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RESUMO 
 

O modelo de turismo concebido, incentivado e financiado pelo governo do Estado do Ceará 

nos últimos 11 anos, está inserido no contexto da economia mundializada e, por suas 

características, assemelhadas com o modelo mexicano e caribenho, se traduz pela exclusão 

social, elitização e privatização de espaços públicos, homogeneização cultural, produção de 

não-lugares vazios de vida comunitária e laços identitários próprios. Este modelo tende a criar 

e manter formas de apropriação privada de espaços públicos, como praias e mananciais, 

acentuar as desigualdades de renda, numa região pobre e desprovida de investimento para a 

implementação de uma infra-estrutura, ao mesmo tempo em que opera por meio de vultosos 

gastos públicos, sem uma consulta à sociedade e integração aos interesses e vontades da 

maioria da população. A presente investigação teve por objetivo básico o conhecimento 

sistêmico e sistematizado, na perspectiva transdisciplinar, das condições em que foram 

concebidos e implementados o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste (PRODETUR-NE) e do Ceará (PRODETUR-CE), na área prioritária para a alocação 

dos investimentos públicos e privados, a Região Turística II do estado do Ceará. Buscou-se 

captar a percepção dos atores locais nas seis localidades de Cumbuco/Lagoa do Barro 

(Caucaia), Pecém (São Gonçalo do Amarante), Paracuru, Lagoinha (Paraipaba), Flecheiras 

(Trairi) e Baleia (Itapipoca), no sentido de descobrir quais os reflexos na efetiva melhoria da 

qualidade de vida da população, na forma de mais e melhores empregos, salários e renda, 

maior conservação/preservação ambiental, afirmação cultural e fortalecimento, nos marcos do 

novo paradigma, do Desenvolvimento Sustentável. Para tal mister, procurou-se analisar os 

dados estatísticos oficiais, correlacionando-os com a percepção dos atores locais captada 

através de pesquisa participante e semi-estruturada. Os resultados obtidos revelaram um 

sistema turístico funcional e estrutural fracamente sustentável e comprometido no longo prazo, 

por não ter assegurado a efetiva melhoria da qualidade para a maioria da população local, ter 

acentuado os impactos ambientais negativos, a segregação sócio-espacial, a descaracterização 

cultural, a geração e aprofundamento de problemas sociais, como a prostituição infanto-juvenil 

e tráfico de drogas, além de grandes expectativas de empregabilidade que têm frustrado os 

mais jovens.  Com isso, recomendou-se a reformulação de suas estratégias e prioridades, para 

se alcançar um Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), com participação e 

descentralização da gestão em nível local.   
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ABSTRACT 

 

The tourism model conceived and incentivated, for the last eleven eyers, by the government of 

the state of Ceará (Northeast Brazil), has grounded on the context of a globalized economy, 

and its characteristcs, resemblance those of the Mexican and Caribbean models, by means of 

social exclusion, elitism, public space privatization, cultural homogenization, production of 

not-place without community life or identity ties. Such a model tends to create and to maintain 

a private appropriation of publics spaces,  like beaches and water springs, to accent the 

desigualitys of income and one region poor, and desprovid of ivestiments the implementation 

of infra-sruture, a long time in that operate by midle bulky publics expense whitout consulte 

the society and integrating the interest and need of the greater number of populaion . The 

present invetigation had the objetive basic the sistemic and sistemattic knowledge in 

perspective transdisciplinar, the condicions in that went concept e implemented the Tourism 

Development Program in Northeast of Brazil (PRODETUR-NE) and of Ceará (PRODETUR-

CE), in area prioritary for alacation of  investiments public and private in the Region Turistic 

II on the State of Ceará. A field survey among the social actors in the of Cumbuco/Lagoa do 

Barro (Caucaia), Pecém (São Gonçalo do Amarante), Paracuru, Lagoinha (Paraipaba), 

Flecheiras (Trairi) e Baleia (Itapipoca) tried tried to capture their perceptions about real 

improvements in the population quality of life, through more and better job, wages and 

income, increased environmental preservacion/conservacion, and stronger cultural assertion, 

according to the new paradigm of developement sustentable. Next, an attempt was made in 

order to correlate offcial statistic data with the percepcion captured by above mentione 

participative and semi-strutured field survey. The results show a fucional and strutural system 

of turism, with a weak sustainably in the long run, for not ensuring and efetive improvement of 

the majority of the local population quality of life, for reinforcing negative environmental 

impacts, socio-space segregacion, cultural the descharacterization, generation and increase of 

some social problems like infant-juvenile prostitution and drugs traffic, at the same time that 

tourism job expectations frustrate young people mostly. From all that, restructuring of 

strategies and priorities is recommended, in order to attain the genuine Local-Integrated-

Sustainable Development (LISD), through people’s participation and decentralization of 

management which empowers local communities. 



APRESENTAÇÃO 

 

A presente investigação teve por interesse básico o conhecimento sistêmico e 

sistematizado das condições em que foram concebidos e implementados o Programa de 

Ação para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR-NE).  Assim é que o 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo do Ceará (PRODETUR-CE), já 

concluiu sua 1ª fase, transcorrida entre os anos de 1995 e 2001 e que teve como área 

prioritária para a alocação dos investimentos públicos e privados a Região Turística II do 

Estado do Ceará, que corresponde aos seis municípios litorâneos mais próximos e que estão 

situados, a oeste de Fortaleza, quais sejam: Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, 

Paracuru, Trairi e Itapipoca.  

 

As motivações para a realização de tal estudo derivaram da estrita preocupação com 

a alocação eficiente, eficaz e efetiva dos escassos recursos públicos estaduais, nacionais e 

internacionais, disponibilizados pelo governo do Ceará, através da: Secretaria de Turismo 

do Estado do Ceará (SETUR), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), da Secretaria de Infra-Estrutura 

do Estado do Ceará (SEINFRA) e do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens 

(DERT); do Governo Federal através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que tem participação do povo brasileiro, seu 2º maior acionista 

(com 12% do total das suas ações) de modo que, a aplicação desses recursos públicos, 

portanto, defrontasse com os reclames de um resgate histórico de iniqüidades sociais 

impostas secularmente aos extratos inferiores da estrutura sócio-econômica do Brasil.  

 

As outras motivações decorreram da análise da concepção e aplicação, por parte do 

Governo Estadual, de um Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995-1998) no qual o 

turismo e o PRODETUR-CE desempenhariam um papel fundamental na alavancagem do 

desenvolvimento, que se pretende sustentável, das forças produtivas do estado do 

Ceará.Encerrada a 1ª fase do PRODETUR-CE (1995/2001) e já está sendo implementado o 

PRODETUR II e outro Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará (1999/2002) cabe 
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fazer avaliações de suas metas, estratégias e seus objetivos, a partir de uma ótica de 

investigação, sistêmica e holística. O estudo analisou as avaliações feitas pelo BID, BNB e 

o estudo da concepção dos projetos de infra-estrutura (exceto o do Aeroporto Internacional 

Pinto Martins) órgãos gestores do PRODETUR-CE, comparando-as com a avaliação da 

sociedade civil cearense, representada pelo Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará 

que, desde de 1994, vem monitorando todas as etapas do programa, nessa 1ª fase. 

 

No capítulo 1, há o item intitulado: “Turismo: quadro conceitual na perspectiva 

sistêmica”, que fez uma abordagem do processo histórico da evolução das lutas sócio-

ambientalistas, em nível mundial, de modo a situar a discussão sobre o surgimento dos 

conceitos de ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável no contexto das práticas 

sociais em que medram. Depois, fez-se uma conceituação sistêmica do turismo, buscando 

envolver várias áreas de estudos que se interligarão. A seguir, analisou-se concepção do 

PRODETUR-NE e PRODETUR-CE contextualizando-a com o macro ambiente 

internacional da globalização capitalista. 

