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RESUMO 
Tendo como objeto de análise os conflitos socioambientais no discurso dos 

nativos da Praia de Gaibu, Município do Cabo de Santo Agostinho – PE, esse 

estudo envolve uma reflexão sobre o processo de produção e reprodução do 

espaço e das relações sociais de trabalho. Apresenta como objetivo investigar os 

conflitos socioambientais para a efetivação dos direitos sociais, considerando a 

transformação do lugar a partir do processo de urbanização e industrialização 

ocorrido desde a década de 70 do século passado. Parte do pressuposto de que o 

uso e apropriação privada dos recursos naturais interferem na condição de acesso 

ao trabalho e qualidade de vida das comunidades nativas que desenvolvia uma 

relação metabólica com a natureza, implicando na efetivação dos direitos sociais. 

Fundamenta-se no conceito de Produção do Espaço desenvolvida por Lefebvre 

(1971), em que o autor aponta três momentos que se constituem: 1- as práticas 

espaciais, a partir das relações sociais que se estabelecem entre os interesses 

particulares e coletivos; 2 - a representação do espaço, onde o poder público e 

iniciativa privada exercem seu poder e transformam o ambiente e 3 - os espaços 

de representação, onde a comunidade nativa resiste e exerce sua cidadania, 

reivindicando por melhor condição de vida, garantia e ampliação dos direitos 

sociais. A pesquisa se detém na transformação da Praia de Gaibu em decorrência 

da produção do espaço para garantir o crescimento econômico como um dos 

mecanismos para o enfrentamento da questão social, bem como seus 

rebatimentos nefastos sobre a natureza e a população nativa. Utilizou-se o estudo 

de caso como estratégia de pesquisa e a análise do discurso para interpretação e 

compreensão da realidade, tendo como principais fontes de dados a observação 

não-participante e os discursos dos nativos de Gaibu que ainda permanecem no 

local exercendo suas atividades de auto-suficiência. O estudo permitiu identificar 

certos avanços no que se refere à condição de vida dos nativos.  Entretanto, os 

conflitos socioambientais decorrentes da apropriação privada dos recursos 

naturais, bem como o acelerado processo de urbanização e industrialização que 

está sendo desenvolvido no lugar apontam que alguns limites ainda são impostos 

para a garantia e ampliação dos direitos sociais dos nativos da Praia de Gaibu. 
Palavras-chaves: Conflitos socioambientais, Produção do espaço, Gaibu (PE), Direitos sociais. 
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ABSTRACT 
 
 

Having as object of the analyses the socialenvironmental conflicts in the 

discourses from Gaibu’s Beach natives, Community of the Cabo de Santo 

Agostinho – PE, this study involve a reflection about the place’s production and 

reproduction process and relationship of the work. Present as objective to 

investigate the socialenvironmental conflicts to the guaranteed the social rights, 

considering the place’s transformation from urbanization and industrialization 

process in the 70’s decade. From presuppose that use and private assets those 

that interfere with the condition and quality of life from the native community that 

developed a relationship with the nature, implicating in the guaranteed social right. 

Be based upon in the concept place’s production development by Lefebvre (1971), 

this author think about three moments that consist of: 1 – the social practices, from 

the relationship that established between private  and collective interests; 2 – the 

space’s representation, where the government and private institution practice your 

power and transform the environmental and 3 – the representation’s spaces, where 

the native community resist and practice your citizenship, demanding better life’s 

condition, guaranteed and amplify the social rights. The research wins stops with 

the transformation of Gaibu’s Beach from its place’s production as a mechanism 

for social issues results; and your interference with the nature and the native's 

population. The study of the case was used as a research strategy and the to 

analyses argument to understand the reality, having as a main source of data the 

observation no-participants and the arguments from Gaibu’s Beach natives that are 

still on the premises working and living. The study permitted identified some 

advances in the quality of life of the population. Meanwhile because of the private 

assets of the environment the accelerated process of urbanization and 

industrialization the are being used at the local mentioned point to some limits that 

are still guaranteed to amplify the social rights of the natives from the Gaibu’s 

Beach.  
Key-words: socialenvironmental conflicts, place’s production, Gaibu (PE), social rights 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A presente pesquisa está baseada no projeto financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Projeto Casadinho 

Edital 07/2006), intitulado: Pescando Pescadores: Políticas Públicas e Extensão 

Pesqueira para o Desenvolvimento Local, desenvolvido pela Universidade Federal 

de Pernambuco – Pós-Graduação em Serviço Social e Universidade Federal Rural 

de Pernambuco – Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento 

Local(POSMEX). 

Esta dissertação analisa os conflitos socioambientais nos discursos dos 

nativos da Praia de Gaibu, Município do Cabo de Santo Agostinho – PE, sob a 

ótica do processo de produção e reprodução do espaço e das relações sociais de 

trabalho para a efetivação dos direitos sociais. Neste sentido, apresenta como 

objetivo central investigar os conflitos socioambientais para a efetivação dos 

direitos sociais, particularmente o direito de acesso aos recursos naturais, 

considerando a transformação do lugar a partir do processo de urbanização, 

industrialização e da implantação do turismo ocorrido desde a década de 70.  

Este estudo parte do pressuposto de que os direitos sociais, concebidos 

como resultantes do conflito de interesses e ações de homens e mulheres 

(localizados no tempo e no espaço), envolvendo lutas por espaços e poder sofre 

influencia das contradições e mediações provocadas pela produção do espaço. 

Sendo a produção do espaço compreendida como estratégia de enfrentamento 

das desigualdades sociais, para possibilitar uma melhor condição e qualidade de 

vida para a população nativa. 

De acordo com esse pressuposto, a transformação do lugar interfere no 

acesso e na efetivação dos direitos sociais, na medida em que pode (ou não) 

viabilizar a degradação ambiental, a intensificação da exploração da força de 

trabalho humana, e o agravamento das manifestações da questão social. Ao 

mesmo tempo em que pode gerar emprego e renda para a comunidade, valorizar 

o seu acervo histórico e cultural, bem como disseminar as noções de 

desenvolvimento local sustentável. Podem-se considerar, também, suas 
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mediações que se articulam com as políticas públicas, com a iniciativa privada e 

com a população nativa, além de interferir nos recursos naturais, nas relações 

sociais e nos aspectos econômicos, políticos, culturais e tecnológicos.  Portanto, 

compreender os processos que desencadeiam a produção do espaço no 

Município do Cabo de Santo Agostinho é essencial para verificar sua interferência 

na garantia e ampliação dos direitos sociais.  

 Bem mais monocultor que o setor canavieiro norte, o setor meridional 

canavieiro do Estado de Pernambuco, onde está localizado o Município do Cabo de 

Santo Agostinho, assim permanece até os anos cinqüenta do século XX, quando 

chegam à área, embora de forma bastante localizada, os primeiros incentivos à 

diversificação econômica, com a criação em 1979 do Distrito Industrial do Cabo e 

a tentativa de implantação de um projeto de colonização nesse município. 

 Com esse objetivo, o Governo do Estado, através do Decreto no. 532 de 

29.09.1960 desapropriou a Usina José Rufino e seus treze engenhos, num total de 

cerca de 5 000 hectares, destinando 1 600 hectares (32%) da área 
desapropriada ao Distrito Industrial e à expansão residencial da cidade do 
Cabo, reservando para esta última finalidade uma porção de terra à margem 
da BR-101 Sul. O restante da área, cerca de 3 400 hectares (68%), foi cedido à 

Companhia de Revenda e Colonização (CRC), criada em 1955, para parcelamento 

e venda a pequenos agricultores, na tentativa de estimular a diversificação agrícola 

(ANDRADE & LINS, 1984). 

 É na década de setenta que a distribuição de terras ganha expressão, na 

área, com o surgimento, de vários assentamentos rurais, quase todos sob os 

auspícios do PROTERRA. Essas terras, na maior parte ociosas, localizavam-se em 

áreas acidentadas e de difícil acesso. O produtor adquiria a parcela através do 

PROTERRA, para pagamento em dez prestações irrisórias, com dois anos de 

carência. Os parceleiros, uma vez assentados, tornavam-se pequenos 

fornecedores de cana das usinas para as quais antes trabalhavam, possibilitando, 

assim, o incremento da quantidade de matéria-prima adquirida pelas mesmas. Além 

da cana, cultivavam lavouras de auto-consumo e algumas fruteiras a que 

associavam a criação de umas poucas cabeças de bovinos. Uma parte dos 
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assentados vendeu a terra e migrou para os núcleos urbanos, enquanto a outra 

permaneceu no campo, produzindo em condições precárias, agravadas, nos 

últimos anos, pela profunda crise que vem afetando o setor sucroalcooleiro do 

Estado (ANDRADE, 1988). 

 Parte dessa área foi desapropriada para integrar o Complexo Industrial 
Portuário de Suape enquanto que a porção remanescente, a oeste da BR-101 Sul, 

passou, posteriormente, por um processo de reconcentração/fragmentação da 

terra. 

 Merece destaque, pelos impactos causados na área em análise, a 
implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape cuja “área legal” se 

estende para o norte até o estuário do Rio Massangana, para noroeste até o 

perímetro da cidade do Cabo de Santo Agostinho e avança para oeste cerca de 15 

km, como pode ser verificado na figura 1. Esta modificação na área afetou todo o 

meio ambiente, tanto no interior quanto no seu entorno, assim como o perfil e a 

dinâmica das atividades praticadas pelas comunidades nativas (CPRH, 1997). 
Figura 1: Mapa dos limites do Complexo Industrial Portuário (SUAPE) 

 

Gaibu

Enseada

Calhetas

Complexo Industrial 
Portuário (SUAPE) 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município do Cabo de Santo Agostinho, 1999 
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 Nesse período a povoação do Cabo permaneceu pouco habitada e com 

feição de “típico aglomerado rural” (ANDRADE & LINS, 1984, p.100), guardando 

tais características até as primeiras décadas do século XX, para desenvolver, em 

seguida, uma outra dinâmica no cotidiano desta localidade com a implantação do 

Distrito Industrial do Cabo (criado em 1961) e do Complexo Industrial Portuário de 

Suape (criado em 1979), somando-se a isso, nos últimos anos, a introdução da 

atividade turística, a construção da Refinaria de Petróleo e do Estaleiro. 

 A maior expressão de investimento no caso do Cabo de Santo Agostinho em 

relação aos demais municípios deve estar associada a fatores referentes ao local, 

tais como: proximidade com Recife, da qual dista cerca de 30 km; e de sua 

localização à margem da BR-101, da PE-060 e do ramal da Rede Ferroviária do 

Nordeste que liga Recife aos Estados de Alagoas e Sergipe, ou seja, trata-se de um 

espaço estratégico, que vem sofrendo um processo de transformação 

socioeconômico, cultural, ambiental e político. 

 A urbanização acelerada e desordenada da área, a partir dos anos sessenta, 

tem como uma de suas causas o deslocamento de moradores dos engenhos para 

as vilas e sedes municipais, tornando-se assim, esse êxodo rural a principal fonte 

alimentadora do crescimento urbano daquela e das décadas subseqüentes, em 

decorrência das transformações ocorridas no lugar pela industrialização 

(CPRH/DFID, 1998).  

 A aceleração do processo de expansão urbana da área, a partir dos anos 

setenta, tem como resultado principal a expulsão, em massa, da população da zona 

rural costeira em decorrência da “descoberta” das praias do Litoral Sul como opção 

de veraneio e lazer de fim de semana, da classe média e média alta do núcleo 

metropolitano e dos centros urbanos de porte médio, em fuga das praias de Recife 

e municípios vizinhos já, naquela década, submetidas a acelerado processo de 

adensamento populacional. 

 A população, expulsa do seu habitat, passa a aglomerar-se nas periferias do 

Cabo de Santo Agostinho, em encostas com altas declividades, manguezais, 

alagados e outras áreas impróprias para assentamentos humanos, intensificando a 

proliferação de bolsões de pobreza e seus desdobramentos nas manifestações das 
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questões sociais, entre outros problemas que afligem os núcleos urbanos da área. 

A regularização dessas ocupações pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho tem 

resultado na criação, em áreas nem sempre adequadas, de loteamentos e vilas 

destinados à população de baixa renda, contribuindo, com freqüência, para o 

aumento da ocupação desordenada do solo urbano (CPRH/DFID, 1998). 

 No que diz respeito à orla litorânea, o processo de urbanização tem início na 

década de setenta, com a implantação, ao longo de toda sua área, dos loteamentos 

de veraneio. A ocupação desses loteamentos tem lugar a partir da década de 

oitenta e ocorrem em ritmo acelerado, envolvendo, com freqüência, aterro de 

mangue, maceiós e gamboas, destruição de dunas e privatização de trechos da 

praia através de muros, rampas e outras construções que impedem o acesso da 

população nativa aos recursos naturais públicos, garantido pela Constituição de 

1988 (CPRH, 1997).  

 A ocupação da orla marítima prossegue na atualidade, em ritmo acentuado, 

com o surgimento de novos loteamentos e a implantação de infra-estrutura e 

equipamentos de apoio ao turismo, tais como: rodovias asfaltadas, hotéis, resorts, 

marinas - além de condomínios fechados que surgem como alternativas de 

investimento na área, estimuladas pelo desenvolvimento do turismo no Litoral Sul. 

 No âmbito dessa problemática encontram-se as políticas para a expansão do 

turismo, as quais mantêm as características das outras políticas: segregação, 

desarticulação, setorialização e emergencial. De acordo com Cruz (1999), o Brasil 

não tem tradição na elaboração de políticas para o turismo, o que possibilita ações 

de nível estadual e municipal, com pouca ou nenhuma orientação em escala 

federal. A inexistência de diretrizes públicas em âmbito federal tem levado ao 

surgimento de políticas de turismo isoladas, ora institucionalizadas, ora não, 

constituindo a Região Nordeste exemplo claro essa situação.  

 A intenção destas políticas, muitas vezes, não é o desenvolvimento das 

potencialidades humanas para sua emancipação e sim garantir o crescimento 

econômico e a reprodução do capital, em detrimento da condição e da qualidade de 

vida das comunidades locais, particularmente nativas. 
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 Neste contexto, é possível observar uma orientação predominantemente 

econômica da Política Nacional do Turismo, sob um discurso do desenvolvimento 

sustentável e melhoria da condição e conseqüente qualidade de vida da população, 

através da geração de emprego e renda, apresentando duas áreas de atuação: 

Política de Megaprojetos e a outra é o PRODETUR (Programa de Ação Para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste). 

 Conforme Barreto (2003: 88), “a Política Nacional de Turismo teve sua 

origem em 1966, ano em que, pelo decreto-lei 55 de 18/11, foram criados o 

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur)”. Pode-se perceber a importância do turismo para o crescimento 

econômico com a criação do Ministério do Turismo, principalmente a partir da 

elaboração de vários programas e projetos tendo em vista sua disseminação em 

todo o território nacional, como exemplo destaca-se o Programa de 

desenvolvimento do turismo (PRODETUR) e o Projeto Costa Dourada.  

  O PRODETUR é um programa de desenvolvimento de gestão compartilhada 

para viabilizar recursos financeiros da parceria entre o Banco do Nordeste do Brasil 

- BNB - e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujo objetivo geral é 

o “desenvolvimento sustentável” da atividade turística na região NE, de forma 

planejada e sistêmica, assim como, a geração de emprego e renda e a “melhoria da 

qualidade de vida da população local” (PRODETUR, 2006). 

 O Programa objetiva, especificamente, o aumento das receitas provenientes 

das atividades turísticas e a capacitação gerencial para estados e municípios. No 

total, o PRODETUR/NE I financiou cerca de 380 projetos. No exercício de 2003 

ocorreram desembolsos da ordem de  US$ 8, 001 mil. A segunda etapa do 

programa, o PRODETUR/NE II, tem como objetivo consolidar, completar e 

complementar todas as ações necessárias para tornar o turismo sustentável nos 

Pólos onde houve investimentos do PRODETUR/NE I sob o discurso de beneficiar 

a população local, antes de sua expansão para novas áreas. Foram introduzidos 

novos conceitos e mecanismos para sua implantação no PRODETUR/NE II, tais 

como: Pólos de turismo; Processo de planejamento setorial integrado e participativo 
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(Conselhos de Turismo); Fortalecimento da capacidade municipal de planejamento 

e de gerenciamento ambiental, administrativo e fiscal (PRODETUR, 2006).  

