do rio Tatuamunha. 
Parágrafo único. As zonas de vida silvestre de que trata o caput deste artigo, 
compreenderão as reservas ecológicas locais, mencionadas no art. 18 da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e as Resoluções CONAMA nº 4, de 18 de setembro 
de 1985 (publicada no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 1986) e 10, de 
1988, e aquelas a serem definidas no zoneamento, as quais ficarão sujeitas às 
restrições de uso para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição. 
Art. 8º O IBAMA poderá criar Conselho Gestor da APA ou grupos técnicos para 
apoiar a implantação de atividades de administração, a elaboração do zoneamento 
ecológico-econômico e do plano de gestão ambiental. 
Art. 9º Os investimentos e financiamentos a serem concedidos por órgãos e 
entidades da administração pública, direta e indireta, da iniciativa privada e 
organismos internacionais, destinados à região compreendida pela APA serão 
previamente compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 
Art. 10º As autorizações concedidas pelo IBAMA não dispensarão outras exigências 
legais cabíveis. 
Art. 11º As penalidades previstas nas Leis nº 6.902 e 6.938, de 1981 e no Decreto nº 
99.274, de 6 de junho de 1990, serão aplicadas pelo IBAMA para preservação da 
qualidade ambiental nos recifes e manguezais. 
Art. 12º O IBAMA expedirá os atos normativos complementares ao cumprimento 
deste Decreto. 
Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause 
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