 

O capítulo 2 trabalhou a conceituação sistêmica do turismo e desenvolvimento 

sustentável, os aspectos gerais das unidades geoambientais com uma caracterização da área 

de estudo, que circunscreveu seis municípios do Litoral Oeste mais próximos da capital, 

Fortaleza, e que constituem a Região Turística II, definida no PRODETUR-CE como área 

prioritária ao planejamento territorial do turismo do Estado. Esta Caracterização será 

Geossistêmica e Ecodinâmica da paisagem do litoral oeste do Ceará (definida pelo estudo), 

na qual será feita a identificação dos geoambientes litorâneos e dos processos ecodinâmicos 

que sofreram, em função de impactos diretos e indiretos correlacionados com as 

intervenções públicas e privadas, induzidas e concretizadas pelo PRODETUR-CE. 

 

Também foram analisadas as atividades sócio-econômicas do Estado e dos seis 

municípios do PRODETUR-CE, a partir dos dados oficiais do Instituto de Planejamento do 

Estado do Ceará (IPLANCE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e das 

prefeituras municipais que serão analisados considerando-se o período de 1995 a 2001. A 

seguir foram elencados os investimentos em infra-estrutura executados pelo PRODETUR-
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CE nos seis municípios e em Fortaleza, os valores financeiros, sua pertinência e a real 

necessidade, derivadas das aspirações da sociedade, em termos de custo de oportunidade 

social (até mesmo por serem recursos públicos extremamente escassos) e em função das 

demandas sociais existentes em um estado pobre como o Ceará. 

 

Trabalhou-se os aspectos sócio-econômicos e ambientais da região estudada, 

enfocando os números oficiais por meio de indicadores sócio-ambientais, tais como: 

•Saúde (incidência de doenças infecto-contagiosas, expectativa de vida ao nascer, 

percentual do orçamento gasto em saúde e número de médicos por habitantes); 

•Educação (número de alunos matriculados no ensino fundamental e médio, taxa de 

analfabetismo, números de repetência e de evasão escolar, percentual do orçamento 

municipal gasto com educação); 

•Moradia (densidade populacional, déficit habitacional); 

•Segurança alimentar (programas de complementação de renda como Bolsa-Escola, 

Bolsa-Renda, Vale-Gás, de aleitamento materno, condição da mulher e das crianças); 

•Indicadores Econômicos (Produto Interno Bruto (PIB) estadual, PIB percapita, 

empregos gerados, taxa de desemprego aberto, evolução dos preços, situação dos setores 

econômicos, credito público, programas de profissionalização existentes, variação da renda, 

investimento privado); 

•Indicadores Ambientais (qualidade da água, do ar, coleta e destinação final do lixo, 

situação dos solos, disponibilidade dos recursos naturais, desmatamento e queimadas, 

regularização fundiária, unidades de conservação existentes, áreas de expansão urbana 

existentes, graus de assoreamento e poluição hídrica, deslize e ou desmonte de dunas, pesca 

predatória). A cada exposição das tabelas e gráficos dos indicadores escolhidos que 

poderão apontar os caminhos da sustentabilidade econômica, social, ambiental, política e 

cultural prevista nas estratégias de desenvolvimento sustentável e entres as quais o turismo 

como um dos vetores, fez-se a análise comparativa no tempo de incidência do estudo; 

 

A compreensão de sustentabilidade perpassou todos os momentos da construção dos 

indicadores e, também, fez-se a exposição e análise dos Índices de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) dos seis municípios enfocados e também de Fortaleza que 
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está inserida no contexto do sistema turístico, a ser analisado, já que ela foi e ainda será 

contemplada pelos investimentos do PRODETUR-CE. 

 

A seguir, o capítulo 3 abordou a concepção e implementação do PRODETUR-NE e 

PRODETUR-CE, contextualizando-a, nas práticas sociais onde se inserem e onde se 

processam os embates políticos e econômicos, nos níveis regional, nacional e internacional.  

 

No capítulo 4, foi feita a discussão e análise da metodologia da pesquisa, com a 

exposição dos pressupostos, o teste das hipóteses, a amostra e método escolhido para a 

avaliação de dados quantitativos e qualitativos diferenciados, no sentido de se tentar 

capturar a percepção e compreensão dos atores sociais dos locais elegidos pelo 

PRODETUR-CE, (ou seja, as seis comunidades inseridas no contexto da montagem da 

infra-estrutura turística).  

 

Para finalizar, no capítulo 5, foi organizado o sistema turístico do litoral oeste, com 

a identificação dos seus elementos constitutivos, os atributos desses elementos, as inter-

relações que articulam entre si e com os geoambientes circundantes, a interferência 

causadas nos geoambientes e nos sócio-ambientes decorridas de ações do PRODETUR-CE, 

os mecanismos de entradas, saídas e ciclagem de matérias, bem como os fluxos de energia 

e informação que entram e saem continuamente no sistema (INPUT e OUTPUT). 

 

O capítulo 6 trouxe a conclusão do estudo, que situou as análises do PRODETUR-

CE feita pelo BID e pela sociedade civil cearense, que teve no Fórum em Defesa da Zona 

Costeira do Ceará, um procedimento avaliativo que resultou também em um relatório, o 

qual pôde expor o olhar da sociedade civil sobre a primeira fase do PRODETUR-CE. Essa 

avaliação da sociedade civil foi ligada à análise dos atores locais que foram escolhidos no 

trabalho de campo, que foi confrontada com as avaliações feitas pelo grupo gestor do 

PRODETUR-CE do Governo do Estado e a análise do BNB. Juntaram-se todas as 

contribuições e críticas para de modo a se chegar a recomendações e sugestões que 

contribuam na construção de uma cultura ambientalista crítica, capaz de direcionar-se no 

sentido do aperfeiçoamento e avanço das próximas etapas do PRODETUR-CE. 



1 INTRODUÇÃO 

 
 

O mundo novo deve surgir dos valores básicos que permitiram a vida chegar até aqui, 
depois de 3,8 bilhões de anos: o cuidado de uns para com os outros, a conectividade de 
todos com todos, a solidariedade cósmica, a cooperação permanente entre todos, a 
reverência face ao mistério do mundo e à imensa complexidade do universo, a compaixão 
por aqueles que sofrem e ficam a caminho. Sem esses valores, a futura sociedade mundial 
não se constituirá ou não se manterá unida, garantindo a todos os direitos de se sentirem 
filhos e filhas da Terra e não os condenados e excluídos da Terra, nossa Mãe comum”. 
Leonardo Boff 

 
 

 

O planeta Terra vive um período de intensas e rápidas transformações técnico-

científicas. Em contrapartida, engendram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos que, 

se não forem remediados, no limite da sustentabilidade dos processos ecológicos existentes 

em todos os ecossistemas, ameaçam a manutenção da vida no planeta. A ilusória asserção 

econômica de que nossas riquezas são incomensuráveis e infinitas (baseada no que ficou 

convencionado como sendo “necessidades humanas ilimitadas" e que se vincula também à 

idéia de que os recursos naturais serem "inesgotáveis”), o desconhecimento (ou a não 

consideração devida) do período de tempo que a natureza necessita para se recompor e a 

forma intensiva e sem controle como em muitas partes do planeta, foram utilizados os 

recursos naturais, podem dar a dimensão correta da crise ambiental que se está vivenciando. 