 De acordo com o PRODETUR (2006), nos Pólos de desenvolvimento 

integrado de turismo a “mobilização e integração” dos sujeitos locais se apresentam 

como foco na atividade turística e nos resultados em “benefício da população local”. 

De acordo com o Prodetur, no que se refere aos Conselhos de turismo, este se 

caracteriza como espaço sistematizado para o planejamento, deliberação e 

viabilização de ações que concorram para o desenvolvimento do turismo, com a 

“participação” da comunidade local, atuando como “fórum de debate e reflexão 

sobre as estratégias e prioridade”, para consulta, avaliação e monitoramento do 

fluxo turístico (PRODETUR, 2006).  

 Integrando o PRODETUR I, o Projeto Costa Dourada vem desenvolvendo 

ações para implementar a atividade turística no litoral do Nordeste, desde 1990. 

Este projeto atinge uma faixa litorânea de 100 quilômetros de extensão, que se 

inicia no Cabo de Santo Agostinho em PE até a Barra de Santo Antônio, em 

Alagoas, visando dotar de infra-estrutura toda a extensão litorânea, desde o Sul de 

Pernambuco até o Norte de Alagoas, para explorar as potencialidades turísticas 

naturais da região.  

 A intenção, de acordo com documentos oficiais é de elaborar alternativas 

para “melhorar a qualidade de vida da população”, reduzindo os impactos ao meio 

ambiente e gerando o máximo de benefícios, através da sustentabilidade ambiental, 

sociocultural e econômica, o turismo vem sendo implantado em todo o território 

brasileiro com o apoio do Estado. Este argumento fornece o suporte político 

necessário à aprovação de toda a infra-estrutura turística (direcionada para o 

crescimento econômico) pelos órgãos públicos competentes e respaldo perante às 

comunidades locais.  

 Cientes do potencial turístico da Região Nordeste e da necessidade de fortes 

investimentos no setor em busca do aproveitamento dessa potencialidade, os 

governos dos Estados nordestinos tomam a frente da iniciativa privada e assumem 

o papel de “empreendedores”, dando origem à Política de Megaprojetos, todos de 

grande envergadura e idealizados pelos respectivos governos estaduais. Além da 
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participação determinante do setor público desde a idealização até a implantação 

do empreendimento, os megaprojetos têm como características a ocupação de 

extensos trechos de costa e elevado custo de implantação. 

 No processo de expansão do turismo no Nordeste destacam-se duas forças 

convergentes: uma, de natureza mundial, respondendo a uma necessidade 

intrínseca da atividade turística (já que ela se encontra articulada à acumulação 

irrestrita de capital), ou seja, a incorporação constante de novos roteiros; e outra, de 

caráter regional, calcada, sobretudo na busca do crescimento econômico. 

 De acordo com Cruz (1999) tanto a Política de Megaprojetos como o 

PRODETUR objetivam consolidar o território litorâneo nordestino dentro do 

mercado turístico global e, segundo esta lógica, obedecem a um modelo global de 

urbanização turística que implica uso intensivo do solo e produção de padrões 

urbanísticos estranhos ao local. 

 Na ânsia de atingir o máximo de expansão do potencial turístico do litoral, os 

governos dos Estados nordestinos canalizam seus esforços e recursos neste 

sentido, desprivilegiando áreas interioranas e contribuindo, consequentemente, 

para a perpetuação da pobreza e da miséria, bem como a continuidade do êxodo 

rural em direção ao litoral. 

 Cruz (1999) afirma que a privatização de extensos trechos de praia, 

desrespeitando a legislação ambiental brasileira, segundo a qual a praia é “bem de 

uso comum do povo”, corresponde a um dos efeitos imediatos da política para o 

turismo sobre o litoral nordestino. Paulatinamente longas extensões de praias vão 

sendo ocupadas por hotéis e equipamentos infra-estruturais de lazer, com perdas 

irreversíveis para o patrimônio público e natural, conseqüência da expansão do 

processo de urbanização em conjunto com a atividade turística.  

 As praias são ambientes de alta plasticidade e de grande complexidade. A 

construção de edifícios sobre seu terreno arenoso pode provocar, entre outras 

coisas, alteração de sua morfologia natural e da morfologia de praias adjacentes, 

além de rompimento do equilíbrio natural dos ecossistemas a elas associados como 

dunas, mangues e restingas. Estas formações litorâneas são ameaçadas pela 
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acumulação irrestrita de capital. Para tais ecossistemas a transformação do lugar 

pela ação antrópica pode representar um impacto negativo irreversível. 

 No que se refere às comunidades nativas, que dependem, muitas vezes, 

quase que exclusivamente destes ecossistemas para sua sobrevivência, a 

degradação destes implica em sérios problemas, particularmente no agravamento 

das manifestações da questão social, colocando em risco o direito ao trabalho, à 

saúde, à moradia, ao lazer, dentre outros direitos que interferem na condição e na 

qualidade de vida de uma localidade. 

 Conforme Cruz (1999) por causa de um planejamento inadequado e da falta 

de participação da comunidade no processo de elaboração e execução das 

políticas para o turismo, a maior parte dos efeitos do turismo sobre o litoral tem sido 

negativo, ressaltando-se a eliminação de plantas e habitat de animais, 

contaminação da água, decréscimo das qualidades estéticas do cenário, 

contaminação arquitetônica, negação dos direitos sociais, particularmente o direito 

de acesso aos recursos naturais para a auto-suficiência, dentre outras 

problemáticas da manifestação dos conflitos socioambientais. 

 Nos discursos de valorização dos efeitos socioeconômico-culturais das 

políticas para o turismo são realçadas, imediatamente, a geração de empregos e 

renda, promoção da cultura local e interação entre turista e população residentes, 

inclusive nativas. Entretanto, Cruz (1999) aponta que “um dos grandes problemas 

do tratamento de questões dessa natureza é a ausência de estudos sistemáticos e 

consistentes acerca da evolução do turismo no país”, capazes de fornecer o 

referencial teórico necessário à análise dos efeitos socioeconômico-culturais desta 

atividade. A autora ressalta, ainda, que “os discursos apresentados por tais políticas 

carecem de fundamento científico e tendem a supervalorizar os ganhos econômicos 

com o turismo”. 

 A elevação do custo de vida para as populações de localidades receptoras, o 

incremento do processo inflacionário, segregação entre turistas e residentes nativos 

mediante a criação de territórios eminentemente turísticos, entre outros conflitos 

socioambientais, são aspectos não levantados pelas políticas direcionadas para a 

implantação e expansão do turismo. Na verdade há uma fetichização em torno da 



 20

atividade turística no país, fortemente difundida pela mídia, dificultando uma visão 

crítica do turismo e do que ele pode verdadeiramente significar. 

 Considerando o exposto, pode-se perceber que o espaço turístico é, antes 

de qualquer coisa, um espaço geográfico e constitui, portanto “uma realidade 

objetiva, um produto social em permanente processo de transformação” (SANTOS, 

1985). Neste sentido, o turismo corresponde a apenas um dos agentes de produção 

do espaço e, mesmo quando dominante, concorre com outras atividades antrópicas 

que formam o conjunto de forças responsáveis pelo direcionamento desse processo 

(CRUZ, 1999). Desse modo, discutir o turismo no contexto atual implica em articulá-

lo além das relações de gênero e do meio ambiente, deve-se buscar identificar os 

conflitos socio-economico-ambientais que sua inserção como um dos promotores 

do desenvolvimento vem favorecendo. Conflitos esses que vêm adquirindo 

múltiplas dimensões, associados à fragmentação e precarização do trabalho, 

degradação ambiental e a não inserção de práticas significativas de 

sustentabilidade no cotidiano de comunidades distintas. O que foi observado no 

estudo dos direitos sociais, neles incluídos a questão ambiental, na unidade 

espacial de análise: a comunidade nativa de Gaibu, remanescente ao processo de 

desenvolvimento local e as políticas utilizadas para tal, caracterizando a disputa 

pelo espaço1 e geração de conflitos e contradições. 

 O interesse e a definição do objeto de pesquisa se constituem da análise dos 

conflitos socioambientais no discurso dos nativos da Praia de Gaibu, Município do 

Cabo de Santo Agostinho – PE, envolvendo uma reflexão sobre o processo de 

produção e reprodução do espaço e das relações sociais de trabalho. Para orientar 

o estudo, partiu-se da seguinte indagação: como a comunidade nativa se posiciona 

diante dessa realidade? Como percebe a produção do espaço para promover a 

industrialização, urbanização e o turismo? Como relaciona produção do espaço e 

condições de vida? 

 O presente trabalho analisa uma realidade localizada, caracterizando-se 

como um estudo de caso. De acordo com Yin (2003) trata-se de um estudo de caso 

conceituado e entendido como investigação aprofundada e sistemática de uma 
                                                 
1 Disputa por espaço concebido de acordo com Lefebvre (1991) 
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instância. A necessidade pelo estudo de caso surge do desejo de se compreender 

fenômenos sociais complexos contemporâneos, permitindo apreender a realidade a 

ser pesquisada dentro de um contexto mais amplo em que se acha situada, 

valorizando suas conexões com o todo.    

 A opção por esta proposta metodológica tem um duplo propósito: uma 

compreensão mais abrangente do objeto, que possa comportar a análise de 

múltiplas variáveis e a possibilidade de combinar o estudo desta problemática com 

várias estratégias de pesquisa, que possam favorecer análises mais aprofundadas 

a respeito da relação entre a produção do espaço, o exercício da cidadania pela 

comunidade receptora da Praia de Gaibu e o turismo local, tendo em vista a análise 

da produção do espaço e sua relação com a efetivação dos direitos sociais. 

Considerou-se como unidade espacial de análise a Praia de Gaibu, devido às suas 

peculiaridades que a caracterizam como espaço de contradição, conflito e luta 

política pela efetivação dos direitos sociais.  

 Para propiciar uma melhor compreensão do processo de investigação que foi 

realizado, faz-se uma exposição dos procedimentos de coleta e análise utilizadas 

na apreensão do objeto de estudo, anteriormente referenciada pela reflexão 

empírica e pelos objetivos propostos. Neste sentido, procedeu-se inicialmente à 

pesquisa bibliográfica, que esteve presente em todo o processo investigativo. De 

forma sistemática, as leituras realizadas, subsidiaram o marco teórico necessário 

para o aprofundamento das categorias analíticas exigidas pelo objeto. Em seguida 

foi utilizado o procedimento de coleta de informações para a constituição do corpus 

da pesquisa2 sobre as relações socioambientais da comunidade nativa e a 

produção do espaço a partir da pesquisa de campo, através das técnicas de 

observação direta não-participante e entrevista semi-estruturada.  

 Para análise e interpretação do corpus da pesquisa utilizou-se a análise de 

discurso, bem como a percepção ambiental como estudo da linguagem que o ser 

humano desenvolve para intervir na natureza e construir o seu espaço. Esses 

signos medeiam a relação do indivíduo com o ambiente natural e urbano, bem 
                                                 
2 Uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista (a partir de critérios), com 
(inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar. Para melhor compreensão ver BAUER & 
AARTS (2002). 
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como apresentam um significado para a percepção daquela relação socioambiental 

(FERRARA, 1999). 

 De acordo com Lefebvre (1991), o processo de produção do espaço inclui 

fatores materiais, bem como múltiplas representações simbólicas e discursivas da 

natureza. Como aponta o mesmo autor, a produção do espaço transcende 

condições e processos meramente materiais (práticas sociais relacionadas com o 

meio físico), mas está relacionada à produção de discursos sobre a natureza 

(representação do espaço) por um lado e, por outro, de poderosas imagens e 

símbolos inscritos nessa coisa chamada “natureza” (espaço de representação). 

Neste sentido, a dialética entre natureza e sociedade torna-se externa, isto é, um 

relacionamento conflituoso entre dois campos considerados separados, natureza e 

sociedade, e mediados por práticas ideológicas e representacionais.  

 Assim sendo, a representação, acima da “realidade”, permanece presa na 

mesma dimensão social e culturalmente, situada no tempo e no espaço de 

representação. O mesmo autor afirma que “o ‘real’ metabolismo circunscrito por 

uma epistema político-ecológica é englobado pela construção também real e 

discursiva/lingüística/cultural da realidade”. Dessa forma, o processo de produção 

socionatural do espaço está inscrito num discurso representacional que produz a 

natureza/sociedade de um modo particular, a partir da percepção do espaço.  

 Neste sentido, para Lefebvre (1991), apreender o espaço a partir de uma 

perspectiva dialética e emancipatória implica construir múltiplas narrativas que 

relacionem práticas materiais, representacionais e simbólicas. Sendo assim, para a 

análise dos dados primários e secundários, foi utilizada a análise do discurso, 

estruturada na fundamentação teórica acerca da produção do espaço baseada em 

Lefebvre (1991). Tendo em vista que este autor possibilitaria as adaptações e 

possíveis alterações durante o decorrer do estudo, na direção de apreender a 

problemática da realidade social, e suas múltiplas mediações e contradições. Sob 

essa orientação, a preocupação com o aprofundamento e abrangência se 

concentrou sobre a compreensão do objeto de investigação, e não com as 

generalizações dos resultados obtidos.  Neste estudo, procurou-se compreender a 

experiência própria de cada pessoa, suas representações de espaço e espaço de 
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representação, destacando seu lugar de resistência. Essas experiências, 

relacionadas com o exercício da cidadania, a efetivação dos direitos sociais, e o 

significado que os sujeitos lhe atribuem, constituirão o centro de referência das 

análises e interpretações para compreender o objeto de pesquisa. 

 Para sistematização da produção, optou-se no primeiro capítulo intitulado 

Direitos Sociais e Meio Ambiente estabelecer inicialmente uma interlocução com os 

autores contemporâneos sobre a fundamentação e reconhecimento dos recursos 

naturais como o direito ao trabalho e à vida, seu uso e apropriação privada, os 

quais interferem na condição e conseqüente qualidade de vida das comunidades 

que desenvolvem uma relação metabólica com a natureza.  

 O segundo capítulo sob o título Produção do Espaço e seus rebatimentos na 

efetivação dos Direitos Sociais segue a explanação acerca da produção do espaço 

para garantir o crescimento econômico e seus rebatimentos nefastos sobre a 

natureza e a população nativa.  

No terceiro capítulo intitulado Situando a Problemática no tempo e no 

espaço: Praia de Gaibu, unidade espacial de análise a ênfase se detém na 

configuração da Praia de Gaibu a partir da produção do espaço como um dos 

mecanismos para o enfrentamento da questão social; posteriormente procede a 

uma exposição da análise dos discursos dos nativos, sob o enfoque do referencial 

utilizado, apreendendo os nexos e os elementos significativos que dão subsídios e 

visibilidade aos conflitos socioambientais para a efetivação e ampliação dos 

direitos sociais. 

 Para finalizar, elaboraram-se algumas considerações, de qualquer forma não 

são definitivas, mas sim, temporariamente conclusivas as quais permitiram 

identificar certos avanços no que se refere à condição e à qualidade de vida da 

população nativa, como por exemplo, a melhoria no acesso aos meios de 

transportes e de comunicação, água encanada e energia elétrica.  Entretanto, os 

conflitos socioambientais decorrentes da apropriação privada do meio ambiente, 

bem como o acelerado processo de urbanização e industrialização que está sendo 

desenvolvido no lugar apontam que alguns limites ainda são impostos para a 

garantia e ampliação dos direitos sociais da comunidade nativa da Praia de Gaibu. 
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1.1 – Direitos Sociais: trajetória, avanços e retrocessos. 
  
 Os direitos sociais foram estabelecidos em decorrência de uma longa 

trajetória, marcada pela disputa por espaço e poder, tendo em vista garantir uma 

vida digna para toda a população. Caracterizada por avanços e retrocessos, esta 

luta acontecia no âmbito das discussões sobre a relação entre o Estado e a 

sociedade. Neste sentido, a constituição dos direitos sociais perpassa pela 

compressão do papel do Estado em relação à sociedade. 

Por volta dos séculos XVI e XVII, com a decadência do sistema feudal e da 

lei divina como fundamento das hierarquias políticas, desencadeou-se o debate 

acerca do papel do Estado na sociedade. Vários teóricos3 buscaram uma 

abordagem racional para o exercício do poder político através do Estado. Naquele 

período, o Estado era visto como um mediador civilizador, ao qual caberia o 

controle das paixões, do desejo irrestrito por vantagens materiais, próprias do 

estado de natureza dos homens. O Estado deveria garantir a ordem e o bem-estar 

social, impondo restrições às liberdades individuais de agir em benefício dos 

interesses particulares.  

 Neste período, o Estado era representado pela monarquia absolutista, que 

era incompatível com o governo civil. Essa incompatibilidade se devia ao fato do 

soberano absoluto recorrer a si mesmo nas decisões que interferiam na vida da 

sociedade, particularmente na vida da população menos favorecida. Dessa forma, 

fazia-se necessário que o poder político estivesse nas mãos de uma coletividade de 

indivíduos legítimos. Esta legitimidade seria concedida por um pacto estabelecido 

pelo consentimento mútuo dos indivíduos que compõem a sociedade, no sentido de 

preservar a vida, a liberdade e, sobretudo, a propriedade privada. Aqui se 

contrapõe a perfeição da sociedade civil ao caos no estado de natureza dos 

homens, onde a propriedade privada seria a base da sociedade justa e eqüitativa 

(BEHRING, 2000).  

                                                 
3 MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Vecchi, 1995. 
HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Nova Cultura, 1988 (Coleção dos pensadores) 
LOCKE, J. Segundo tratado de governo civil. São Paulo: Nova Cultura, 1988 (Coleção dos 
pensadores) 
ROUSSEAU, J. J. Contrato Social. São Paulo: Nova Cultura, 1988 (Coleção dos pensadores) 
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Acrescentando novos elementos neste debate Jean-Jacques Rousseau, com 

sua obra Contrato Social (1988), afirmava que os homens no estado de natureza 

estão sem moralidade e sem maldade – o homem é naturalmente bom, enquanto 

que sociedade civil era imperfeita: corrompida pela propriedade privada, produto da 

voracidade do homem, obra do mais rico e poderoso para proteger seus interesses 

privados. Assim, o Estado foi, até aquele momento, uma criação dos ricos para 

garantir e preservar a desigualdade e a propriedade, e não o bem comum. A saída 

para o impasse da desigualdade social e política na sociedade civil era a 

configuração de um Estado cujo poder residisse no povo, na cidadania, através da 

vontade geral, do conjunto de mecanismos de democracia direta. Apenas este 

Estado, um Estado de Direito, fundado nas leis definidas pela vontade geral para 

garantir o bem comum, seria capaz de limitar os extremos de pobreza e riqueza 

presentes na sociedade civil e promover uma vida digna para todos. 

 De acordo com Behring (2000), nos séculos XVIII e XIX, com a consolidação 

econômica e política do capitalismo, foram introduzidos novos elementos na 

discussão sobre a relação entre o Estado, a sociedade civil e o bem-estar geral. 

Neste cenário surgia uma burguesia hegemônica do ponto de vista econômico, mas 

não consolidada como classe politicamente dominante. A proposta para sua 

consolidação política era “libertar” as amarras parasitárias da aristocracia e do 

clero, do Estado absoluto, com seu poder arbitrário, através de um mecanismo 

“natural” de regulação das relações sociais – o mercado. Nesta forma de pensar a 

economia e a sociedade era possível identificar um componente transformador das 

condições de existência que se apresentavam naquele contexto histórico. 

 Segundo Adam Smith apud Behring (2000), precursor do liberalismo, o 

“desejo natural” de melhorar as condições objetivas de existência, tende a 

maximizar o bem-estar coletivo. Conforme este autor, os indivíduos são conduzidos 

por uma “mão invisível” – o mercado – a promover um fim que não fazia parte de 

sua intenção inicial. Neste sentido, o bem-estar social pode ser um efeito não-

intencional da avareza. A loucura das leis humanas não poderia interferir nas leis 

naturais da economia, onde o Estado deveria apenas fornecer a base estrutural, 

para que o mercado livre pudesse maximizar os benefícios aos indivíduos. Tratava-
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se, portanto, de um Estado mínimo, sob forte controle dos indivíduos que compõem 

a sociedade civil, na qual se localiza a virtude (BEHRING, 2000).  

 Smith acreditava que os indivíduos, ao buscarem ganhos materiais, são 

orientados por sentimentos morais e por um senso de dever, o que assegurava a 

ausência do desejo irrestrito por acumulação de riquezas. Assim sendo, de acordo 

com o mesmo autor, a coesão social se originaria na sociedade civil, por meio da 

mão invisível do mercado e dos sentimentos éticos e morais particulares, fundados 

na perfectibilidade humana. Não há para ele, portanto, contradição entre 

acumulação de riqueza e coesão social.  

 Alimentado pelas descobertas científicas e por um crescimento econômico 

ascendente, o liberalismo relegou ao esquecimento as advertências clássicas sobre 

a necessidade de um mediador civilizador, que garantisse o bem-estar social. De 

acordo com Behring (2000), “as idéias liberais prevaleceram até fins do século XIX 

e início do século XX, derrotando, na maior parte das vezes, os humanistas, 

democratas e reformadores”. Estes humanistas defendiam a idéia de um Estado 

forte, regulador da voracidade capitalista pelo lucro em detrimento das condições 

dignas de vida da população, particularmente da classe desfavorecida econômica e 

politicamente. 

 A partir de vários processos político-econômicos que ocorreram ao longo da 

segunda metade do século XX, verifica-se o enfraquecimento das bases materiais e 

subjetivas de sustentação dos argumentos liberais. Dentre estes eventos destacam-

se dois: 1 - a concentração/monopolização do capital e 2 - o crescimento e 

fortalecimento do movimento operário; demolindo a utopia liberal do indivíduo 

empreendedor orientado por sentimentos éticos e morais para garantir o bem 

comum (BEHRING, 2000).  

 É através do movimento operário, que passou a ocupar espaços políticos 

importantes, que a burguesia se vê obrigada a reconhecer direitos de cidadania 

política e social. Este cenário possibilitou uma atitude defensiva do capital frente ao 

movimento operário, provocando mudanças no mundo da produção, 

proporcionando maior poder coletivo aos trabalhadores, que passaram a requisitar 

acordos coletivos de trabalho e ganhos de produtividade.  
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 É neste contexto que vão se constituindo os direitos sociais, a partir das 

reivindicações e demandas da classe trabalhadora no âmbito das relações sociais 

capitalistas. Como resultado de um processo histórico, os direitos sociais têm como 

principal objetivo incorporar no Estado de Direito o atendimento das necessidades 

sociais presentes na vida cotidiana. A idéia principal era de que as dificuldades 

enfrentadas por homens e mulheres para viver com dignidade seriam assumidas 

coletivamente pela sociedade, com supremacia da responsabilidade do Estado, que 

deveria criar um sistema institucional, através das políticas públicas e sociais, 

capaz de dar conta dessas demandas (COUTO, 2004). 

 É possível indicar uma cronologia no campo dos direitos, particularmente no 

movimento europeu e norte-americano, que avança dos direitos civis, perpassando 

pelos políticos, para instituir os sociais. Isto possibilitou a constituição de 

protagonistas; de cidadãos ativos e participantes que reivindicaram e conseguiram 

criar um sistema vinculado aos diversos projetos de Estado de Bem-Estar Social, o 

qual promoveu cobertura ampliada às vulnerabilidades impostas pela relação entre 

capital e trabalho. 

 No caso do Brasil, a trajetória dos direitos sociais4 apresentou algumas 

peculiaridades. Sua constituição obedeceu a uma lógica inversa, calcada em 

valores conservadores e arcaicos, que advinham de uma concepção vinculada ao 

favor e ao compadrio, que não se constituía como direito (COUTO, 2004). 

 Sob a égide de um governo paternalista e autoritário, os direitos sociais na 

área trabalhista foram os primeiros a serem garantidos na Constituição e ampliados 

no período da ditadura militar. O fato do direito social se instituir de cima para baixo 

atribuiu ao mesmo uma característica de concessão para garantir a governabilidade 

dos governos ditatoriais e principalmente manter alinhados os trabalhadores com o 

processo de industrialização e urbanização necessária ao crescimento econômico 

do País. 

                                                 
4 Estabelecidos no II Capítulo do artigo 6° da Constituição de 1988, o qual define os direitos sociais 
como direito: à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à 
proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados (FALEIROS, 1986). 
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 Sedimentados sob um Poder Executivo autoritarista, os direitos sociais 

disseminados no Brasil não foram permeados pela participação popular, sendo 

restritos a apenas aqueles que aderissem ao projeto de crescimento econômico. De 

acordo com Couto (2004: 185), “a população, que demandava por melhores 

condições e consequentemente qualidade de vida, era colocada na figura de 

receptáculo das benesses ou dos governos ou das elites, que esperavam como 

retorno, fidelidade e gratidão. Características estas opostas a qualquer concepção 

de atendimento das necessidades sociais como direito”.  

Este mesmo poder suspendeu várias vezes os direitos civis e políticos e 

utilizou os sociais como forma de garantir a governabilidade, proibindo toda e 

qualquer manifestação coletiva e pública. Entretanto manteve os direitos 

trabalhistas, inclusive ampliando-os para os trabalhadores rurais. Nesse contexto, 

os programas assistencialistas tiveram um forte aspecto popular e incidiram na 

consolidação dos direitos como clientelismo e paternalismo. 

 Com o declínio dos governos militares na década de 80, foi enunciada e 

promulgada a Constituição Federal Brasileira de 1988 (QUINTAS, 2003). Tratava-

se do produto de um processo de disputas democráticas com participação popular, 

que deu origem a um texto constitucional ambíguo, extremamente avançado do 

ponto de vista conceitual, mas restritivo do ponto de vista da ordem econômica, que 

manteve os princípios de proteção à propriedade privada e livre atuação do 

mercado.  

 A contradição no texto constitucional se expressa através de um Estado 

responsável pelas políticas sociais5 num contexto onde os compromissos do Poder 

Público, do ponto de vista econômico, estavam em sentido contrário a suas 

determinações. Diz respeito a um Estado mínimo para promover os direitos sociais 

e máximo para o crescimento econômico, encaminhando as políticas públicas6 e 

sociais para a ótica privada ou da filantropia. 

                                                 
5 As políticas sociais são ações setoriarizadas em dez áreas, quais sejam: saúde, previdência 
social, assistência social, educação, trabalho, criança e adolescente, idoso, pessoas portadoras de 
deficiência, agrária e habitação.  Foram constituídas a partir dos direitos sociais, no sentido de 
efetivá-los na vida cotidiana da sociedade (BUARQUE, 2002). 
6 As políticas públicas são diretrizes ou orientações para a ação, definindo a forma de atuar e 
organizar as ações (instruções para a ação), de modo a assegurar o interesse coletivo e garantir a 
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 Dentre os fatores que impossibilitaram o atendimento das necessidades 

sociais pelo Estado foi a formulação e implementação das políticas neoliberais que 

previam: 1 - a busca da estabilidade monetária como meta suprema; 2 - um Estado 

fraco para os gastos sociais e regulamentações econômicas e 3 - a implementação 

do desemprego estrutural e, sobretudo o desmonte dos direitos sociais, implicando 

a quebra de sua vinculação com as políticas públicas e sociais (BUARQUE, 2002). 

 Estes processos foram se estruturando e se desenvolvendo durante toda a 

década de 80, atingindo seu apogeu na década de 90, onde se apresentou um 

cenário desalentador. De acordo com Behring (2000), do ponto de vista social, 

atesta-se o crescimento do desemprego estrutural e da desigualdade social, ao 

lado de uma enorme concentração de renda e riqueza no mundo. Do ponto de vista 

político, observa-se uma crise democrática, com visível esvaziamento das 

instituições democráticas por uma lógica economicista, autoritária e tecnocrática, 

assumida pelos poderes executivos, cuja maior expressão são as práticas 

decretórias. No terreno da cultura, vê-se o aprofundamento do individualismo, do 

consumismo e do pensamento único (no qual haveria apenas um caminho a seguir, 

orientado pela dinâmica de mercado, em detrimento do Estado). Conforme Couto 

(2004: 187) 
“a análise das constituições brasileiras desde, principalmente, 1930 bem 

como dos diversos governos, com suas características populista, 

desenvolvimentista, autoritárias, ditatoriais, democráticas, de orientação 

neoliberal, demonstra que o avanço conceitual é pouco absorvido pela 

sociedade brasileira e que seus instrumentos legais têm referendado 

propostas que não encontram eco na realidade e que só serão visíveis 

se os espaços de participação e controle social e democrático forem 

assumidos pela população e transformados em garantidores desses 

direitos”. 
 

É importante resgatar que os direitos sociais são concebidos a partir do 

conflito de interesses e ações de homens e mulheres (localizados no tempo e no 
                                                                                                                                                     
qualidade de vida para a população, com fortes implicações na produção do espaço (BUARQUE, 
2002). 
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espaço). Por meio de um processo histórico e permanentemente contraditório, os 

direitos sociais são determinados pelas condições objetivas do cotidiano para o 

atendimento das necessidades sociais básicas. Estes são constituídos de lutas por 

espaço e poder, apresentando em sua dinâmica interna uma tensão constante 

entre concessão e conquista.  Concessão, para manter a acumulação de capitais e 

reproduzir a força de trabalho; e conquista como campo contraditório em que as 

demandas da sociedade e sua disputa por acesso e efetivação dos direitos sociais 

ganham visibilidade. É no âmbito desta problemática que se inicia a luta pela 

democratização e universalização do Estado de Direito, contra os interesses 

privados de acumulação irrestrita de capital. 

O principal avanço da Constituição de 1988, pelo menos na teoria, deve-se à 

transferência dos direitos sociais do aspecto particular para o universal, não mais 

centrados nos méritos, mas nas necessidades sociais para garantir a qualidade de 

vida.  

 Tanto as políticas públicas e sociais, quanto os direitos sociais não se 

constituem de elementos estáticos, cristalizados no tempo e no espaço. Trata-se de 

um processo dinâmico e histórico, determinado pelas condições objetivas de vida, 

que vão se transformando de acordo com as demandas e necessidades que se 

apresentam na realidade. 

 Neste sentido, considerando as ações concretas e sistemáticas do ser 

humano sobre a natureza, desencadeou-se a partir da década de 70 um processo 

acelerado e contínuo de exploração e degradação ambiental. A partir deste 

processo, a humanidade se deparou com a contradição entre um mundo finito em 

recursos naturais e uma sociedade consumista, que busca, em sua última instância, 

a acumulação irrestrita de capital, em detrimento do equilíbrio ecológico, 

possibilitando uma crise socioambiental.  

 As mudanças significativas no nível em que essa crise se manifesta deixam 

de ser em escala local ou regional (poluição do ar das cidades, rios contaminados, 

resíduos sólidos amontoados, etc.) para adquirir dimensões em escala planetária 

(aquecimento global, redução da camada de ozônio, perda da biodiversidade, entre 

outros) (FOLADORI, 2001).  
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Esta problemática possibilitou uma situação caótica para a própria 

sobrevivência do ser humano, assim como para as muitas outras espécies do 

planeta. Neste contexto surgiram os movimentos ambientalistas para o 

estabelecimento de leis e normas que visavam reduzir os impactos negativos da 

ação antrópica – aquelas resultantes da ação humana – sobre o meio ambiente. 

As leis que regulamentaram a relação metabólica entre o ser humano e a 

natureza foram importantes para a consolidação do reconhecimento de que os 

recursos naturais se constituem em um bem de uso comum do povo, de que sem 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado não há possibilidade de melhoria ou 

mesmo de preservação da qualidade de vida das populações e que cabe ao Poder 

Público o dever de defendê-lo contra as agressões que porventura sofra. 

Dentre os avanços observados na Constituição Brasileira de 1988 pode-se 

destacar a inclusão do Capítulo VI, relativo ao meio ambiente. Este capítulo 

estabelece princípios fundamentais, assegurando o direito a um ambiente 

equilibrado e criando a possibilidade de intervenção na ordem econômica, além de 

todo um conjunto de garantias para melhorar a qualidade de vida da população 

brasileira (ACSELRAD, 1992).  