 

A degradação ambiental tem alcançado níveis jamais vistos: 

•Pesquisas recentes realizadas pela NASA mostram que a temperatura média do 

planeta já subiu 1,8°C desde o início do século XX, muito provavelmente, devido ao 

aumento das emissões de gases provocadores do efeito estufa e da poluição atmosférica, 

como CO2, CO, NO, SO2, que se acentuou com a expansão da industrialização no mundo; 

•Segundo o World Wildlife Fund (WWF), cerca de 35% dos ecossistemas europeus 

já foram seriamente alterados pelas chuvas ácidas e 50% das florestas da Alemanha e 

Holanda estão destruídas pela acidez das chuvas e ,em Cubatão, as chuvas ácidas têm 

contribuído para destruição da Mata Atlântica; 

•Segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO), cerca de 500 km² de 

florestas são derrubados diariamente. Somente entre 1981 e 1990, foram destruídos 154 
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milhões de hectares de florestas tropicais no mundo, o equivalente a 30% da Amazônia e o 

ritmo da desertificação aumenta em 60 mil km² por ano. 

A vertiginosa exploração de petróleo, no Brasil dos últimos 30 anos, tem provocado 

enormes danos aos ecossistemas costeiros, principalmente os manguezais, o que ocasionou 

a morte de espécies e impossibilita que milhares de pessoas possam tirar os seus sustentos 

desses ambientes, como se já não bastasse terem de habitar em áreas insalubres, ao ser 

pressionadas pela especulação imobiliária.  
 
“Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a 
condição que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural, reorientando os 
objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Esta revolução deverá concernir, 
portanto, não só as relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios 
moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo”(GUATTARI,1991:9). 

 

Em tal contexto dramático que a civilização pós-moderna se colocou, a organização 

e luta do movimento ambientalista surge não apenas como uma luta pelo poder político, 

mas decorrem da necessidade vital para melhorar a vida de todos os habitantes (em todos os 

ecossistemas, sejam eles: urbanos, rurais ou naturais). Sabe-se que os estragos maiores que 

afetarão a vida do planeta não escolherão os bairros, as classes sociais, as etnias e nem as 

correntes ideológicas que os cidadãos(ãs) professem , embora se verifique que os efeitos 

danosos da degradação sócio-ambiental têm recaído sobre as camadas sociais mais baixas, 

em função de habitarem nos lugares que, se assentam nos geoambientes mais instáveis e 

vulneráveis ambientalmente. O turismo desordenado tem contribuído para se acentuar esse 

quadro. 
 
As cidades turísticas apontam para uma nova forma de desenvolvimento urbano. Esse 
desenvolvimento, centrado no consumo, impõe novas configurações econômicas, culturais e 
espaciais. Ao contrário das cidades características das sociedades industriais, voltadas para a 
produção de necessidades básicas, expressões maiores do modelo fordista (HARVEY, 
1992), as cidades turísticas indicam um outro modelo. Baseado no consumo, fundado na 
diversão e no prazer, elas expressam, em certa medida, o modelo pós-fordista de 
desenvolvimento” (JÚNIOR, 1997:48). 

  

Segundo o relatório Brundtland, desenvolvimento sustentável: “É aquele que 

harmoniza o imperativo do crescimento econômico com a promoção da eqüidade social e 

preservação do patrimônio natural, garantindo assim que as necessidades das atuais 

gerações sejam atendidas sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações 
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futuras” (Relatório Brundtland Nosso Futuro Comum, 1987). E que, ainda segundo o 

Relatório Brundtland essa compatibilização de necessidades resultaria em uma 

solidariedade que se faria em cada sociedade no contexto atual e, também intergeracional. 

Por ainda não existirem as gerações futuras, depende a sua própria existência das decisões e 

dos compromissos assumidos pelas atuais gerações.  

 

No ponto de vista da atividade turística, para se ter uma prática turística sustentável 

é preciso que se cumpram alguns princípios básicos assim resumidos: 
 
“Uso sustentável do solo; 
Redução do consumo supérfluo e desperdício; 
Manutenção da biodiversidade; 
Introdução do turismo no planejamento (global e local); 
Suporte à economia local; 
Envolvimento das comunidades locais; 
Consulta ao público e às instituições públicas e não governamentais; 
Capacitação de mão-de-obra; 
Marketing turístico responsável e 
Estímulo e desenvolvimento de pesquisa relacionada aos problemas a ele vinculado” 
(EVER,1992: 25). 

 

A preocupação do presente estudo voltou à crítica ao modelo desenvolvimento 

implementado no estado do Ceará e sobre a alocação adequada (do ponto vista social, em 

termos de custos de oportunidades sociais e da viabilidade ambiental desse tipo de 

programa de grande valor financeiro, do uso correto e transparente) dos recursos públicos e 

privados destinados ao PRODETUR no Ceará, que, segundo dados do BNB, “somam 

recursos da ordem de 800 milhões de dólares (para todo o NE) e 126 milhões para o Ceará, 

sendo metade oriunda do BID, mediante repasse ao BNB, e metade referente à 

contrapartida governamental” (BNB, 1995: 6). 

 

A área de abrangência do estudo foi parte da Costa oeste estado do Ceará (ou seja, 

os seis municípios da Região Turística II), que envolveria todos os geoambientes da 

Planície Litorânea da referida área, avaliando-se as condições sociais, econômicas, culturais 

e ecológicas de maior parte das áreas que receberam os investimentos do PRODETUR-CE. 

Isso envolveu a análise dos empregos gerados (e se as populações locais forem absorvidas), 

treinamentos e qualificações das populações locais e levantamentos pelas abordagens 

geossistêmicas e uma classificação ecodinâmica (consolidada pelo reconhecimento da 



 8

verdade terrestre com as visitas dos locais para verificar a situação real das comunidades). 

Foram também aplicados questionários básicos e realizada pesquisa participante nas seis 

comunidades litorâneas escolhidas (Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, 

Flecheiras e Baleia) de modo a se testar juntamente com as comunidades, alguns 

indicadores de sustentabilidade. Com isso, tentou-se captar a percepção de um número 

representativo de membros das comunidades da área de estudo, quanto ao processo de 

transformação dos seus lugares promovido pelo PRODETUR-CE 1a fase. 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

O trabalho dissertativo buscou responder à seguinte questão: 

 

• Qual a efetiva sustentabilidade econômica, social, cultural e ecológica 

existente na Região Turística II do Ceará, resultante dos investimentos do PRODETUR-CE 

1ª fase? As hipóteses de trabalho são as seguintes: 

 

Primeira: O modelo de turismo concebido, incentivado e financiado pelo governo 

do estado do Ceará, nos últimos 11 anos (mas que começou a ser elaborado em 1989, com 

o PRODETURIS), está inserido no contexto da economia mundializada e, por suas 

características assemelhadas com o modelo mexicano e caribenho, se traduz pela exclusão 

social, elitização e privatização de espaços públicos, homogeneização cultural, produção de 

não-lugares vazios de vida comunitária, sem laços identitários próprios e o controle total 

dos fluxos e organização dos serviços turísticos, realizados por grandes operadoras e redes 

de hotéis multinacionais. Torna-se, assim, alvo de inúmeros questionamentos e dúvidas 

sobre a sua verdadeira sustentabilidade econômica, social e ecológica, pois o modelo citado 

tem acentuado a crise sócio-ambiental nos países caribenhos e no México (GOMES, 1998). 

Neste modelo segundo os estudos de CARLOS (1998) e RODRIGUES (1997), tende a 

criar e manter formas de apropriação privada de espaços públicos, como praias e 

mananciais, e acentua as desigualdades de renda numa região pobre e desprovida de 

investimentos, a implementação de uma infra-estrutura, ao mesmo tempo em que atua por 

meio de vultosos gastos públicos, sem uma consulta e integração aos interesses e vontades 
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populares. Teria sido exeqüível, dentro de limitadíssimas condições técnicas, políticas e 

concretas (e o estilo centralizador de administração e de aversão ao diálogo com os 

movimentos sociais, advindas do grupo político que tem permanecido no poder estadual já 

há 16 anos), começar-se a transformar a injusta e secular estrutura sócio-econômica vigente 

e, com isso, de cumprir os três princípios basilares do desenvolvimento sustentável que 

estão expressos nos documentos oficiais, quais sejam: Eficiência Econômica, Eqüidade 

Social e Sustentabilidade Ecológica, estando esse processo nos marcos de um sistema 

capitalista globalizado? 