 O Artigo 225 do Capítulo VI da Constituição Federal de 1988 diz: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, 

impondo-se ao Poder Público e à Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

 Ao definir o meio ambiente como “bem de uso comum do povo”, a 

Constituição Federal de 1988 (QUINTAS, 2003) estabelece que os recursos 

naturais públicos não podem ser utilizados pelo Estado ou por particulares de forma 

a que seja impedido o usufruto público desses bens. Assim sendo, as políticas 

ambientais7 do Estado estão, em grande parte, articuladas às opções de 

desenvolvimento que dizem respeito ao conjunto da sociedade. Políticas ambientais 

democráticas supõem políticas de desenvolvimento sustentável que sejam também 

                                                 
7 A política ambiental é o conjunto de metas e instrumentos que, como toda política, justifica-se pela 
necessidade da intervenção estatal no sentido de mediar e resolver os conflitos socioambientais 
(LUSTOSA, CÁNEPA & YONG, 2003). 
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norteadas pelo interesse coletivo. Embora na lei todos tenham direito de acesso 

aos recursos naturais, na prática, esse acesso é diferenciado. 

Para a transformação das condições objetivas de vida da população 

desfavorecida historicamente é preciso não apenas o estabelecimento da lei, mas 

possibilitar mecanismos que confirmem o seu protagonismo. Legitimar os direitos 

sociais na vida cotidiana da sociedade é produzir uma participação ativa da 

população, com um Poder Executivo responsável e permeado por um controle 

social que definirá os caminhos a serem percorridos pelas políticas públicas, sociais 

e ambientais. 
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1.2 – O Desajuste das Condições de Acesso aos Recursos Naturais e suas 
Implicações na Qualidade de Vida. 

 

 O meio ambiente constitui a base natural sobre a qual se estruturam e se 

organizam as sociedades humanas. Os recursos naturais (ar, água, solo, flora e 

fauna) dão o suporte físico, químico e biótico para a permanência das civilizações 

humanas sobre o planeta.  

 Entretanto, ao longo de todo o processo histórico de evolução da 

humanidade as civilizações modificaram o meio natural. Na medida em que 

modificaram o meio natural, construíram a moldura e a substância para o 

desenvolvimento das sociedades. Neste movimento foi sendo pouco a pouco 

constituída a idéia de habitat: casa onde mora o conjunto da espécie humana. Esta 

idéia permitiu entender o meio ambiente como um espaço comum, habitado por 

distintos indivíduos, grupos sociais e culturais, que compartilham os recursos 

naturais, compreendidos como bens públicos.  

 Os bens públicos encontram-se organizados de acordo com as leis da 

natureza e são constituídos, basicamente, por elementos que não são passíveis de 

apropriação privada. No entanto, os usos que são feitos desses elementos 

dependem das relações sociais entre homens e mulheres dentro de uma 

determinada sociedade e contexto histórico (ACSELRAD, 1992). 

  Assim sendo, a forma como a sociedade está organizada na 

contemporaneidade vem gerando desordem na natureza. Esta desordem, por sua 

vez, reflete as desigualdades nas relações sociais de etnia, de classe e de gênero 

localizadas no tempo e no espaço. A questão ambiental, portanto, coloca em jogo o 

próprio modo de organização da sociedade e as leis que regem sua reprodução, 

particularmente no que se refere à relação metabólica entre ser humano e natureza.  
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 Neste sentido, vários estudos8 têm demonstrado a relação entre degradação 

ambiental e suas implicações na destruição dos direitos sociais, bem como a 

produção de desigualdades sociais. Estes estudos demonstram que a manutenção 

do equilíbrio das leis da natureza, assim como o uso coletivo dos recursos naturais 

garantem a melhoria na qualidade de vida, o acesso às condições dignas de 

trabalho, a autonomia, a liberdade e, principalmente a valorização da identidade 

das comunidades que existem a partir da sua relação metabólica com a natureza. 

Portanto, a degradação ambiental, bem como a mediação do mercado para o uso e 

o acesso aos recursos naturais públicos implica na submissão da sociedade aos 

interesses particulares de acumulação irrestrita de capital, assim como a negação 

dos direitos sociais.  

 Dessa forma, o movimento social ambientalista contra a degradação da 

natureza leva, ao mesmo tempo, ao restabelecimento do equilíbrio na natureza e à 

construção da democracia na sociedade. Na verdade luta-se pela implantação de 

um novo modelo de cidadania, que tem como objetivo geral introduzir princípios 

democráticos nas relações sociais mediadas pela natureza, tais como: a igualdade 

no usufruto dos recursos naturais e na distribuição dos custos ambientais do 

desenvolvimento; liberdade de acesso aos recursos naturais, respeitando os limites 

físicos e biológicos da capacidade de suporte da natureza; a solidariedade entre as 

populações que compartilham o meio ambiente comum; o respeito à diversidade da 

natureza e aos diferentes tipos de relação que as populações com ela estabeleçam; 

a participação da sociedade no controle das relações entre os seres humanos e a 

natureza (ACSELRAD, 1992). 

                                                 
8 ACSELRAD, Henri. Cidadania e meio ambiente. In: Meio ambiente e democracia. Rio de Janeiro: IBASE, 
1992.  
SCOTTO, Gabriela; VIANNA, Ângela Ramalho. Conflitos ambientais no Brasil: natureza para todos ou 
somente para alguns? Rio de Janeiro: IBASE, 1997. 
OSLENDER, Ulrich. Espacializando resistência: perspectivas de ‘espacio’ y ‘lugar’ en las investigaciones de 
movimientos sociales. Colômbia,  Cuardernos de geografia, V III (1), 1999, p. 1-35. 
GEHLEN, Vitória; BRYON, Eliane. Comunidade Costeira: a natureza do lugar. In: Anais do Simpósio 
sobre Comunidades Costeiras, Recife, 2004. 
WOORTMANN, Ellen F. O ambiente e a mulher: o caso do litoral do Rio Grande do Norte, Brasil. Latin 
American Studies, 12, 1992. 
MARICATO, Ermínia. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In: O desafio da 
sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 
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 Busca-se, dessa forma, a democratização do controle sobre os recursos 

naturais, considerando que a reprodução social de determinados grupos sociais, 

bem como sua própria sobrevivência está inteiramente relacionada com o meio 

ambiente. O meio ambiente, neste contexto, se constitui como o suporte natural da 

vida e do trabalho das populações, enquanto a luta contra a degradação ambiental 

apresenta como escopo, a preservação dos direitos dos cidadãos à vida e ao 

trabalho. Como as relações das populações com o meio ambiente constituem 

formas culturais específicas de existência dos grupos sociais, a degradação 

ambiental é, via de regra, um processo de destruição de modos de vida e do direito 

à diversidade cultural de relacionamento das comunidades com a natureza 

(SCOTTO e VIANNA, 1997). 

 No entanto, os indivíduos, por meio das relações sociais desiguais que 

estabelecem entre si, têm o poder de transformar as condições de uso dos bens 

públicos.  Isto se deu a partir da divisão da sociedade em proprietários e não-

proprietários dos recursos naturais, o que alterou radicalmente as condições de 

existência destes últimos, que passaram a depender, para sua auto-suficiência, da 

possibilidade de vender sua força de trabalho na qualidade de assalariados.  

 Isto transformou profundamente a condição de existência de determinados 

grupos sociais, os quais se encontram impossibilitados de se beneficiaram dos 

resultados advindos de seu trabalho, mediado pelos recursos naturais públicos.  

Assim, comunidades urbanas e rurais foram vítimas de mudanças ambientais que 

desestabilizaram suas condições de trabalho e existência. Esta parcela da 

população tornou-se dependente da oferta de emprego por parte de capitalistas da 

indústria e do comércio (ACSELRAD, 1992).  

 Este é o caso de comunidades costeiras nativas aonde o turismo vem sendo 

implantado. Onde outrora predominava a atividade de auto-suficiência através da 

pesca artesanal e agricultura familiar, com utilizações coletivas dos recursos 

naturais, após a implantação da atividade turística, estas passaram a ser mediadas 

pela lógica capitalista para garantir melhores condições de vida.  

 Na verdade, o que está por trás desta problemática são os conflitos entre 

interesses privados e públicos relacionados ao meio ambiente, onde estão 
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envolvidas a natureza e a sociedade, apresentando-se de forma complexa devido a 

seu aspecto contraditório. Neste sentido, os conflitos que se estabelecem em torno 

dos elementos da natureza expressam relações de tensão entre interesses públicos 

e privados, chamados de conflitos socioambientais, que acontecem a partir de um 

tipo determinado de organização da sociedade.  

 Conforme Foladori (2001), esta problemática indica que “a sociedade 

humana, antes de deparar com limites naturais ou físicos, está frente a frente com 

contradições sociais”. A humanidade nunca se defronta com o meio como um todo; 

antes de chegar a qualquer contradição externa, antes de estar frente a frente com 

limites físicos, defronta-se antes com as relações sociais, muitas vezes 

contraditórias, que se estabelecem num determinado tempo e lugar.  

 Dessa forma, o acesso, uso e grau de interferência no meio ambiente são 

radicalmente diferenciados, de acordo com as distintas classes sociais e o nível de 

desenvolvimento técnico e científico de determinada sociedade. Assim sendo, 

torna-se evidente que qualquer tipo de conflito socioambiental (de negação dos 

direitos sociais), implica vantagens para certos grupos, classes, países e 

desvantagens para outros. Neste sentido, Foladori (2001) afirma que “são essas 

contradições a causa dos problemas ambientais, bem como o caminho para sua 

solução”. 

 Na sociedade capitalista contemporânea, regulada pelo mercado, pode-se 

observar que os bens públicos essenciais para a produção e reprodução dos seres 

humanos tornam-se privatizados e transformados em mercadorias, como por 

exemplo, a força de trabalho, o lazer, a subjetividade, particularmente os recursos 

naturais passaram a ser subordinados às leis do mercado (ACSELRAD, 1992; 

SCOTTO e VIANNA, 1997). Neste sentido, Lefebvre (2004: 116) destaca que, 
 “A natureza entra para o valor de troca e para a mercadoria: é 

comprada e vendida. Os lazeres comercializados, industrializados, 

organizados institucionalmente, destroem essa ‘naturalidade’ da 

qual as pessoas ocupam a fim de traficá-la e trafegar por ela. A 

‘natureza’, ou aquilo que é tido como tal, aquilo que dela sobrevive, 

torna-se o gueto dos lazeres, o lugar separado do gozo, a 

aposentadoria da ‘criatividade’”.   
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 Entretanto, consideram-se mercadorias, no sentido restrito, os objetos 

produzidos expressamente para a venda no mercado. Os recursos naturais 

públicos, não sendo produzidos para a venda, constituem o que alguns autores 

chamam de “pseudo-mercadorias”. Sua definição como mercadoria é fictícia, 

portanto, é com base nessa ficção que são organizados os mercados reais dos 

recursos naturais. As leis da natureza, portanto, passam a ter sua vigência 

condicionada pelas leis do mercado e da produção do lucro. Dessa forma, torna-se 

objeto de apropriação privada, afetando diretamente o bem-estar coletivo, 

particularmente a efetivação dos direitos sociais e a condição de existência das 

comunidades nativas. Portanto, questiona-se: como a população nativa se 

posiciona diante dessa realidade? Como percebe a produção do espaço para 

promover a industrialização, urbanização e o turismo? Como relaciona produção do 

espaço e condições de vida? 
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CAPÍTULO II – PRODUÇÃO DO ESPAÇO E SEUS REBATIMENTOS NA 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 
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2.1 – Produção do Espaço e Relações Sociais. 
  

 Interpretar o espaço humano como fato histórico significa captar a ligação 

entre duas dinâmicas distintas e ao mesmo tempo complementares. Assim sendo, a 

história da sociedade local, aliada à da sociedade globalizada, propicia os 

fundamentos à compreensão da realidade espacial e permite o entendimento de 

sua transformação a serviço do ser humano. Pois, como afirma Santos (1979: 10), 

“a História não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial. O 

espaço, ele mesmo, é social”. É neste movimento, entre o global e o local e vice-

versa, que a Formação Econômica, Social e Espacial (FESE) expressa a unidade e 

a totalidade das diversas esferas – econômica, social, política, cultural – do 

cotidiano de uma sociedade. 

 Neste sentido, Santos (1979: 12) ressalta que “o interesse dos estudos sobre 

as formações econômicas e sociais está na possibilidade que eles oferecem de 

permitir o conhecimento de uma sociedade na sua totalidade e nas suas frações, 

mas sempre um conhecimento específico, apreendido num dado momento de sua 

evolução”. Permitindo, dessa forma, a definição das especificidades de cada 

formação, o que a distingue das outras, e no seu interior a apreensão do particular 

como uma cisão do todo, ao mesmo tempo como o todo reproduzido numa de suas 

frações. 

 Assim sendo, compreender a diferença entre modo de produção e formação 

social torna-se imprescindível para captar o movimento entre o local e o global. De 

acordo com Santos (1979: 13), “o modo de produção seria o ‘gênero’ cujas 

formações sociais seriam as ‘espécies’; o modo de produção seria apenas uma 

possibilidade de realização e somente a formação econômica e social seria a 

possibilidade realizada”.  

 A partir desta compreensão pode-se dizer que a noção de FESE é 

indissociável do concreto, da realidade, representado por uma sociedade 

historicamente determinada. Definí-la, assim, é produzir uma definição sintética da 

natureza humana, repleta de dinâmicas diversificadas e especificações nas 

relações econômicas e sociais que caracterizam uma sociedade numa época 

determinada. Portanto, Santos (1979) afirma que a FESE é um objeto real que 
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existe independentemente de seu conhecimento, mas que não pode ser definido a 

não ser por seu próprio conhecimento. 

 Desse modo, para compreender a noção sobre o espaço, é importante 

destacar que a diferença entre os lugares é o resultado do arranjo espacial dos 

modos de produção particulares, ou seja, da formação social e espacial específica 

do lugar. Como afirma Santos (1979: 14), “o valor de cada local depende de níveis 

qualitativos e quantitativos dos modos de produção e da maneira como eles se 

combinam. Assim, a organização local da sociedade e do espaço reproduz a ordem 

internacional”. 

 Portanto, a localização dos seres humanos, das atividades e das coisas no 

espaço explica-se tanto pelas necessidades “externas”, aquelas do próprio modo de 

produção, quanto pelas necessidades “internas”, representadas, em sua essência, 

pela estrutura de todas as demandas e a estrutura de classes, ou seja, pela 

formação social em si mesma. 

 A materialização de um dos momentos da produção supõe um local próprio, 

diferente para cada processo ou fração de processo. Assim sendo, o local constitui-

se, a cada momento histórico, de uma significação particular. A localização num 

dado território e num dado momento das frações da totalidade social depende tanto 

das necessidades concretas de realização da formação social quanto das 

características próprias do lugar.  

 Nessa perspectiva, Santos (1979: 16) enfatiza que o “movimento do espaço, 

isto é, sua evolução, é ao mesmo tempo um efeito e uma condição do movimento 

de uma sociedade global”. Caso não seja possível criar formas novas ou renovar as 

antigas, as determinações sociais têm que se adaptar. Neste sentido, são as 

formas que atribuem ao conteúdo à possibilidade de tornar-se conteúdo novo e 

real, a possibilidade de se materializar-se no tempo e no espaço. 

 O entendimento sobre modo de produção abrange muito mais do que a 

materialização das relações sociais. Neste conceito estão também incluídos, 

principalmente, os condicionantes dos aspectos imateriais, como os dados políticos 

e ideológicos. Estes exercem influência marcante nas localidades e tornam-se 
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assim um fator de produção, uma força produtiva, com os mesmos atributos que 

qualquer outro fator. 

 É relevante destacar que o espaço, o local, o lugar, a comunidade é a 

matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem influência 

marcante sobre o ser humano, nenhum está tão presente no cotidiano dos 

indivíduos. A família, a casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontros, as 

praças, os caminhos que unem esses pontos, são igualmente elementos que 

condicionam a atividade dos seres humanos e interferem na prática social. Assim 

sendo, a práxis (pensar e agir), ingrediente fundamental da transformação da 

natureza humana, é um dado sócio-econômico, mas contribui também para a 

organização espacial. 

 Neste aspecto, o trabalho de Lefebvre (1991), acerca da produção do 

espaço, nos permite identificar um importante marco teórico para a compreensão 

da transformação do espaço a partir das relações sociais, considerando três 

aspectos: o físico, o social e o mental. Estes três aspectos se articulam para 

constituir cada momento do processo de produção do espaço, sejam eles: 1 – 

práticas espaciais; 2 – representações do espaço e 3 – espaços de representação; 

ou seja, cada momento se constitui do físico, do social e do mental para produzir 

determinada ação sobre o espaço, de forma diferenciada e interdependente.  

 As práticas espaciais se referem às formas em que geralmente utiliza-se e 

percebe-se o espaço, estão intimamente relacionadas com as experiências da vida 

cotidiana e as memórias coletivas de formas de vida diferentes. As representações 

do espaço, por sua vez, dizem respeito aos espaços concebidos, que são derivados 

de uma lógica particular e de saberes técnicos e racionais. Estes saberes estão 

vinculados com as instituições do poder dominante e com as representações 

normalizadas geralmente por uma lógica de representação espacial hegemônica. 

Esta legibilidade funciona como uma simplificação do espaço em uma superfície 

transparente. Desta maneira se produz uma visão particular normatizada que 

obscurece as lutas, as ambigüidades e outras formas de ver, perceber, imaginar e 

produzir o mundo.  
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 No entanto, os espaços obscuros ou contra-espaço, estão articulados com 

as multiplicidades de resistência, com uma política concreta informal do espaço. 

Lefebvre (1991) chama este terceiro momento de espaços de representação, que 

dizem respeito aos espaços vividos, que se produzem e se modificam no transcurso 

do tempo. Representam formas de conhecimentos locais e menos formais, que são 

dinâmicas, simbólicas e saturadas de significados.  

 Os espaços de representação estão articulados com a vida cotidiana e 

constituem os sítios de resistência à ordem dominante, à produção formal do 

espaço. Nestes espaços encontramos uma grande variedade de contra-discursos, 

representados por sujeitos sociais que se negam a reconhecer e a aceitar o poder 

hegemônico. Desta maneira, a vida cotidiana se produz dentro da relação dialética 

entre espaço e capitalismo. Assim sendo, o cotidiano está marcado por estes três 

momentos, que por sua vez estão intrinsecamente relacionados com as relações 

sociais, econômicas e culturais que estão localizadas na noção de espaço. 

 Neste sentido, o ambiente é composto por espaços específicos articulados 

entre si pelo grupo que nele e dele vive. Trata-se, pois, não apenas de um ambiente 

natural dado, mas de um ambiente culturalmente significativo e socialmente 

utilizado. A noção de ambiente inclui, dessa forma, as relações sociais e a cultura 

que fazem da população uma sociedade. Esta noção implica num sistema total que 

se constitui de componentes naturais e sociais, pois a população humana que dele 

faz parte, agindo sobre ele, é portadora de uma cultura que o percebe e, a partir 

dessa percepção o utiliza no contexto de relações sociais específicas (LEFEBVRE, 

1991). 

 A construção social do espaço implica num processo de apreensão cognitiva 

do meio ambiente natural e ao mesmo tempo num processo de seleção de suas 

partes, seja no plano prático ou no simbólico. O espaço, por ter um significado 

socialmente atribuído, não é um espaço em si, mas um espaço cognitivamente 

apreendido e socialmente representado. 

 No entanto, surge a seguinte pergunta: a produção do espaço garante a 

melhoria na qualidade de vida da comunidade nativa? A utilização e transformação 
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dos recursos naturais públicos pela produção do espaço garante a base para que a 

comunidade nativa exerça sua cidadania e leve a efeito seus direitos sociais? 

 

 

 

2.2 – Representação do Espaço e Turismo: crescimento econômico ou 
desenvolvimento sustentável? 
  
 No final dos anos 60, o modelo de crescimento econômico do pós-guerra – 

definido como fordismo – apresentava-se, tanto nos países industrializados quanto 

nas nações economicamente emergentes, solidamente implantado e inabalável, 

fundado sobre o tripé abundância de recursos naturais (e energéticos), aumento da 

produtividade do trabalho (em decorrência da tecnologia) e presença do Estado de 

Bem-Estar Social (ou do Estado desenvolvimentista, no caso do Brasil). A 

economia crescia de forma extraordinária, estimulada pelo consumo de massa e 

ganhos de escala e rentabilidade das empresas (BUARQUE, 2002).  

 Nos países do então chamado Terceiro Mundo, a competitividade e a 

atratividade dos investimentos de capital externo se baseavam fortemente, também, 

na mão-de-obra barata – além da abundância de recursos naturais – e no limitado 

controle ambiental, externalizando os impactos ambientais do setor produtivo e, 

portanto, reduzindo o custo de produção. Essas características do paradigma 

fordista condicionaram a divisão internacional do trabalho com a integração 

subordinada e dependente dos países emergentes, como o Brasil, especializados 

na produção de matérias-primas ou mesmo em indústrias pesadas de baixo valor 

agregado. 

 O fordismo se diferencia da fase anterior do capitalismo pela extraordinária 

expansão do consumo da população, ampliando os mercados e a demanda por 

produtos das novas indústrias; esta “sociedade de consumo” só se tornou possível 

porque uma parte dos excedentes gerados pelo crescente aumento da 

produtividade do trabalho (viabilizado pelos avanços tecnológicos) se transformou 



 45

em salários e em poupança pública para regulação dos ciclos econômicos. Por 

isso, o fordismo convive com um conflito entre os interesses privados das empresas 

– buscando baixos salários para aumento da lucratividade e acumulação irrestrita 

de capital – e os interesses coletivos (inclusive do próprio capital), tornando 

necessária alguma forma de distribuição de riqueza para elevação da demanda e 

do consumo de massa. O dinamismo e funcionamento da economia necessitavam 

de uma grande massa de consumidores, com renda suficiente para absorver a 

crescente oferta de produtos e consumo final. Enquanto a produtividade do trabalho 

se ampliava, aumentava a renda e a acumulação, distribuindo-se os ganhos entre 

salário e capital, permitindo-se a expansão da demanda e da acumulação 

reproduzida em novos investimentos, que levavam ao crescimento econômico a 

patamares nunca antes visto. 

 Na década de 70, esse modelo de crescimento econômico entra em declínio 

e sofre fortes abalos, na medida em que seus postulados centrais se esgotam. Tal 

declínio se acelerou com a crise do petróleo em 1973, que levou a um aumento 

significativo dos preços dos combustíveis fósseis, sinalizando para um esgotamento 

de uma das principais fontes energéticas do planeta. Até aquele momento, 

predominava a convicção generalizada de que os recursos naturais eram um bem 

abundante e inesgotável (infinitos).  

 A partir da crise do petróleo os economistas descobrem que os estoques de 

recursos naturais são finitos, ao mesmo tempo em que começa uma fase de 

estancamento do ritmo de crescimento da produtividade do trabalho, em grande 

parte como conseqüência da rigidez dos sistemas de regulação do Estado, e a 

deterioração financeira do Estado de Bem-Estar Social. Nos países emergentes, 

como o Brasil, essa deterioração se manifesta na desorganização e falência do 

sistema centralizado e estadista de promoção da modernização e industrialização e 

do modelo de substituição de importações, com a aceleração do endividamento 

público e externo das nações de industrialização recente (BUARQUE, 2002). 

 No interior mesmo do fordismo em crise, surgem novos processos e 

inovações que preparam a emergência e formação de um novo modelo de 

crescimento econômico, com respostas diferentes aos problemas e desafios do 
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modelo em declínio. A base das transformações que levam a essa virada de 

sistemas sociais e econômicos é a aceleração e aprofundamento da revolução 

tecnológica, comunicacional e organizacional, com seus desdobramentos políticos 

e sociais. Tratava-se da reestruturação produtiva, com a flexibilização e 

precarização da força de trabalho e desestruturação do Estado de Bem-Estar 

Social, com seus rebatimentos nefastos sobre os direitos sociais. 

 Durante as décadas de 80 e 90, o mundo passa por um período de transição 

de paradigmas, combinando os problemas e contradições do fordismo em 

decadência com a “desorganização” decorrente da emergência de novas relações 

de produção da riqueza social. O mundo avança numa passagem instável e 

acelerada da velha ordem industrial para a futura ordem da informação, da 

tecnologia e dos serviços, na qual a única coisa realmente constante é a mudança 

em um ritmo contínuo nunca antes observado. 

 É neste contexto que o turismo se configura como alternativa para que o 

capital atinja os patamares anteriormente observados de acumulação irrestrita de 

capital, englobando os serviços e a cultura, ampliando a exploração da natureza em 

suas últimas instâncias.  Isto se deve pelo fato do turismo transformar a natureza e 

a cultura, assim como as comunidades receptoras em mercadoria. 

 Analisando historicamente sua evolução, em nível mundial, pode-se 

constatar que só a partir do século XX o turismo começa a se configurar como 

fenômeno de massa, atingindo de forma crescente e contínua um contingente 

significativo da população, mais precisamente após 1930, em decorrência dos 

aspectos relacionados às mudanças sócio-econômicas, culturais e políticas 

resultantes da crise que o capitalismo enfrentou em 1929. Outros fatores 

contribuíram para a expansão do turismo, tais como as conquistas dos(as) 

trabalhadores(as), advindas das lutas políticas, como por exemplo: salário mínimo, 

décimo terceiro salário, carteira assinada, semana de trabalho de quarenta e oito 

horas e férias remuneradas; permitindo, dessa forma, uma melhoria no nível de 

renda da população, que passou a dispor de tempo livre e maior recurso para o 

lazer.  
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  No entanto, foi na década de 50, particularmente após a II Guerra Mundial, 

que as circunstâncias favoráveis à expansão da atividade turística se diversificaram 

radicalmente, como conseqüência do desenvolvimento tecnológico, dos meios de 

transportes e de comunicação, das técnicas de marketing e de publicidade. Estes 

fatores contribuíram decisivamente para a expansão dessa atividade por todo o 

planeta. 

 Em se tratando do turismo na América Latina, o Brasil em particular, por sua 

oferta diferenciada, vem destacando-se como pólo de turismo cada vez mais 

atraente. Dessa forma, o turismo brasileiro experimenta expressivo 

desenvolvimento a partir de 1950, seguido pelos anos 70, que foram marcados pelo 

“Milagre Econômico”. Mesmo na década de 80, a chamada “Década Perdida”, onde 

o modo de produção capitalista baseado nos modelos taylorismo/fordismo não 

conseguia mais atingir os mesmos níveis de acumulação de capital o turismo 

continua sua trajetória de crescimento e expansão, principalmente por se tratar de 

uma atividade sócio-econômica estruturada nos serviços, sendo o ser humano, bem 

como as práticas sociais sua razão de ser (HAMMES, 2004).   

 No caso do Brasil, o turismo vem sendo implantado em todo o território 

nacional, por meio da iniciativa privada com o apoio do poder local e governo 

federal. É relevante considerar, ainda, que o Estado tem exercido uma importante 

função no processo de planejamento e desenvolvimento do turismo, formulando 

políticas públicas para este segmento, intervindo nas áreas fiscal e financeira, 

objetivando a implementação da infra-estrutura, promovendo o turismo interno e 

externo, elaborando pesquisas, estatísticas e informações necessárias para a 

expansão deste setor. 

 De acordo com Seabra (2003), o crescimento cada vez mais acelerado do 

turismo movimenta, articula e gera riquezas para uma série de segmentos do 

mercado, que se inter-relacionam e se interdependem, para a criação do produto 

turístico. Semelhante a uma indústria (porém com suas especificidades) que 

necessita de muitas peças para a montagem de seus produtos, além das 

articulações com o mercado e com indústrias afins, o produto turístico é resultado 

da ação articulada de uma série de bens e serviços, dispersos espacialmente, 
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inclusive sob a estrutura e o subsídio do Estado. Os hotéis, os meios de transportes 

e comunicação, as agências de viagens, e o próprio atrativo turístico (natureza, 

museus, festas populares, gastronomia local e outros) são exemplos de alguns 

desses segmentos que compõem a chamada “indústria do turismo” (FIGUEIREDO, 

1996). 

 Nas últimas décadas é crescente a expressividade do turismo como 

fenômeno econômico. Esta atividade vem mantendo notáveis taxas de crescimento, 

superiores às de outros setores da economia, destacando-se como atividade 

geradora de riqueza, emprego e renda. Sendo considerada por alguns estudiosos 

como a segunda atividade mundial mais importante, depois da indústria do petróleo 

e seus derivados (Organização Mundial do Turismo/OMT, 2001). 

Sua representatividade pode ser avaliada pelos dados oficiais do World 

Travel and Tourism Council, Conselho Mundial de Turismo, órgão responsável por 

medir o impacto econômico do turismo desde 1991. Conforme o Conselho Mundial 

do Turismo, o setor deve crescer até atingir uma atividade econômica de US$ 8 

trilhões e 328 milhões de empregos até 2010 a nível mundial. Estima-se que o 

turismo esteja gerando, direta e indiretamente, mais de 10% dos empregos 

atualmente, em termos globais, regionais e nacionais. A OMT (2001) declara que 

é este o setor da economia que mais cresce no mundo, sem demonstrar sinal de 

diminuição no século XXI. 

 Frente ao crescimento acelerado do turismo em muitos países, esta atividade 

vem se apresentando como a mais importante fonte de renda, constituindo-se como 

forte aliado no combate à questão social. Entretanto, independentemente dos 

impactos positivos advindos do turismo na economia de muitas nações, problemas 

socioambientais e impactos negativos nas culturas das comunidades receptoras se 

ampliam, comprometendo a qualidade de vida e o meio ambiente, ou seja, 

comprometendo a efetivação dos direitos sociais (SEABRA, 2003). 

 O forte crescimento da atividade – com conseqüências sobre o meio 

ambiente, na vida econômica, social e cultural das comunidades nativas, gerando 

impactos de qualidade e quantidade significativos – colocou o turismo como tema 

prioritário na pauta das discussões dos planejadores, acadêmicos e gestores de 
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políticas públicas (SEABRA, 2003). Dessa forma, cresce em todo o mundo a 

necessidade de investigações acerca dos conflitos socioambientais do turismo para 

subsidiar o planejamento e a gestão do mesmo, tendo em vista minimizar as 

externalidades negativas desta atividade. Para tanto, o turismo deve seguir as 

premissas da sustentabilidade, a qual apresenta como escopo garantir os limites 

impostos pelo meio natural, os desejos das comunidades receptoras e dos turistas, 

ou seja, concilia o desenvolvimento humano com justiça social, a partir da 

efetivação dos direitos sociais.  

 Embora as idéias contidas no turismo sustentável ainda estejam em 

processo de construção, seja no aspecto teórico-conceitual, seja no aspecto das 

estratégias e ações implementadas, há hoje uma consciência crescente da 

importância de pensar e agir em prol do turismo sustentável, com vista a minimizar 

os impactos negativos e maximizar aqueles que apontem para os caminhos da 

preservação ambiental e da justiça social, garantindo os direitos sociais (SEABRA, 

2003). 

 As discussões que dominam o cenário político e técnico-científico 

internacional sobre modelos e alternativas de desenvolvimento – capazes de 

enfrentar os desafios e problemas econômicos, sociais e ambientais 

contemporâneos – estão levando à formulação de novas concepções de 

desenvolvimento – humano e local – entre os quais se destaca a proposta de 

desenvolvimento sustentável. Mesmo com as percepções e dicotomias que ainda 

cercam este conceito, todos os esforços recentes de desenvolvimento têm 

incorporado, de alguma forma, os postulados da sustentabilidade, procurando 

assegurar a permanência e a continuidade, a médio e longo prazo, dos avanços e 

melhorias na qualidade de vida, na organização econômica e na preservação do 

meio ambiente. 

 Como toda formulação teórica, os conceitos e concepções de 

desenvolvimento e planejamento têm uma base histórica e surgem para fazer face 

aos novos desafios e às mudanças da realidade. Independentemente de concordar 

com estes novos conceitos, o que parece indiscutível é que o mundo está mudando 

intensa e profundamente, tornando as velhas concepções e organizações 
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ultrapassadas e inadequadas às novas condições socioeconômicas, tecnológicas, 

políticas e ambientais. Essas transformações na realidade demandam e estimulam 

o surgimento de novas idéias e conceitos para explicar a realidade e para organizar 

as iniciativas e ações da sociedade diante das circunstâncias históricas 

(BUARQUE, 2002). 