 

Segunda: Numa estrutura turística mundial consolidada, com áreas receptoras 

consagradas pelos elevados fluxos turísticos há décadas e, outras, até há séculos, haveria 

condições de se romper à rígida segmentação mundial, por um país que está na periferia do 

Sistema Turístico Mundial com algo em torno de 1,5% dos fluxos mundiais de turistas e 

das receitas? E dentro desse quadro, o Nordeste brasileiro e o Ceará, poderiam construir 

condições de enfrentamento a essa acirrada competição mundial por turistas estrangeiros? 

O problema parece está posto, no caso do Nordeste, nos seguintes termos: 
 

"A captura do tempo livre se evidencia também na maneira pela qual o desenvolvimento do 

turismo se apresenta no contexto do Nordeste brasileiro. Neste, o capital pretende 

transformar o tempo livre das sociedades características dos pólos emissores, em lucro. Tal 

perspectiva se assenta numa sujeição subjetiva no âmbito da cultura quando se transformam 

comunidades litorâneas em destino turístico. Na verdade, o que se propõe de fato é uma 

mercantilização da natureza, projetada como valor de troca, na qual se subvertem os usos 

locais e relações sociedade-natureza fundadas em contextos onde essas relações pautavam-

se predominantemente pela sobrevivência. Concorrem para essas transformações, para essa 

captura do tempo livre, de maneira decisiva, o Estado e a iniciativa 

privada"(TUPINAMBÁ,1999:25).  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GERAL 

 

Analisar os condicionantes sociais, econômicos, culturais e ecológicos da proposta 

inicial do PRODETUR-CE, no contexto do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Ceará (1995-1998). 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

•Caracterizar os geoambientes inseridos na área de influência do PRODETUR-CE 

1a fase, por meio de uma hierarquização dos níveis de estabilidade ecodinâmica das áreas 

mais intensamente exploradas pelo turismo; 

•Comparar os IDH-Ms dos seis municípios inseridos no PRODETUR-CE 1a fase, 

no período, 1995-2000; 

•Examinar se houve elevação (ou não) da renda média das populações (seis 

comunidades litorâneas já citadas) diretamente atingidas pelo PRODETUR-CE 1a fase, no 

período 1995-2000, decorrente do turismo vis-à-vis as outras atividades econômicas 

existentes; 

•Verificar alguns impactos ambientais existentes nas áreas mais frágeis, resultantes 

do crescimento turístico no período do estudo; 

•Descobrir se houve alterações significativas nos sentidos, valores e manifestações 

identitárias na cultura das localidades envoltas no PRODETUR-CE 1a fase no sentido da 

descaracterização e enfraquecimento, ou fortalecimento e afirmação dos seus valores e 

identidades culturais. 

•Avaliar a consistência da sustentabilidade ambiental, social e econômica das 

estratégias de desenvolvimento turístico para o Estado, contidas no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável (1995-1998), correlacionada com a proposta e 

implementação do PRODETUR-CE; 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil é um país que promoveu uma relativa modernização na sua organização 

industrial, nos últimos 40 anos no, bojo de um processo de crises de acumulação capitalista 

mundial que forçou a reestruturação das economias e instalou um “Capitalismo Mundial 

Integrado (CMI)” (GUATTARI, 1990). Dessas mudanças, surge a formação de blocos 

econômicos de países para enfrentarem a competitividade intercapitalista mundial que 

extrapolou as fronteiras geográficas, políticas e culturais, para acontecer em todas as 

direções e lugares, numa velocidade inimaginável. 

Os Estados Nacionais isoladamente perderam força política na reconfiguração da 

Divisão Internacional do Trabalho, pós-destruição do “socialismo real”. Com a 

reestruturação produtiva, determinada pelas inovações tecnológicas, que promoveram 

reformas na alocação dos recursos financeiros internacionais e no domínio econômico do 

processo de acumulação, por parte dos setores ligados a informação, comunicação e 

eletrônicas, configura-se um quadro de disputa intercapitalista mais acirrado, só que agora 

se dá em todos os lugares do planeta. E, com esse processo, as políticas de privatização de 

serviços públicos e abertura unilateral ao comércio internacional e da saída do Estado de 

suas funções econômicas, (que foi denominado de neoliberalismo) foram sendo 

implementadas nos países mais pobres, endividados e dependentes de capital externo para 

crescer. O Brasil se inseriu de forma passiva e subserviente aos ditames das corporações 

transnacionais e às Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs), nesse contexto de rápidas 

mudanças que tem trazido aumento da desigualdade entre os países ricos e pobres e entre as 

regiões, nos países pobres, como também, entre grupos e classes econômicas na mesma 

região. 

 

Neste mesmo período de mudanças estruturais na política econômica, o turismo 

cresceu muito no país e os governantes de então (em função da vinculação ideológica com 

essa concepção política neoliberal de Estado mínimo) conceberam estratégias globais, no 

sentido de potencializar o aumento dos fluxos turísticos, os quais, como tudo que gera altos 

lucros, atrai investidores, que por sua vez, influenciam na formulação e implementação de 

políticas públicas setoriais. 
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O Ceará, como um estado governado por empresários sintonizados com as 

tendências de alocação de investimentos das multinacionais e das Instituições Financeiras 

Multilaterais (IFMs), entra na articulação regional de Governadores, via Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e sua Comissão de Turismo Integrado do 

Nordeste (CTI/NE) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB), para conseguirem junto à 

Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) na época do governo do Presidente 

Fernando Collor, em 1991, que foi o iniciador do processo de abertura econômica e das 

privatizações, lançar o PRODETUR-NE, que inicialmente englobou todos os nove estados 

da Região e parte da região norte de Minas Gerais. 

 

1.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.4.1. A distinção conceitual entre maldesenvolvimento e ecodesenvolvimento. 

 

A fundamentação teórica básica referenciadora do trabalho dissertativo é a do 

ecodesenvolvimento, elaborada por Ignacy Sachs nas décadas de 70 e 80 do século 

passado. Ele se mostra um crítico bem lúcido dos modelos de desenvolvimento postos em 

circulação após a Segunda Guerra Mundial, tanto nos países socialistas como nos 

capitalistas, nos quais: 
 
um estreito economismo levava a pensar que uma vez assegurado o crescimento rápido das 
forças de produção, isto provocaria um processo completo de desenvolvimento que se 
estenderia, mais ou menos espontaneamente, a todos os domínios da atividade humana. De 
certa forma, uma condição sem dúvida nenhuma necessária ao desenvolvimento, era ao 
mesmo tempo considerada suficiente, em nome de uma interpretação da história baseada em 
um materialismo mecanicista grosseiramente simplificado, ao qual aderiram igualmente 
alguns marxistas ortodoxos e seus ferrenhos adversários, como Rostow. E para que esta 
condição necessária e suficiente fosse preenchida recomendava-se aos países em via de 
desenvolvimento a repetição mimética de um modelo histórico (SACHS, 1986-a:30). 

 

A essa concepção unilinear da história, baseada em uma sucessão de etapas de 

desenvolvimento das forças produtivas, pelos quais todos os países obrigatoriamente 

deveriam passar, seja induzidos pelas forças do mercado ou pelo Estado centralizador, 

SACHS (1986-a) denominou de maldesenvolvimento, o qual se fundamentou em teorias do 

crescimento econômico que defendiam: 
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a idéia do “quanto mais, melhor, e de que todos os problemas estruturais acabarão por se 
resolver através de uma fuga quantitativa para diante. Não leva em conta a oposição entre a 
economia do ser e a do ter (ver, a propósito, Passet, 1979) e ao invés de redefinir a 
finalidade do desenvolvimento, concentra-se nas instrumentações do aumento da oferta de 
bens e serviços (SACHS, 1986-a: 38).  