 O desenvolvimento vem sendo associado à idéia de crescimento econômico 

e se apresenta como forma de fazer com que as nações pobres caminhem para a 

superação da desigualdade nas relações sociais. De modo que a discussão atual, 

destacada na conjuntura brasileira ao se falar em desenvolvimento, atribui-se ao 

termo significado, valorações e direções, associando-o a algo positivo que conduz a 

algo melhor, sempre no sentido unilateral.  Quase sempre, falar de 

desenvolvimento é falar do futuro, do mundo que se quer e não do mundo em que 

se vive. Assim sendo, desenvolvimento tem sido uma forma de percepção que tem 

modelado a realidade, produzindo mitos, fantasias, paixões e violências, em 

detrimento da relação homem-mulher/natureza. 

 Assim sendo, o desenvolvimento como fenômeno complexo mostra-se com 

dimensões variadas, dizendo respeito ao território, aos recursos naturais, às 

pessoas e suas ações. Nesse processo, os fatos geradores interagem nos planos: 

geográfico, político, econômico, social, psicológico e antropológico. É importante 

ressalta, ainda, que o desenvolvimento e o meio ambiente encontram-se em uma 

relação intrínseca e ao mesmo tempo recíproca: atividades econômicas 

transformam o meio ambiente e o ambiente alterado constitui uma restrição externa 

para o crescimento econômico e desenvolvimento humano (CORIOLANO, 2003). 

 Neste contexto, desenvolvimento e turismo implicam mudanças sociais, 

culturais e econômicas, mudanças, sobretudo, qualitativas, na relação metabólica 

entre natureza e ser humano. Entretanto, questões importantes como a degradação 

ambiental, o crescimento demográfico desordenado, a fome, a opressão das 

mulheres, o déficit habitacional e o desemprego estrutural, fatores decorrentes do 

processo acelerado de urbanização, vem sendo discutidos, na busca de encontrar 

uma solução adequada para estas manifestações da questão social, através das 

políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento humano. 
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 Diante da fragilidade da estrutura de bem-estar social, em que pobreza e 

miséria compõem parte significativa do quadro da sociedade, o turismo tem sido 

visto como alternativa viável em busca do desenvolvimento humano e da superação 

desse déficit. Entretanto, o imediatismo, ou seja, a falta de planejamento para a 

implantação e expansão que tem caracterizado esta atividade, compromete os 

resultados ao longo do processo, inibindo a maximização dos benefícios e levando 

à superlação de impactos negativos sobre a sociedade e o meio ambiente (CRUZ, 

1999). 

 Compreendendo que o desenvolvimento, no sentido do crescimento 

econômico, é um processo que acontece de forma desigual e combinada, pode-se 

perceber que o mesmo processo que produz riqueza para uns, faz também pobreza 

para outros – ou para a maioria. Assim, o crescimento econômico pode ser tido 

como um fenômeno contraditório, mediado por ideologias e práticas sociais 

respaldadas pela acumulação irrestrita de capital (CORIOLANO, 2003). 

 Dessa forma, face aos efeitos da globalização e da reestruturação do capital, 

buscando retomar seus patamares de acumulação irrestrita, é possível observar o 

agravamento das manifestações da questão social, o que vem permitindo identificar 

que o crescimento econômico, aliado à política de reestruturação produtiva 

contemporânea não tem condições de intervir sobre esta questão, diante de um 

modelo conservador extremamente opressor e de Estados financeiramente 

fragilizados pelo pagamento da dívida externa e interna. Assim sendo, ao se buscar 

uma saída para a crise, aponta-se para a necessidade de uma concepção 

diferenciada de desenvolvimento, no âmbito da qual possam começar a surgir 

outros cenários e sujeitos sociais nesse processo de mudança, na qual prevalece a 

justiça social. Nessa lógica, insere-se o turismo sustentável, como um dos modelos 

propostos para o desenvolvimento humano.  

 Para efeito deste estudo, entende-se por desenvolvimento um processo de 

produção de riqueza com partilha e distribuição com eqüidade, conforme as 

necessidades das pessoas, ou seja, com justiça social, garantia e ampliação dos 

direitos sociais. Dessa forma, o desenvolvimento humano sustentável se constitui 
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num dos maiores desafios da sociedade atual, na medida em que centra suas 

ações nas relações sociais desiguais.  

 Pensar neste tipo de desenvolvimento implica uma revolução de idéias e 

práticas sociais, que passam a orientar as pessoas e as organizações para a 

produção e consumo partilhados. Existe uma variedade de teorias relacionadas ao 

desenvolvimento, cada uma tentando explicar o fenômeno do desenvolvimento de 

acordo com o momento histórico. Ao se estudar os vários conceitos de 

desenvolvimento, pode-se identificar, de uma forma geral, duas vertentes que 

indicam o tipo de conceito proposto (CORIOLANO, 2003).  

 A primeira diz respeito aos sistemas vinculados às chamadas teorias da 

modernidade, uma tendência evolucionista, reformista, burguesa, conservadora e 

consensual que adota a premissa do continuísmo histórico, a esta vertente 

atribuímos o nome de crescimento econômico. A segunda vertente, por sua vez, se 

relaciona com as teorias críticas de desenvolvimento, as quais adotam os 

pressupostos do materialismo histórico, crítico e conflitual, é a esse tipo de 

desenvolvimento que este estudo chama desenvolvimento na escala humana ou 

desenvolvimento sustentável. 

 É neste momento que se pode interligar o desenvolvimento e turismo, na 

medida em que se encontram associados e inter-relacionados, pois a proposta de 

desenvolvimento (local, na escala humana) vem promovendo o turismo como 

alternativa de mudança de eixo desse processo (local em lugar de turismo global) 

(CORIOLANO, 2003). 

 Assim, a idéia de desenvolvimento põe o turismo como um dos mecanismos 

ou incentivo de viabilização desse processo. Como uma atividade de efeito 

multiplicador. Com este enfoque o turismo é tido como fator de desenvolvimento de 

pequenas empresas (além das grandes), podendo beneficiar a população menos 

favorecida. 

 Pode-se observar que o turismo, apesar de ser uma atividade atrelada 

especialmente aos grandes capitais, oferece oportunidade a pequenos comércios, 

empresas, e negócios mais participativos, como bares, restaurantes e pousadas, 
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com as mais diversas prestações de serviços, que se espalham por todos os 

espaços ligados a essa atividade. 

 Considerando esta observação, o turismo pode se constituir como uma 

possibilidade para que a comunidade local possa garantir uma melhor qualidade de 

vida, na medida em que possibilite a efetivação dos direitos sociais, além da 

participação nas proposições e na gestão das políticas públicas em atendimento às 

suas demandas sociais. 

 De acordo com Seabra (2003), apesar das controvérsias e impressões da 

expressão turismo sustentável, derivadas de sua própria complexidade, alguns 

estudiosos do assunto vêm tentando definí-lo. A definição mais corrente e aceita 

está apoiada no próprio conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado em 

1987 no relatório de Brundtland (CMMAD, 1991), sendo definido como: “formas de 

turismo que satisfaçam hoje as necessidades do turista, da indústria do turismo e 

das comunidades locais sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades” (SWARBROOKE, 2000: 6). 

 O turismo, estruturado sob as bases da sustentabilidade, apresenta maior 

potencial para a maximização dos benefícios, sejam eles econômicos, sociais ou 

ambientais. É capaz de promover a qualidade de vida das populações locais, 

oferecer maior qualidade das experiências turísticas ao visitante e levar à proteção 

do ambiente visitado, garantindo a manutenção do patrimônio ambiental para as 

comunidades locais e visitantes que dele dependem intimamente (OMT, 2001). 

 Conforme Seabra (2003) os benefícios gerados pela adoção de uma prática 

turística sustentável estimula uma compreensão dos impactos do turismo nos 

ambientes natural, cultural e humano; assegura uma distribuição eqüitativa e mais 

justa de benefícios e custos; gera empregos locais, tanto diretos quanto indiretos, 

em vários setores de suporte e de gestão de recursos; estimula a indústria 

doméstica lucrativa – hotéis e outros tipos de alojamento, restaurantes e outros 

serviços de alimentação, sistemas de transporte, artesanato e serviços de guias 

locais; gera a entrada de divisas para o país e injeta capital e dinheiro novo na 

economia local; diversifica a economia local, principalmente em áreas rurais onde o 

emprego agrícola poder ser esporádico ou insuficiente; procura tomar decisões 
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participativas em todos os segmentos da sociedade, principalmente junto às 

populações receptoras. 

 Além disso, a mesma autora enfatiza que o turismo sustentável incorpora 

planejamento e zoneamento assegurando o desenvolvimento desta atividade 

adequado à capacidade de suporte dos ecossistemas naturais e sociais; estimula o 

desenvolvimento do transporte local, das comunicações e de outras infra-estruturas 

básicas da comunidade local; estimula e auxilia a cobrir gastos com prevenção de 

sítios arqueológicos, construções e locais históricos; encoraja o uso produtivo de 

terras consideradas marginais para agricultura, permitindo que vastas regiões 

permaneçam cobertas por vegetação natural ; intensifica a auto-estima, bem como 

a identidade da comunidade local e oferece a oportunidade de maior compreensão 

e comunicação entre os povos de formações diversas; demonstra a importância dos 

recursos naturais e culturais para a economia de uma comunidade e seu bem-estar 

social, contribuindo para levar a efeito os direitos sociais. 

 Apesar dos esforços para a implementação efetiva e concreta do turismo 

sustentável, capaz de gerar os benefícios acima listados, muito deve ser feito, 

ainda, para atingir estes objetivos. Os estudos demonstram9 que as práticas 

turísticas, independentemente da sua modalidade, vêm incrementando, cada vez 

mais, uma lista de problemas socioambientais, gerados por um turismo não 

                                                 
9 KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens. Rio de 
Janeiro: Ed. Civilizações Brasileiras, 1989. 
RODRIGUES, Adry Balasteri (Org.). Turismo e desenvolvimento local. São Paulo: Editora Hucitec, 1997. 
207 p. 
LEMOS, Amália Inês G. de (Org.). Turismo: impactos socioambientais. 2ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 
1999.  
PAIVA, Maria das Graças de Menezes Venâncio. Globalização e segmentação: reflexões sobre o 
mercado de trabalho em turismo no Nordeste. In: LEMOS, Amália Inês G. de (org.). Turismo: 
impactos socioambientais. 2ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1999. p. 273-279. 
LAGE, B. H. G; MILONE, P.C. Turismo: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 376 p. 
HAZIN, A. L.; OLIVEIRA, C. de F. G. de; MEDEIROS, R. Turismo e mão-de-obra: entre o real e o 
ideal. Recife: FUNDAJ: UNICAP, 2000. 57p. 
SEABRA, Lília. Turismo Sustentável: planejamento e gestão. In: CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, 
Antonio José Teixeira (Orgs.). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2003. p. 153-189. 
SARAIVA, Joseana  Maria; SILVA, Laurileide Barbosa da. Perfil dos(as) trabalhadores(as) de nível 
operacional de hotéis da Cidade e da Região Metropolitana de Recife – PE. In: Caderno de Pesquisas em 
Administração, São Paulo, v. 11, n°3, p. 29-40, julho/setembro 2004.  
FONTELES, José Osmar. Turismo e impactos socioambientais. São Paulo: Aleph, 2004. 218 p. 
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planejado e não gerido conforme as premissas do desenvolvimento sustentável, 

subjugando e oprimindo as comunidades receptoras. 

 É importante ressaltar que apesar das inúmeras vantagens do turismo 

sustentável existem dificuldades para o seu planejamento, desenvolvimento e 

gestão que devem ser consideradas. Tais dificuldades não se resumem, apenas, 

aos aspectos econômicos e técnicos, elas estão diretamente relacionadas com as 

relações sociais desiguais que se estabelecem no âmbito da sociedade, diz 

respeito com a capacidade e disposição dos diferentes sujeitos sociais em 

respeitarem e agirem, conjuntamente, de forma solidária, de acordo com as 

premissas da sustentabilidade na busca do atendimento dos interesses coletivos. 

Este exercício de articulação, participação e parceria, sem dúvida, constitui uma 

barreira para o estabelecimento do turismo sob as bases da sustentabilidade.  

  Assim sendo, busca-se analisar como se relaciona democratização dos 

direitos sociais e produção do espaço, considerando o turismo no processo de 

transformação ambiental, social e mental, constituído por contradição e mediado 

por ideologias e práticas.  

 Para tanto, é preciso situar esta problemática no tempo e no espaço, para 

compreender de que forma o turismo vem interferindo nas especificidades de uma 

localidade, neste estudo a Praia de Gaibu, no Município do Cabo de Santo 

Agostinho, Nordeste do Brasil. Compreendendo as contradições e mediações da 

atividade turística que permita identificar as transformações no meio ambiente e 

suas implicações no modo de viver, pensar e organizar a comunidade receptora da 

Praia de Gaibu, ou seja, na garantia dos seus direitos sociais.  
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CAPÍTULO III – SITUANDO A PROBLEMÁTICA NO TEMPO E NO ESPAÇO: 
PRAIA DE GAIBU, UNIDADE ESPACIAL DE ANÁLISE 
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3.1 – Espaços de representação e conflitos socioambientais na Praia de Gaibu 
 

 O Município do Cabo de Santo Agostinho, espaço extremamente rico em 

recursos naturais e dotado de um privilegiado acervo histórico-cultural, vem sendo 

palco de vários conflitos e transformações, particularmente em decorrência dos 

interesses particulares sobre os recursos naturais. Nos últimos anos estes aspectos 

vêm adquirindo um ritmo bastante acelerado devido ao incentivo do processo de 

industrialização, urbanização e da atividade turística, provocando transformações 

no meio ambiente, especialmente nas praias localizadas neste Município, dentre 

elas a Praia de Gaibu, a qual se destaca como um dos principais pólos atrativos 

para a exploração da atividade turística e que constitui a unidade de análise deste 

estudo. 

 Localizada no Município do Cabo de Santo Agostinho, a Praia de Gaibu ou 

Aybu (Vale do Olho D’água em tupi-guarani) foi um antigo porto negreiro. Hoje é 

uma das praias mais movimentadas do município. A Praia de Gaibu limita-se a 

norte com a Praia de Enseada dos Corais e ao Sul com a Praia de Calhetas (Foto 

1), se estende por cerca de 2 km. Como um enclave, um trecho de orla arqueado, 

mas que não chega a ser uma baía, esta faixa de praia é cercada pelo mar a leste, 

a ponta do Cabo de Santo Agostinho (onde está localizado o Parque Armando 

Holanda – Patrimônio Cultural) ao norte com um trecho semi-abrigado pela 

continuação dos arrecifes que se iniciam na praia de Enseada dos Corais, ao sul a 

orla se torna mais côncava e protegida com um afloramento rochoso que se 

estende até a praia de Calhetas, a chamada Ponta de Pedras e a Mata do Zumbi e 

a Mata Duas Lagoas, reservas ambientais, a oeste (CPRH, 2003).  

 No trecho meridiano, a orla é exposta e sofre a ação de ondas fortes. Esse 

espaço costeiro, específico da Praia de Gaibu, está delimitado no planejamento dos 

órgãos oficiais (CPRH/Fidem/Condepe/Prefeitura) como área de turismo e lazer, 

náutico e ecológico. 
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Foto 1: Vista aérea da Praia de Gaibu 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Município do Cabo de Santo Agostinho, 1999. 

 

 A Praia de Gaibu é habitada por uma população diversificada, incluindo uma 

pequena comunidade nativa, que vem passando por um processo de transformação 

através da atividade turística e de lazer, implantados, segundo discurso oficial, com 

o objetivo de criar novos postos de trabalho para população, a partir do 

aproveitamento dos recursos naturais e do acervo histórico-cultural do lugar. Essa 

comunidade pode-se dizer, apresenta características rurais e urbanas, sendo 

influenciada pelas mudanças sócio-econômicas, culturais, políticas, ambientais e 

tecnológicas. Isto se deve pela introdução do turismo e do processo de urbanização 

e industrialização, além da exploração das práticas do lazer como alternativa de 

trabalho e renda para a população, a partir da beleza natural específica do lugar 

(GEHLEN & BRYON, 2004).  

 Conforme as Fotos 2, 3 e 4, é possível verificar que a ocupação do local é 

adensada na sua faixa de orla e caracterizada por imóveis com padrão variado 

distribuídos em sua maioria por residências. Cerca de 80% do trecho de areia de 

praia é ocupado por apenas dois loteamentos: Jardim Gaibu e Praia de Gaibu. 