 

Nesse modelo, não há uma priorização para a satisfação das necessidades sociais 

reais da população e não se avaliam os custos sócio-ambientais do crescimento econômico, 

os quais nem sequer são contabilizados (ou mesmo que os gastos na área ambiental elevam 

o PIB). Para os países do Terceiro Mundo, propõe-se a repetição mimética dos estilos de 

consumos de países ricos e condiciona-se o desenvolvimento à dependência de capitais 

externos para se potencializarem setores industriais dinâmicos. Para ele: 
 
a contabilidade nacional, hoje utilizada para medir o crescimento, baseia-se na noção de 
valor de troca, que abrange indistintamente valores de uso socialmente reconhecidos como 
tais, pseudo-valores de uso que não trazem qualquer satisfação ao consumidor, salvo talvez 
uma diferença de status em relação aos demais consumidores, e os “não-valores”, que 
constituem na realidade, um custo de funcionamento do sistema, e não um resultado. Além 
disso, ela contabiliza de igual forma os fluxos de recursos renováveis e a punções no capital 
da natureza (que é um estoque e não um fluxo), seja no caso da mineração, por exemplo. 
(SACHS,1986-a :38 e 39). 

 

Em contraposição ao maldesenvolvimento, com o crescimento econômico perverso, 

que no longo prazo se torna insustentável, Sachs propôs o “ecodesenvolvimento”, 

suplantando as abordagens cartesianas e reducionistas, setorizadas, fragmentadas e 

planejadas de forma centralizadora por técnicos “neutros”; faz uma “aposta” em 

desenvolvimento econômico e social contínuo, harmonizado com a gestão racional do 

ambiente, passando pela redefinição de todos os objetivos e de todas as modalidades de 

ação.  
 
O ambiente é, na realidade, uma dimensão do desenvolvimento; deve, pois, ser internalizado 
em todos os níveis de decisão. De fato, os problemas de recursos, energia, ambiente, 
população e desenvolvimento só poderão ser corretamente percebidos quando examinados 
em suas relações mútuas, o que implica um quadro conceitual unificado de planejamento 
(SACHS, 1986-b: 10).  

 

Para se estudar e intervir melhor sobre esta complexa realidade deveria haver uma 

nova articulação entre as ciências do homem e as ciências naturais, no sentido de 

ultrapassar: “uma geografia humana demasiado possibilista e uma ecologia demasiado 

determinista, resta fazer uma nova síntese, em que, de um lado se aboliriam as oposições 
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entre a antropologia e a história e, de outro, os modos de circulação de energia se 

articulariam com os de produção e de circulação de matéria e de valores mercantis” 

(SACHS, 1986-b : 11). 

 

O ecodesenvolvimento, inicialmente, foi concebido por Maurice F. Strong, em 

1973, quando era diretor do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) e, 

naquela época, aspirava definir um estilo de desenvolvimento que se adaptasse ecológica e 

culturalmente às regiões rurais do Terceiro Mundo, mas que (conforme ainda defende 

Sachs) poderia ser aplicado em cidades urbanizadas de qualquer país do mundo. Até 

mesmo, está contido no programa de criação e de definição política dos Partidos Verdes, 

espalhados por diversos países europeus, América do Norte, América Latina (incluído o 

Partido Verde do Brasil) e, também, na África e Ucrânia. 

 

1.4.2. Quadro conceitual referenciador do desenvolvimento sustentável  

 

O alicerce teórico de maior parte das proposições metodológicas interdisciplinares 

acerca do binômio meio ambiente-desenvolvimento que levaram à formulação do conceito 

de desenvolvimento sustentável, turismo sustentável, agricultura sustentável etc., vincula-se 

aos fundamentos conceituais do ecodesenvolvimento, como abordagem nova ligada à teoria 

dos sistemas, um novo estilo de planejamento aplicável em projetos de desenvolvimento. 

Desta forma, tem-se claro, sobre ecodesenvolvimento, que: 
 

suas características mais marcantes seriam  assim resumidas: 
1. Em cada ecorregião, o esforço se concentra na valorização de seus recursos 
específicos, para a satisfação das necessidades fundamentais da população, em 
matéria de alimentação, habitação, saúde e educação; 
2. Por ser o homem o recurso mais precioso, o ecodesenvolvimento deverá, antes 
de tudo, contribuir para a sua realização; 
3. A identificação, a exploração e a gestão dos recursos naturais se fazem, dentro 
de uma perspectiva de solidariedade diacrônica com as gerações futuras; 
4. Os impactos das atividades humanas sobre o ambiente podem ser reduzidos 
mediante recurso a procedimentos e formas de organização da produção, que 
permitam o aproveitamento de todas as complementaridades e a utilização das 
sobras para fins produtivos. 
5. Nas regiões tropicais e subtropicais, em particular, mas também em todas as 
demais regiões, o ecodesenvolvimento aposta na capacidade natural da região 
para a fotossíntese sob todas as suas formas.  
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6. O ecodesenvolvimento implica um estilo tecnológico particular, uma vez que, 
na maioria dos casos, as diretivas acima não se podem aplicar sem o 
desenvolvimento de técnicas apropriadas.  
7. O quadro institucional para o ecodesenvolvimento não poderia ser definido, de 
uma vez por todas, sem se considerar a especificidade de cada caso.  
8. Uma educação preparatória é complemento necessário das estruturas 
participativas de planejamento e gestão. (SACHS, 1986-b : 15,16 ,17 e 18). 

 
O ecodesenvolvimento se baseia no quadripé justiça social, eficiência econômica, 

prudência ecológica e respeito às culturas, numa tentativa de romper com a forma de 

apropriação predatória da natureza, e isto irá representar críticas iniciais em relação à 

concepção do crescimento zero do PNB e da obtenção do "Stead State" que surgiu na 

mesma época do Relatório Medows (1972) e depois com as propostas de Herman Daly, em 

1977. Para Sachs: 
 
“o estado estacionário só teria sentido em uma sociedade perfeitamente igualitária e dotada 
de poderoso aparelho produtivo, ou seja, a alternativa comunista a que aspira Bahro (1979). 
Mesmo nesse caso, porém, o crescimento zero do produto material não levaria 
automaticamente à minimização do thoughput (Daly, 1977), isto é, do fluxo de energia, dos 
recursos e dejetos que transitam pela economia e que, graças à segunda lei da 
termodinâmica, aumentam a entropia do sistema” (SACHS, 1986-a : 38e39). 

 

Em se tratando dos países pobres e em vias de desenvolvimento, o crescimento zero 

significa promover a estagnação e desestímulo para alguns setores potencialmente 

geradores de empregos e perpetuar as relações de produção, exploração e expropriação 

desiguais e historicamente concentradoras de renda. Alguns ramos industriais que 

promovem grandes impactos ambientais poderiam até deixar de crescer ou reformularem 

drasticamente suas estruturas de produção e matrizes tecnológicas (coisa que já ocorreu em 

vários países mais industrializados e ricos), só que isso custa muito caro (e os grandes 

empresários só pensam em reduzir custos) e a situação da poupança pública e privada, nos 

países pobres, é de escassez de recursos, além de haver a obrigatoriedade de cumprirem os 

compromissos com os banqueiros internacionais e as metas de ajuste de suas economias 

negociadas com o FMI. 

 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) 

elaborou o Relatório Brundtland que foi intitulado “Nosso Futuro Comum”, lançando 

oficialmente o conceito de Desenvolvimento Sustentável, que foi conceituado: “É aquele 
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que satisfaz as necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras para atender às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988: 7). 

 

A respeito da concepção de Desenvolvimento Sustentável derivada das Nações 

Unidas, poderiam ser identificados diferentes estilos de Desenvolvimento Sustentável, 

segundo RODRÍGUEZ (2000), que se moldam às diferenciadas maneiras de se organizar a 

sociedade, a ideologia prevalecente e correlações de forças políticas confrontadas, e, por 

isso, ele afirma: 
 
Se puede hablar asi de, al menos, cuatro estilos de desarrollo, en particular del Desarrollo 
Sostenible: 
el estilo neoliberal: plantea la primacía de las leyes del mercado en todos los aspectos del 
desarrollo. Considera por lo tanto al medio ambiente como mercancia, otorgándole precio 
a todos los aspectos ambientales, privilegiando el papel de los instrumentos económicos. En 
general, le da una mayor importancia al crescimento económico, como mecanismo y vía 
fundamental de la incorporación de la sostenibilidad al proceso de desarrollo. 
estilo capitalista reformista: tanmbien llamado "capitalismo verde", le presta atentión 
básica a la implementación de tecnologías compatibles com el medio ambiente. Si bien 
acepta la idea de concebir al medio ambiente como mercancia, le da atención al papel del 
Estado como regulador y controlador, y como elemento protagónico en la implementación 
de los procesos de Gestión Ambiental. 
estilo comunitario: es próprio de las llamadas corrientes de pensamiento de la "Ecología 
Profunda y la "Ecologia Social" de fuerte arraigo anarquista. Asumen la incorporación de 
los "valores verdes" a todas las facetas de la sociedad. Preconizan una organización social 
centrada en la comunidad como núcleo básico. Com un reducido papel del Estado, y en la 
que la misma funciona como patrón de la identidad cultural y como elemento protagónico 
de la apropiación de los recursos. 
estilo ecosocialista: privilegia la idea de la apropiación social de los recursos, el papel de 
las formas colectivas de organización socio-productiva y el rol protagónico del Estado en 
los procesos de Planificación y Gestión Ambiental, atribuéndole al mercado un papel 
subsidiario y de regulador. Considera la introducción de los "valores verdes" y de la 
sostenibilidad ambiental, en completa armonia com los principios socialistas de 
organización de la sociedad" (RODRÍGUEZ, 2000:4). 

 

A opção pela alavancagem do setor de serviços que se iniciou com alguns países 

europeus, tem sido apontada para se promover o desenvolvimento sustentável de alguns 

países em vias de desenvolvimento, como o Brasil. Há que se distinguirem a gênese e os 

desdobramentos estruturais, políticos e sociais que caracterizam os processos da Europa e 

em outras áreas do hemisfério norte, têm sido conceituado de pós-industrialismo, com o 

crescimento e a liderança dos setores de comunicação, eletrônica e biotecnologia (e que se 

estruturam num estilo de desenvolvimento sustentável capitalista reformista ou social-

democrata), com o processo de desenvolvimento de países como a Espanha, França e Suíça 
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e, nestes caminhos empreendidos, o lugar do turismo. Tais processos vêm promovendo a 

reestruturação das economias, o que, de um lado, causou decréscimo no nível de emprego 

devido à alta tecnologia e, por outro, sofreu pressão da forças popular e sindical para a 

redução da jornada de trabalho. 

 

Sachs assevera que os países pobres poderiam ter um crescimento “qualitativo” do 

setor serviços, que inegavelmente promove menores impactos no meio ambiente e em 

média oferecem melhores salários. É nesse contexto de mudanças no processo de 

acumulação e reestruturação do Capitalismo Mundial Integrado (CMI) que se insere a 

proposta de turismo do Nordeste e do Ceará e, pela orientação política e econômica 

prevalecente na América Latina e nos organismos multilaterais de financiamento ao 

desenvolvimento como o BIRD, BID e FMI, estaria visceralmente inserida no estilo 

neoliberal de desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto, a proposta de SACHS de 

crescimento qualitativo se diferenciaria, em função da sua vinculação com o estilo 

comunitário de desenvolvimento sustentável, filho legítimo do ecodesenvolvimento. O 

planejamento com vistas ao desenvolvimento deverá se voltar para a construção da 

sociedade sustentável, a qual, para CAVALCANTI (1996), se valeria de: 
 
"um esquema como o proposto pelo historiador americano Stephen Viederman, que 
distingue cinco características para uma sociedade sustentável: 
(1). Equidade social e reverência ecológica; 
(2). Humildade e contenção dos impulsos consumistas; 
(3). Suficiência mais que eficiência; 
(4). Escala apropriada e cooperação; e 
(5). Diversidade - humana (cultural) e biológica. 
O que se deve visar com esse esquema não é desenvolvimento econômico, mas 
desenvolvimento humano, um desenvolvimento que permita a plena realização do 
indivíduo, de seu potencial, assegurando simultaneamente a reprodução da sociedade, sem 
retrocesso dos níveis de realização humana" ( CAVALCANTI,1996:5). 



2 TURISMO: QUADRO CONCEITUAL INTERDISCIPLINAR E 

HISTÓRICO PARA SE COMPREENDER A CONCEPÇÃO DO 

PRODETUR-NE E PRODETUR-CE. 

 
2.1. Uma abordagem histórica sobre a evolução das conquistas sócio-ambientais no 

mundo e seus desdobramentos atuais 

 

 

Na atualidade, observam-se ações que vêm sendo desenvolvidas pelos organismos 

públicos encarregados de elaborar as políticas fomentadoras do desenvolvimento e da 

proteção ambiental, nos seus diferentes níveis jurisdicionais de atuação (sejam eles federal, 

regional, estadual e municipal), sendo causadas pelo surgimento, nos anos 60, da difusão 

das idéias e da melhor articulação dos movimentos sócio-ambientalistas que inicialmente 

aparecem nos países mais industrializados e se expandem mundo afora. Essas organizações, 

essencialmente políticas, têm colocado o desafio da conciliação da viabilidade econômica e 

conservação ambiental, perseguindo o ecodesenvolvimento, ou que se atualmente tem sido 

denominado de desenvolvimento sustentável. 

 

Como marco referenciador da crescente inserção do pensamento ambientalista, na 

agenda política da humanidade vivente no século XX da era cristã, surge o livro Silent 

Spring (1968), juntamente com a criação do clube de Roma e a publicação do Relatório 

Meadows que defendeu o crescimento zero do produto nacional bruto das nações. Em 1972, 

na efervescência das idéias lançadas pelos Meadows, é instalada em Estocolmo (Suécia), a 

primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano que trás a temática ambiental 

para a esfera governamental na cúpula decisória. E não é por mero acaso que, nessa mesma 

época surge o conceito de Ecodesenvolvimento, pois: 
 
No contexto da Conferência de Estocolmo e como parte das iniciativas de criação e 
implementação do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (PNUMA), coube a 
Maurice Strong cunhar o termo “ecodesenvolvimento” em 1973. Através deste conceito 
buscava-se caracterizar uma “idéia-força” que fosse capaz de direcionar, de forma criativa, 
iniciativas de dinamização econômica sensíveis aos fenômenos da degradação do meio 
ambiente e da marginalização social e política (VIEIRA,1998:54). 
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O Brasil e outros países do endividados que estavam em ritmo acentuado de 

crescimento econômico (aqui, era o auge do chamado “milagre econômico”), defenderam 

os valores derivados do espírito desenvolvimentista predatório, importado dos modelos 

consumistas europeu, americano e  também, soviético, e se posicionaram a favor de receber 

todo e qualquer recurso externo e transferência de empresas que provocassem impactos ao 

meio ambiente e à sociedade, pois esse seria um justo preço para se alcançar os mesmos 

padrões de vida das nações mais ricas. 