Segundo levantamento realizado pela Coordenação de Cadastro Urbanístico da 
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PMCSA em 2001 verificou-se que vários imóveis avançam na faixa de praia de 

domínio público provocando restrições de acesso durante as marés altas de maior 

amplitude (CPRH, 2003).  

 
Foto 2: Características dos imóveis que ocupam a faixa da Praia de Gaibu 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006. 
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Foto 3 e 4: Características dos imóveis que ocupam a faixa da Praia de Gaibu 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006. 

 

 

 De acordo com a Foto 5, 6 e 7, observa-se outro nível de ocupação que é o 

de barracas na faixa de praia. 

 



 61

Foto 5 e 6: Ocupação da faixa de praia por barracas 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006. 
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Foto 7: Ocupação da faixa de praia por barracas 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006. 

 

 Corroborando estudo realizado por Gehlen & Bryon (2004) na Praia de 

Gaibu, as informações adquiridas a partir da observação não-participante 

demonstram que é por meio da transformação do valor de uso para valor de troca 

dos recursos naturais deste local que se pode verificar os conflitos socioambientais 

com rebatimentos de ordens e tipos variados.   

 Neste sentido, a partir da década de 70 iniciou-se nesta localidade o 

loteamento da faixa de praia, visando à especulação imobiliária, tendo em vista 

ganhos econômicos com a beleza natural do lugar; com sérias conseqüências para 

a população nativa. Aqueles(as) nativos(as) que não tinham condições financeiras 

de comprar seu lote, mesmo morando desde a 3ª geração, tiveram que desocupar o 

local para morar na Vila dos Pescadores, que fica a aproximadamente 3 km do local 

de origem. Isto dificultou o acesso aos recursos naturais, bem como aos meios de 

produção e reprodução da vida dos nativos do lugar, como salienta um nativo: 
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“A Vila dos Pescadores era aqui [na beira mar de Gaibu], quando 
loteou, quem não pode comprar passou lá pra trás [aproximadamente 3 
km da origem]. Quem comprou a maioria desses terrenos foram os de 
fora. O dono daqui de Gaibu tirou daqui para lotear e jogou todo mundo 
lá pra trás... a gente sabe que beira mar é terreno de marinha, mas eles 
tiraram os moradores de qualquer jeito”. 

 

 Tal situação parece espelhar o descaso do tratamento pelo poder público10 e 

o afastamento da população nativa, para áreas mais distantes, rurais em sua 

maioria, ou sendo aproveitados como mão-de-obra barata em serviços domésticos 

ou pequenas atividades voltadas para a população flutuante e para o turismo, 

geralmente de forma flexibilizada e precarizada. 

 Como pôde ser verificado, antes do processo de parcelamento da faixa de 

praia os nativos pagavam uma pequena taxa anual para o “dono da terra” e 

moravam em casas de palha, sem acesso a uma infra-estrutura física que 

garantisse a qualidade de vida, conforme a Foto 8. 

 
Foto 8: Casa dos nativos antes do processo de loteamento 

 
Fonte: Acervo da Escola Municipal de Gaibu, 1976. 

                                                 
10  O município apresenta, ainda, 47,4% dos chefes de famílias recebendo menos de um salário, 26,5% de 
analfabetos, 67,8% atendidos pela coleta de lixo, e um elevado índice de mortalidade, com recorrência de 
doenças infecto-parasitológicas. 
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  A Praia de Gaibu, assim como todo o território costeiro do Estado de 

Pernambuco, é um dos locais onde se registra um dos maiores índices de 

informalismo na ocupação do solo, parcelado de modo fragmentário (lotes de 

pequenas dimensões e improvisação de apropriação do espaço) voltado para o 

processo de urbanização e industrialização. 

 Como expressão do processo mercadológico dos recursos naturais da faixa 

de praia pode-se perceber que Gaibu é uma das praias que apresenta acelerada 

expansão urbana com grande ênfase na especulação imobiliária.   

 Pode-se dizer que Gaibu apresenta um ambiente rico em recursos naturais, 

e por isto mesmo procurado para o turismo, seja nacional ou internacional.  Assim, 

este espaço vem sofrendo modificações para a implantação do turismo desde a 

década de 80, na medida em que serve de atrativo para segunda residência, 

pousadas, hotéis, bares, restaurantes e uma série de barracas, que instaladas na 

praia, servem de apoio para um turismo de pouco recurso financeiro. A 

preocupação em suprir a ausência de infra-estrutura para essa população flutuante 

vem afetando o estilo de vida da comunidade nativa que vivia da pesca artesanal e 

da fabricação de doces caseiros, além da natureza do lugar, ou seja, vem 

interferindo nos direitos sociais desta comunidade. 

 De acordo com os discursos abaixo é possível observar que os nativos ainda 

sofrem com as modificações no entorno, decorrentes de construções de 

hotéis/resorts na faixa de praia e em áreas de manguezais, assim como do 

Complexo Industrial, da construção Refinaria de Petróleo e do Estaleiro. Tudo isto 

causou a degradação ambiental da Ilha de Itatuoca, além da diminuição na oferta 

de espécies antes existentes, que eram consumidas pela população local ou postas 

à venda para as demais. 

“hoje é uma situação muito difícil, a maior parte dos pescadores estão 
morrendo de fome, a Ilha de Itatuoca [que a refinaria desapropriou para 
construção de suas instalações] já não é mais ilha, os manguezais se 
acabou tudo por causa do hotel [a construção do Blue Tree Park]”. 
 
“A maioria dos nativos sobrevivem da pesca, a área de Gaibu está 
praticamente morta pra pesca, a Ilha de Itatuoca não existe mais por 
causa da refinaria. O porto de Suape, junto com esse hotel [o Blue Tree 
Park] acabou com os manguezais e não deixam a gente passar pro 



 65

lado de lá, é capaz da gente apanhar, levar um tiro. Eles dizem que vão 
aproveitar o povo daqui pra trabalhar, mas não me enganam não”. 
 
“O Porto comeu quase todo o mangue, antigamente a gente ia, pegava 
caranguejo, marisco, agora a gente não pode nem chegar perto que 
chega logo a fiscalização e expulsa a gente de lá”. 

 
 As alterações nos recursos naturais públicos comprometem a base de auto-

suficiência e trabalho da população local. Tudo isso interfere na efetivação dos 

direitos sociais à qualidade de vida, ao trabalho, ao uso dos recursos naturais 

públicos, assim como no exercício da cidadania, na construção da identidade e na 

valorização do lugar e dos indivíduos. Na Figura 2 e 3 pode-se verificar a extensão 

da transformação do lugar. 

Figura 2: Mapa da área costeira do Cabo de Santo Agostinho 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município do Cabo de Santo Agostinho, 1999. 



 66

Figura 3: Mapa da área costeira do Cabo de Santo Agostinho  

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Município do Cabo de Santo Agostinho, 1999. 

 

 Os dados da pesquisa demonstram que Gaibu convive com uma proliferação 

de negócios geridos individual ou coletivamente pelos seus moradores, sendo a 

natureza do lugar – praia, litoral, costa ensolarada a maior parte do ano, acidentes 

geográficos como parte da história nacional e reserva ecológica de mata atlântica 

remanescente, além de restingas e manguezais em seu entorno – a fonte de 

atração turística e de pertencimento.      
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3.2 – O Trabalho no Contexto da Produção do Espaço: conflito entre negação 
e garantia dos direitos sociais 
 
 Compreender o trabalho como elemento fundante na produção do espaço, 

tendo em vista estabelecer a relação metabólica entre o ser humano e o meio 

ambiente, permite identificar os mecanismos pelos quais ocorre a efetivação dos 

direitos sociais para a reprodução humana. 

 Neste sentido, Engels (2000) afirma que o trabalho é a fonte de toda riqueza 

social, bem como a natureza, que lhe fornece a matéria por ele transformada em 

riqueza. Mas, é infinitamente mais do que isso. “É a condição fundamental de toda 

a vida humana”; e o é num grau tão elevado que, pode-se dizer: o trabalho, por si 

mesmo criou o ser social. 

 Engels (2000), em seu artigo intitulado: Humanização do macaco pelo 

trabalho, nos mostra a importância do trabalho como característica peculiar do ser 

humano, que o diferencia dos animais irracionais, afirmando que:  
“o animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo modificações 
somente por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de 
seus fins determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga 
necessária, isto é, domina a natureza. E esta é a diferença essencial e 
decisiva entre o homem e os demais animais; e, por outro lado, é o 
trabalho que determina essa diferença”. 

 
 Permeando toda a relação entre o ser humano e a natureza está o trabalho, 

que é, antes de qualquer outra coisa, um processo pelo qual o ser humano, através 

das suas próprias ações, medeia, regula e controla o metabolismo entre ele e a 

natureza. Ele encara os materiais da natureza como uma força da natureza. Ele 

põe em movimento as forças naturais que pertencem ao seu próprio corpo, aos 

braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de se apropriar dos materiais da natureza de 

uma forma adaptada às suas próprias necessidades. Através deste movimento, ele 

atua sobre a natureza externa e a modifica, e assim, simultaneamente, altera a sua 

própria natureza.  

 Neste sentido, é possível evidenciar nos discursos dos sujeitos da pesquisa 

a importância da natureza do lugar como a base para sua auto-suficiência, para sua 
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identidade e pertencimento ao local, na medida em que dizem que trabalham em 

Gaibu e não gostariam de mudar de atividade, conforme as citações abaixo: 
“Aqui é muito lindo, tem o cabo que é uma ponta de pedra avançando 

pro mar, tem os coqueiros, tem o mar. Não quero mudar daqui, gosto 

muito daqui. Nasci aqui, tive minhas filhas aqui e vou morrer aqui”. 
 

“A geografia daqui é maravilhosa, natureza exuberante. Um lugar desse, 

maravilhoso...a 37 km do Aeroporto e 40km de Boa Viagem. Não 

gostaria de mudar não, gosto do que faço”. 
 

“É bom trabalhar aqui, a natureza é a coisa melhor do mundo!” 

“tudo está relacionado com a natureza, minhas aulas é na natureza 

humana e social”. 
 

“Às vezes ia pescar no mangue e o mar é uma natureza muito bonita”. 

“A pesca tem tudo a ver com o meio ambiente, é a profissão mais antiga 

do mundo”. 
 

“Meu trabalho tem 100% a ver com a natureza, tudo gira em torno dela”. 
 

 No entanto, os informantes apontam as dificuldades e problemas enfrentados 

pela desvalorização de suas atividades, particularmente da pesca, bem como a 

falta de incentivo e apoio do poder local. É evidente nos argumentos abaixo a 

transformação do espaço público em ambiente privado, onde a exploração da 

natureza é sistemática e contínua, beneficiando uma pequena parcela dos 

residentes locais que são de outros municípios, “os de fora”, e que detêm o poder 

aquisitivo e político de Gaibu. 
“A pesca está fraca, tá muito explorado. Quando era só dos pobres era 
farto, cada um com sua jangada, todo mundo ganhava dinheiro. A 
lagosta ovada a gente tirava pra procriar, as pequena a gente nem 
pegava, nenhuma... agora se pega de tudo. hoje um barco de 15m, 
vem do CE arrastando tudo, não deixa o peixe crescer pega tudo e 
vende pros hotel”. 
 
“Os pobre pára de pescar na época proibida com medo da fiscalização 
o rico continua e ninguém fiscaliza, ninguém fala nada, agora o pobre, o 
barco é preso e vai aquele problema todo”. 
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“É bom trabalhar aqui, mas não tenho outra opção, não tenho leitura, 
hoje em dia o cara com 35 anos já não encontra emprego quanto mais 
eu com essa idade não é? É muito difícil”. 
 
“Gosto muito do que faço, mas é difícil. Por causa da poluição, do 
desmatamento, do latifúndio, a gente quase não tem opção, mal dá pra 
comer” 

 
 
 Verifica-se na Foto 9, que se complementa com as falas dos nativos, que a 

atividade pesqueira na Praia de Gaibu é significativa e conta com a infra-estrutura 

da Colônia de pescadores Z-8. No passado, particularmente anterior ao processo 

de urbanização, a Colônia de Pescadores Z-8 significava o espaço de 

representação dos pescadores, lugar propício para o acesso aos serviços de 

saúde, educação, comunicação, das decisões políticas e econômicas, onde se 

apresentavam danças folclóricas e manifestações religiosas. No entanto, com a 

modernização da pesca e sua decadência por meio das transformações do lugar e 

da degradação ambiental, a Colônia de Pescadores hoje é utilizada como 

mediadora no acesso às políticas públicas, perdendo seu espaço de representação. 

Sendo utilizada principalmente para informações de cadastro e acompanhamento 

no acesso aos recursos advindos do governo federal para suprir as necessidades 

dos pescadores no período em que a pesca é proibida.  

Foto 9: Pescadores em atividade 

 

Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006. 
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 Na Foto 10 e 11 podem-se observar as instalações físicas da Colônia de 

Pescadores Z-8 que tem cadastrados 474 homens e 104 mulheres, totalizando 578 

pessoas associadas, que variam de pescadores de mar para os homens à coleta 

nos manguezais para as mulheres, sendo praticada com apetrechos tais como rede 

de espera, linha e mergulho, entre outros; se caracterizando como uma atividade de 

pesca artesanal (CPRH, 2003). 

Foto 10 e 11: Instalações físicas da Colônia de Pescadores Z-8 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006 



 71

 No entanto, esta atividade é exercida pelos nativos mais antigos, que ou 

estão aposentados como pescadores ou, ao mudar de ofício, decidiram alugar sua 

casa e equipamentos passando a viver desse recurso.  Entretanto, esses homens 

mantêm o contato com o antigo ofício, a pesca, através das novas atividades 

(venda de peixe ou aluguel do próprio equipamento) ou mantendo contato, hábitos 

e modo de vida com e como os demais pescadores, aqueles que ainda saem para 

o mar (GEHLEN & BRYON, 2005). 

 De acordo com Woortmann (1992), para ser objeto de trabalho, a natureza 

dever ser primeiro conhecida. Mas, ela é pensada para além dessa dimensão. O 

espaço natural é classificado, e nessa classificação da natureza projeta uma 

classificação da sociedade, no caso em questão, uma classificação de gênero – 

construção das relações de gênero. 

 Neste sentido, o ambiente é um espaço construído por agentes sociais 

específicos que lhe atribuem significados também específicos. Esse ambiente não 

permaneceu o mesmo ao longo da história desses grupos sociais. Como se pode 

evidenciar este ambiente passou por transformações, as quais fizeram a história. 

Por transformações entende-se a introdução de novas modalidades de uso de 

espaço que alteram o ambiente, em função de novos agentes sociais e de uma 

outra lógica econômica, trata-se do trânsito de uma lógica dada pelo valor de uso 

para outra, onde o valor de troca se torna hegemônico como pode ser observado 

nas fotos 12 e 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

Foto 12: Entrada de acesso à Praia de Gaibu 

 
Fonte: Acervo da Escola Municipal de Gaibu, 1976 

 
Foto 13: Faixa da Praia de Gaibu 

 
Fonte: Acervo da Escola Municipal de Gaibu, 1976 
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 Junto com a transformação do ambiente natural específico também se 

transformam os papéis socialmente construídos e relacionados ao ambiente. Sendo 

assim, se o espaço é socialmente construído o gênero também o é, ou seja, a 

construção das relações sociais de gênero está intrinsecamente relacionada com o 

ambiente. Neste sentido, a natureza e os grupos sociais constituem um conjunto, 

um ecossistema, podendo-se perceber que as relações sociais de gênero estão 

intimamente envolvidas às atividades de auto-suficiência e aos arranjos 

econômicos existentes em Gaibu. Isto é, estão intimamente envolvidas na utilização 

do ambiente em maneiras culturalmente distintas, o mar é para o homem, o 

mangue é para a mulher. De modo que, as relações entre gênero e o ambiente, 

assim como a relação entre os gêneros, a partir de suas relações com o ambiente, 

vem se transformando através do tempo e do espaço (WOORTMANN, 1992). Isto 

fica claro na medida em que as mulheres falam do ambiente em que se encontram 

inseridas, conforme ressaltam os argumentos das mulheres nativas abaixo 

relacionados: 
 

“Meu trabalho é muito cansativo... Canso demais, eu trabalho tanto 

[faxineira e vendedora de peixes que o marido traz da pesca], mas gosto 

porque ajuda em casa. Se pescaria desse o tempo todo não ia fazer 

faxina, meu marido já tá acostumado com a pesca fraca, se não fosse eu 

pra tudo era pior ainda”. 