 

Em 1987, é apresentado pela ONU o Relatório Brundtland que foi preparado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e foi intitulado 

“Nosso Futuro Comum”, que lança oficialmente o conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

 

O resultado do Desenvolvimento Sustentável seria uma maior solidariedade em 

cada sociedade, sendo intergeracional (apesar de ser um conceito essencialmente 

antropocêntrico e vinculado a uma tentativa de salvação do capitalismo). Já, segundo JARA 

(1998): 
 
É difícil definir desenvolvimento sustentável. Trata-se da emergência de um significado 
novo que faz parte de uma mudança fundamental em nossos pensamentos, atitudes e 
valores. Trata-se de uma reorientação ética, que faz reavaliação dos relacionamentos da 
sociedade com a natureza e do estado com a sociedade civil, à luz de postulados 
interdependentes da eqüidade social, equilíbrio ambiental, bem-estar econômico, 
autodeterminação política(JARA, 1998:51). 

 

Para países pobres, a busca do desenvolvimento sustentável requer instalarem-se 

processos de mudanças sócio-políticas, sócio-econômicas e institucionais, que assegurem a 

satisfação das necessidades básicas da população e a eqüidade social no presente, 

ressaltando que não se possa postergá-las para o futuro. A definição de Sérgio Buarque 

(1998:38) seria então preferível, pois, para ele, desenvolvimento sustentável se traduz em 

um: “processo de mudança social e elevação das oportunidades da sociedade; 

compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento econômico, a conservação 

ambiental, a qualidade de vida e a eqüidade social, partindo de um claro compromisso com 

o futuro e a solidariedade entre gerações” (BUARQUE, 1998:38). 
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Este novo paradigma de desenvolvimento amplia as suas interfaces de atuação para 

compatibilizar, pelo menos, a abrangência de três dimensões do planejamento e gestão de 

modelos de desenvolvimento que sempre existiram e nunca foram analisadas de forma 

interdependentes, ou seja: 
 
“O desenvolvimento é sustentável quando atinge as seguintes esferas: 
- Ecológica: pela conservação dos ecossistemas e pelo manejo racional do meio ambiente e 
recursos naturais. 
 - Econômica: promovendo atividades produtivas razoavelmente rentáveis preocupadas mais 
com a qualidade da vida do que com a quantidade da produção, e que tenham relativa 
permanência no tempo. 
- Social: as atividades e o conteúdo dos processos de desenvolvimentos são compatíveis 
com os valores culturais e com as expectativas das sociedades; existe uma base de consenso 
entre os atores sociais participantes que permite controlar as decisões e as ações que afetam 
seu destino” (JARA, 1998:34). 

 

Por serem multidimensionais as percepções sobre o desenvolvimento sustentável 

são ambíguas e contraditórias, como é o próprio sistema capitalista onde foi concebido. O 

processo histórico da luta ambientalista é, sobretudo na Europa, bastante ligado à crítica 

dos modelos de desenvolvimento insustentável, existentes tanto nos países capitalistas, 

como nos socialistas “reais”, visto que ambos se respaldavam nas relações de apropriação 

predatória dos recursos naturais, no produtivismo economicista, na noção de infinitude das 

riquezas naturais e na concepção cartesiana, mecanicista e materialista do mundo e das 

relações do ser humano com o seu entorno, desassociando, separando e desprezando a 

natureza relativamente à pretensa condição racional e auto-suficiente da espécie humana. 

 

Os movimentos contestatórios aos modelos consumistas do capitalismo e do 

autoritário socialismo “real” geraram os movimentos da contracultura: do feminismo, das 

minorias sexualmente discriminadas, movimentos pacifistas e autogestionários que são o 

germe de uma ruptura política, que enfatiza também a luta contra a ameaça nuclear da 

bomba atômica, com poder de destruição em massa. Estes movimentos da contracultura 

lutaram por uma imperiosa rearticulação e reconstrução dos valores culturais, rompidos 

pela modernidade, que rechaçou com as tradições dos povos que ainda têm modos de vida 

mais integrados aos ambientes naturais e não são consumistas e autopredatórios. Todo esse 

complexo e multifacetado movimento cultural que tem na força dos jovens e das minorias 

discriminadas os seus maiores defensores surgiram juntamente com as lutas pacifistas, 
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anarquistas dos Partidos Verdes (Die Grünen, na Alemanha; Green Party, na Inglaterra e 

Lés Vertes, na França).  

 

No final dos anos 70, surgiram, pois, esses militantes ecopolíticos, foram tidos 

inicialmente como visionários e alienados pelos militantes da esquerda ortodoxa daquela 

época (hoje, os partidos de esquerda e direita se dizem defensores das bandeiras sócio-

ambientalistas). Apesar de, no início, não serem radicalmente comprometidos com a 

democratização de todas as esferas de poder, os comunistas ortodoxos que ainda 

acreditavam na destruição do capitalismo com a revolução armada, desqualificaram esses 

movimentos, como formas de cooptação promovidas por parte da elite econômica 

capitalista que, segundo eles, havia inventado mais uma forma de desvirtuar as lutas de 

classe para com isso iludir a classe trabalhadora. Esta não precisaria se preocupar com a 

defesa do verde, e sim, com a revolução e destruição do sistema capitalista. Hoje, o 

discurso mudou e tanto os militantes mais extremistas da esquerda e contraditoriamente os 

políticos da extrema direita defendem a preservação da natureza, mesmo que seja, apenas 

na época das eleições, para angariarem mais votos dos eleitores desatentos. 

 

Na atualidade, as investigações, debates e estudos acadêmicos têm focalizado aa 

visões diferenciadas e aplicações ambíguas do desenvolvimento sustentável, dependendo 

do grupo político ideológico que utilize o conceito. Neste nível conceitual, se concebe o 

desenvolvimento sustentável (e da mesma forma o ecodesenvolvimento), interligando-se 

dimensões ambientais, econômicas, sociais, políticas e culturais. Essas inter-relações 

dimensionais geram: 
 
“preocupações: com o presente e o futuro das pessoas; com as necessidade básicas de 
subsistência; com os recursos naturais e o equilíbrio ecossistêmico; com as práticas 
decisórias e a distribuição do poder; e com os valores pessoais e a cultura; o conceito é 
abrangente e integral e, necessariamente, distinto, quando aplicado às diversas formações 
sociais e realidades históricas” (JARA, 1998:35 ).  

 

A ONU, reunida em Assembléia Geral no ano de 1989, confirmou a realização de 

uma Conferência Internacional para se discutirem as questões gerais sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, conforme recomendou o Relatório Brundtland, de 1987. Então, se 

confirma a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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(CNUMAD), a ECO-92, no Rio de Janeiro, que seria organizada pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela Ministra do Meio Ambiente da 

Noroega, Grö Harlem Brundtland, e secretariada pelo Primeiro Ministro do Canadá, 

Maurice Strong. 

 

Vinculada às lutas autogestionárias e à busca do poder local com autonomia, surge a 

concepção do desenvolvimento local sustentável e segundo, BUARQUE (1998): "O 

desenvolvimento local sustentável é, portanto, um processo que leva a um continuado 

aumento da qualidade de vida com base numa economia eficiente e competitiva, com 

relativa autonomia das finanças públicas, combinado com a conservação dos recursos 

naturais e do meio ambiente"(BUARQUE,1998: 33).  