 

“Pago o colégio da minha neta, eu sou quem dá tudo a meus netos. 

Comprei esse terreno, construí essa casa e comprei os móveis, até a 

roupa dele [do marido pescador] quem compra sou eu. Agora tô 

trabalhando para comprar a cerâmica daqui de casa”. 

 

“As minhas filhas não quiseram sair de Gaibu, vai pra onde? Aqui é 

melhor, depois que comprei esse quioskizinho dei a barraca da praia pra 

elas conseguirem um trocado, eu espero que nunca tirem as barracas da 

praia, porque é nosso ganha pão”. 
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“Eu mesma fui trabalhar para ajudar em casa, sempre fui independente. 

Meu marido achava bom [o marido é pescador]”. 

 

 Considerando que Gaibu vem passando por um processo de transformação 

do valor de uso para o valor de troca dos recursos naturais é possível observar que 

a responsabilidade pela reprodução da família está sob a responsabilidade da 

mulher. Isto ocorre na medida em que o homem não consegue garantir o mínimo de 

auto-suficiência para a produção e reprodução do grupo familiar, em decorrência da 

desvalorização da pesca, da baixa escolaridade, da apropriação indevida dos 

recursos naturais, bem como a privatização dos meios de produção para garantir 

um mínimo de qualidade de vida. 

 

 Se para os adultos a situação é desalentadora, para os jovens se torna bem 

mais complexa. Com baixa escolaridade, sem formação profissional ou capacitação 

para ingressar no mundo do trabalho formal, desapropriado dos meios de produção, 

além da ruptura na relação metabólica com o meio ambiente resta a marginalidade 

como alternativa para a sobrevivência, compreendida como a prostituição e prática 

de pequenos furtos, como se pode perceber nas falas dos nativos: 
“Deveria ter alguma coisa pros jovens daqui, não tem nada depois do 
colégio, eles ficam pelo meio da rua, não fazem nada”. 
 
“Aqui tem muito maconheiro, em todo lugar. Antigamente não tinha isso 
não, violência, assalto, nada disso. Mais também os meninos não têm 
nada o que fazer, só dá nisso”. 
 
“Hoje em dia os jovens não querem estudar, hoje é tudo fácil e eles não 
querem, eu não estudei porque não podia, tinha que trabalhar”. 
 
“O povo não tem instrução, nem conhecimento. O povo não tem uma 
visão geral, ampla. Se a sociedade não andar, tudo vai se acabar, aqui 
tem restos de mata atlântica que ainda se encontra um pouco 
preservada”. 
 
“Era importante apoiar a comunidade carente para trabalhar em cima 
da qualidade de vida e segurança. Aqui é um reduto de droga, esses 
barzinhos funcionam como boate [prostituição]. Quando o nativo fica 
sem opção vai para as drogas e a prostituição. Não existe incentivo 
para a educação e esporte. As crianças são usadas para pedir 
esmolas, o adulto não tem profissão. A culpa é nossa, todos nós 
devemos mudar nossa forma de pensar e agir”. 
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“A situação da educação é terrível, não tem professores, nem espaço 
físico, a merenda piorou. A delegacia fechou, não tem viatura e só tem 
uma pessoa no núcleo de segurança comunitária”. 
 

 
 De uma forma geral os jovens desenvolvem trabalho precarizado e 

flexibilizado ligados aos serviços de forma esporádica, como também exploram a 

natureza como potencial turístico, enquanto as atividades de pesca e agricultura de 

auto-suficiência são desvalorizadas.   

 Neste sentido, o turismo sustentável é apontado como uma alternativa de 

emprego, renda e desenvolvimento social, na direção da garantia dos direitos 

sociais, conforme sugere alguns moradores nativos que tem uma visão crítica do 

processo de transformação do lugar: 
 

“O turismo deve ser promovido através da educação, atendimento, 
modernização, forma de agir”. 
 
“Aqui só tem turista de periferia, não tem qualidade, aqui pode ser 
trabalhado vários eventos de esportes, religiosos, como a Paixão de 
Cristo. Tudo voltado para a educação, a cabeça do nativo só pensa em 
alugar. A culpa é do empresário que explora, aqui tem 14 associações 
e nenhuma funciona é só política para abrir as portas é a pessoa bem 
vista na sociedade, pela prefeitura e pela mídia. Eu sou excluído do 
mundo social, político e financeiro”. 
“Deveriam ajudar o nativo e os de fora que querem desenvolver, 
poderia ser o próprio comerciante, dá educação pro povo, eles só 
pegam os de fora, não instruem o nativo. Agora é emprego de caseiro. 
A área está sendo explorada sem vê as bases da natureza e do social”. 
 
“O turismo é fraco, é uma coisa boa, traz verba pro Estado. Melhora o 
comércio e o dinheiro da gente”. 
 
“A gente depende deles pra ganhar mais dinheiro. O que bota eles 
compra, dependemos deles pra tudo, mas é fraco”. 
 
“O turismo aqui ainda é precário, aqui é muito bonito, mas não se 
investe, não tem infra-estrutura. Turismo é bom, traz investimento. 
Turista aqui é só de praia e turismo não é só isso tem muito mais 
coisas”. 
 
“O turismo daqui é muito ruim, a praia não tem condições, Porto de 
Galinhas é melhor. Aqui não tem turista, só chega farofeiro, turista é 
aquele que gasta dinheiro, o farofeiro pergunta: quanto é a cerveja? E o 
turista pede: eu quero uma cerveja!”. 
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 “Turismo é duas bolas de neve: uma é perfeita, traz desenvolvimento 
cultural e financeiro; a outra é pobre, sexo, drogas, rock roll e 
criminalidade”. 

 
 
 É possível identificar na fala dos nativos que o turismo que está sendo 

desenvolvido em Gaibu não conduz para a melhoria da condição e conseqüente 

qualidade de vida. Pode-se perceber a existência de um conflito socioambiental na 

região, considerando que os benefícios políticos e financeiros advindos desta 

atividade são direcionados apenas para “os de fora”, em detrimento das atividades 

de auto-suficiência dos nativos, por meio do uso privado dos recursos naturais 

públicos, tal como a proibição da pesca na área do Complexo Industrial de Suape, 

do hotel Blue Tree Park, da ocupação da orla por pousadas e restaurantes, 

ocasionando o desmatamento e poluição do mar.  

 Além disso, os investimentos são direcionados para o atendimento das 

necessidades das pousadas e hotéis, das empresas existentes na área, dos 

restaurantes e turistas, como por exemplo toda a infra-estrutura de pavimentação, 

transporte e ornamentação da orla é pensado para o benefício principalmente das 

empresas. Inclusive existe um Trade Turístico, núcleo que decide como e quando 

realizar transformações na Praia de Gaibu, que conta com a presença de 

representantes da Prefeitura do Recife e do Cabo de Santo Agostinho, dos 

proprietários de pousadas, hotéis e restaurantes da área, mas as instituições que 

representam a comunidade nativa, como por exemplo, a Associação de Moradores 

ou a Colônia de Pescadores não participam deste. Na verdade existe uma 

desarticulação entre a Colônia de Pescadores, a Associação de Moradores e a 

Escola Municipal, estas trabalham em prol da comunidade nativa, mas de forma 

isolada, sem articulação uma com as outras.  

 Isto acarreta a formação de dois núcleos: o da comunidade nativa e “os de 

fora”. “Os de fora” transformam o lugar para gerar lucro, sem considerar os nativos, 

que por sua vez modificam o local para seu auto-consumo, como por exemplo, as 

barracas de praia e vendedores ambulantes, que entram em conflito com os 

restaurantes e pousadas instaladas na Praia de Gaibu. O conflito mais gritante se 
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verifica na pesca, onde foram expulsos da orla e a degradação ambiental diminui a 

quantidade de peixes.   

 Sendo assim, os problemas e externalidades negativas decorrentes do 

turismo, do processo de urbanização e industrialização sobrecaem para os nativos, 

como por exemplo, a falta de saneamento básico; a precarização do trabalho; o 

déficit habitacional; a falta de estrutura das escolas, da saúde e da segurança; a 

degradação ambiental e a poluição. Dentre os problemas relacionados pela 

comunidade encontra-se em primeiro lugar a falta de trabalho e a segurança, 

seguidos pela saúde e educação; em terceiro lugar as drogas e a destruição da 

natureza e por fim a falta de apoio aos jovens, a prostituição, a falta de água no 

verão, transporte e pavimentação das ruas. Nas fotos 14, 15, 16 e 17 é possível 

observar o despejo do esgoto sanitário diretamente na Praia de Gaibu, onde antes 

havia um riacho, hoje se encontra um canal de dejetos. 
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Foto 14 e 15: Percurso do esgoto até a Praia de Gaibu em diferentes trechos 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006 
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Foto 16 e 17: Despejo de esgoto direto na Praia de Gaibu em diferentes trechos 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006 

 

 

 A Prefeitura atua na comunidade de forma descentralizada através da 

Regional 2, conforme a Foto 18.  
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Foto 18: Infra-estrutura da Regional 2  

 
Fonte: Pesquisa direta, dezembro de 2006 
 

 Entretanto, essa problemática decorrente dos conflitos socioambientais, 

reflete as dificuldades do governo local para proporcionar uma participação efetiva 

da comunidade nativa com resultados eficientes e eficazes, como enfatizam os 

discursos dos informantes:  
“Aqui precisa de uma boa administração, uma praia tão bonita, é linda, 
não tem banheiro, não tem nada. A prefeitura tá se metendo com as 
barracas, inclusive a de tapioca que fica na frente da padaria rapaz... E 
deixa de ver outras coisas como o esgoto daqui”. 
 
“A prefeitura mexe com o povo que trabalha [barraqueiros e 
ambulantes] o povo errado [envolvidos com drogas e assaltos] eles 
nem liga.” 
 
“Quase que fui expulsa de onde moro, minha sorte foi que provei que 
morava lá a mais de 20 anos, provei com uma nota fiscal de uma frízer 
que comprei a muito tempo, guardei a nota e provei. Suape quer tirar o 
povo  daqui, isso é um povo ruim... Não quero sair daqui e nem posso, 
se sair vou pra onde? Disseram que o povo que tá lá a muito tempo só 
tinha 2 ou 3 anos que estavam lá, isso é uma injustiça muito grande”. 
 
“Toda a comunidade quer que o turismo venha quando bota é bom 
[promove eventos], final de ano foi bom pra todo mundo”. 
 
 
“A CPRH e o IBAMA não fiscaliza o desmatamento que acaba com a 
natureza, a pesca de fora não é fiscalizada por eles”. 
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“Hoje em dia existe muita ajuda do governo, mas os bancos dificultam o 
acesso ao dinheiro, é muita burocracia”. 
 
“O turismo desse jeito piora a situação, deixou de vir o turista classe A 
e com o desenvolvimento da região [Complexo Industrial, a construção 
da Refinaria e do Estaleiro] deveria ter um investimento maior no 
social”. 
 
“Fui na regional pra pedir pra fazer um banheiro aqui e eles não 
fizeram, eu queria fazer por minha conta e eles não aceitaram, não 
fazem e não querem que a gente faça”. 
 
“A regional não faz muita coisa não, só faz a organização e a limpeza 
daqui. Não tem muita articulação dentro da comunidade, ajuda pouco, 
ela só desobstrui o canal, dá informações, escuta a comunidade e atua 
quando necessário, de vez em quando”. 
 
“Já participei de um evento da prefeitura pra fazer um novo quiosk, o 
Banco do NE pegou nosso dinheiro, pegou R$ 10,00 (dez Reais) de 
duzentos barraqueiros e não fez nada, nunca mais apareceram não 
fizeram nada, só comeu o dinheiro da gente”. 
 
“Participei de uma reunião pra colocar o posto de saúde aqui, foi 
importante e tem que fazer mais, o posto é bom, mas não tem médico, 
os médicos são mal pagos e não querem vim pra cá”. 
 
“Já participei de reunião na área de educação, segurança, saneamento, 
água, energia, droga, crianças, sabe qual foi o resultado? Nenhum... Tá 
vendo?”. 
 
  

No que diz respeito às empresas que promovem o turismo a comunidade 

nativa enfatiza os interesses particulares para acumulação de riqueza a partir das 

falas a seguir: 
 “Essas empresas são ruim, se unem pra tirar as barracas da praia, já 
tirou da frente das pousadas e agora querem tirar o resto”. 
 
“Para eles é bom, mas eles deveriam investir na informação e na 
estrutura da própria empresa e da comunidade”. 
 
“Todas elas só vê o lucro, nenhuma... Nenhuma desenvolve nada em 
prol do social”. 
 

 

 Evidenciou-se ainda que o local resiste, através de manifestações públicas, 

aos interesses particulares de apropriação privada dos recursos naturais públicos, 

mesmo quando submetidos às ações regionais e nacionais. Como se observa na 
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Foto 20, onde a população nativa organizou uma passeata em prol da preservação 

ambiental e do uso coletivo dos recursos naturais. 

 
Foto 20: Passeata em prol da preservação ambiental 

 
Fonte: Acervo da Escola Municipal de Gaibu, setembro de 2005 
 
 
 
 
 É neste sentido que Lefebvre (1991) fornece subsídios para a compreensão 

da produção do espaço, apontando os três momentos que constituem este 

processo: as práticas espaciais, a partir das relações sociais que se estabelecem 

entre os interesses particulares e coletivos; a representação do espaço, onde o 

poder público e iniciativa privada exercem seu poder e transformam o ambiente; e 

os espaços de representação, onde a comunidade nativa resiste e exerce sua 

cidadania, reivindicando por melhor qualidade de vida e a garantia de seus direitos 

sociais. Nos processos em curso, existem determinismos e estratégias, 

espontaneidades e atos fabricados. As contradições subjetivas e ideológicas, as 

preocupações humanistas incomodam e entram em conflito para propor uma 

reflexão teórica que redefina as formas, as funções e as estruturas da produção do 

espaço, bem como das necessidades sociais inerentes à sociedade rural-urbana. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Com base nos resultados obtidos a partir deste estudo pode-se concluir que 

a transformação do valor de uso para o valor de troca dos recursos naturais da 

Praia de Gaibu desencadeou vários conflitos socioambientais. Estes conflitos se 

expressam a partir do processo de urbanização e industrialização, da degradação 

ambiental, a apropriação privada da natureza e de sua exploração pela atividade 

turística. Tudo isto interferiu na relação metabólica da comunidade nativa da Praia 

de Gaibu com a natureza, particularmente na condição de acesso ao trabalho e 

qualidade de vida.  

 

 O estudo permitiu identificar que as transformações do espaço agravaram as 

manifestações da questão social e os conflitos socioambientais expressos na 

localidade, particularmente em decorrência da falta de integração da comunidade 

nativa no processo de gestão participativa do poder local, capazes de assegurar a 

equidade social e os direitos sociais. 

 

 Os benefícios advindos da urbanização não foram capazes de resolver os 

problemas decorrentes das relações sociais contraditórias e antagônicas, embora 

venha sendo utilizado como a bandeira principal no discurso sobre a implantação e 

expansão do turismo para uma vida digna. 

 

 Mesmo desprovida da participação na gestão pública do lugar, a comunidade 

nativa expressa suas reivindicações e resistências através do exercício de sua 

cidadania, pressionando o poder local por melhor condição e consequentemente 

qualidade de vida para a garantia e ampliação dos direitos sociais.  
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 Uma visão segmentada da realidade somente pode levar a resultados 

parciais. Desenvolver o turismo sustentável no Nordeste, particularmente na Praia 

de Gaibu, deve ser tão importante quanto investir em tecnologia para amenizar os 

rigores das secas ou ampliar e diversificar a indústria regional ou ainda melhorar a 

qualidade e a produtividade agrícola. Não se trata de diminuir a importância desta 

atividade, mas de relativizá-la, dando ao discurso de expansão do turismo, uma 

visão crítica, bem como o fundamento concreto e real que deve ter. 

 

 O grande desafio atual, para todos os sujeitos sociais envolvidos nas 

diferentes modalidades turísticas é o de realizar o salto qualitativo, que transforma 

as idéias e concepções do turismo sustentável em estratégias sustentáveis 

concretas, isto inclui a integração efetiva da comunidade nativa no processo de 

planejamento, execução e gestão das ações públicas para o desenvolvimento local 

sustentável.  
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