 

Nos últimos anos, no Brasil, têm-se disseminado experiências denominadas de 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), pela formidável iniciativa teórica e 

prática de Augusto de Franco, articulado ao Conselho da Comunidade Solidária e, com 

isso: 
 
"O que hoje se chama de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável é uma 
denominação ampla para vários tipos de processos de desenvolvimento local. Lançada 
institucionalmente em 1997, pelo Conselho da Comunidade Solidária, a expressão foi 
adotada pela maioria dos atores que se dedicam ao desenvolvimento local no Brasil. 
Utilizam-na hoje tanto aqueles que continuam enfatizando o papel determinante 
exclusivo do fator econômico quanto aqueles que têm uma visão mais sistêmica do 
processo de desenvolvimento, como, por exemplo, os que trabalham com a chamada 
Agenda 21 Local. E tanto aqueles que não estão tão preocupados assim em encontrar 
alternativas para o padrão de desenvolvimento ainda predominante, quanto aqueles que, 
por diversos motivos, questionam tal padrão. 
Partindo de evidências sobre os limites sócio-ambientais dos padrões atuais de produção 
e consumo, situa-se, neste último campo, a chamada vertente sustentabilista, para a qual 
“o local atua como elemento de transformação sócio-político-econômica, representando 
o locus privilegiado para novas formas de solidariedade e parceria entre os atores, em 
que a competição cede espaço à cooperação. O local representa, nesse contexto, uma 
fronteira experimental para o exercício de novas práticas (Becker, 1997) e para o 
estabelecimento de redes sociais fundadas em novas territorialidades, frente às 
exigências colocadas por problemas de âmbito global, cujo enfrentamento depende em 
grande medida de intervenções que se realizam em nível do local. O local constitui-se 
assim em espaço de articulação - ou de síntese - entre o moderno e o tradicional, 
sinalizando a possibilidade de gestarem-se, a partir das sinergias produzidas por essas 
interações, soluções inovadoras para muitos dos problemas da sociedade 
contemporânea” (Albagli, 1998)" (FRANCO, 2001:10). 
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A Rio-92, sem sombras de dúvidas, foi o maior acontecimento coletivo da 

humanidade em termos de participação, debates, integração de culturas e capitalização de 

energia na busca da sustentabilidade planetária. Naquele momento o Fórum Global foi um 

grande sucesso de mobilização da sociedade civil mundial, foi o elemento maior de 

articulação e criação de redes, fóruns, coalizões de cidadãos e movimentos sócio-

ambientalistas, em todos os quadrantes do planeta. As decisões advindas da Conferência 

Oficial não corresponderam à totalidade das aspirações dos Movimentos Sociais presentes 

ao evento. 

 

Alguns avanços há que se considerarem da Conferência Rio-92, no sentido do 

reconhecimento, por parte da maioria das nações presentes, da grande Dívida Ecológica do 

hemisfério norte em relação ao sul, das assinaturas das Convenções sobre Biodiversidade 

(com o direito ao patrimônio genético e cultural dos povos autóctones de forma 

autodeterminada), da Convenção sobre Alterações Climáticas (infelizmente, na época, não 

assinado pelo presidente, George Bush), que reconheceu as graves ameaças que se 

constituem as emissões dos gases provocadores do efeito estufa (CO2, SO2, CO, SO3, etc.) e 

a destruição das florestas. 

 

Outra decisão louvável foi a da construção da Agenda-21, em todos os países 

presentes à maior Conferência de cúpula, que reuniu 170 países, com claro compromisso 

assumido nos seus princípios norteadores de promover a consulta e participação da 

população nesse processo de construção sustentável de um outro destino para a humanidade 

e a biosfera.  

 

A Agenda-21 Global é um documento consensual, para o qual contribuíram 

governos e instituições da sociedade civil de 179 Países, em um processo preparatório que 

culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro. A Agenda-21 traduz em ações 

o conceito de desenvolvimento sustentável.  
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Alguns conceitos-chave ou temáticas aparecem com freqüência no documento 

Agenda Global. São eles: Cooperação, Educação e Desenvolvimento Individual, 

Planejamento, Desenvolvimento da Capacidade Institucional e Informação. Esses conceitos 

se inserem nas ações previstas na Agenda-21, através de linhas programáticas, onde se 

busca consenso entre vários grupos de interesse, formando-se parcerias entre atores capazes 

de tomar decisões que combinem crescimento econômico com eqüidade social e proteção 

ambiental. 

 

A Agenda Global estabelece as grandes linhas, mas ela própria sugere que os 

Estados criem uma estrutura encarregada da elaboração e implementação da Agenda-21 

Nacional (Capítulo 38, Parágrafo 40).  No Brasil, já foram dados importantes passos para a 

formulação de uma Agenda-21 Nacional. A primeira iniciativa foi feita com a criação, por 

decreto presidencial, de 25 de fevereiro de 1997, da Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e Agenda-21 Nacional, no âmbito da Câmara de Políticas de 

Recursos Naturais, da Presidência da República, com a finalidade de propor estratégias de 

desenvolvimento sustentável e coordenar a elaboração da Agenda-21 Brasileira. Formada 

por 5 representantes governamentais e 5 da sociedade civil, a comissão definiu que a 

estratégia da Agenda-21 serviu também como base para a elaboração do Plano Plurianual 

de Desenvolvimento, no período 2000/2003. 

 

A Agenda-21 Brasileira está dividida em seis grandes áreas temáticas: cidades 

sustentáveis, agricultura sustentável, infra-estrutura e integração regional, gestão dos 

recursos naturais, redução das desigualdades sociais, ciência e tecnologia e 

desenvolvimento sustentável. Os documentos de referência sobre cada um desses temas 

serão elaborados de forma participativa. Para esse fim, foram contratados, por processo de 

licitação pública, serviços de terceiros (pessoa jurídica). Essas contribuições serão 

consolidadas, numa segunda etapa, na "Agenda-21 Brasileira".   Por parte dos membros da 

sociedade civil dos diversos países presentes no Fórum Global-92, assiste-se a uma 

efervescência de idéias, valores, reflexões propositivas, articulações internacionais, 

meditações sobre os graves problemas sócio-ambientais do planeta e o fortalecimento 

efetivo dos laços ecocidadãos entre povos bastante diferentes nas suas evoluções histórico-
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culturais, porém comprometidos com a manutenção das bases materiais e culturais de 

sustentabilidade do Planeta Terra.  

 

Os movimentos sociais e ONGs brasileiras contribuíram decisivamente na 

preparação da conferência oficial, participando ativamente dos Encontros Preparatórios da 

CNUMAD chamados de PREPCONs e organizando o Fórum Brasileiro de ONGs e 

movimentos sociais, assumindo a posição de liderança do bloco de países do sul, nas 

deliberações das questões sobre comércio internacional, mudanças climáticas, 

biodiversidade, combate à pobreza, dívida externa, dívida ecológica e social, lei de patentes 

e seus reconhecimentos pelos países presentes no evento e outras mais.  

 

Hoje, passados 11 anos da mega-conferência, as questões ambientais e a expressão 

“desenvolvimento sustentável” se tornaram mais conhecidos, pela sua disseminação nos 

meios de comunicação, como também pelo maior interesse no aprofundamento de estudos 

científicos por parte das universidades e da busca de se desenvolverem na prática, 

experiências concretas de desenvolvimento sustentável em nível local, por parte de ONGs, 

agências multilaterais e internacionais de cooperação, de fomento à pesquisa e 

desenvolvimento e/ou em meio ambiente.  

 

No que se refere à elaboração e implementação da Agenda-21 Brasileira, a 

tramitação sofreu um processo de burocratização, por conta da antiga estrutura interna do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tinha, até algum tempo, José Carlos Carvalho, 

como presidente da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda-21 

Nacional e principal articulador institucional do governo após uma longa espera pela 

formação da comissão supracitada, composta por membros do governo federal, empresários 

e organizações da sociedade civil, formada oficialmente em 26/02/1997, apesar de que, 

desde junho de 1992, durante a Rio-92, haver sido pensada, teve que esperar 5 anos para 

existir. 

 

Em 1999, a partir das discussões, em oficinas, dos temas centrais como: agricultura 

sustentável, cidades sustentáveis, infra-estrutura e integração regional, gestão dos recursos 
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naturais, redução das desigualdades sociais, e ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

sustentável, pôde, a Agenda-21 finalmente e ainda de modo bastante limitado (cerca de 800 

representantes, número que os movimentos sociais e ONGs consideram pouco 

representativo), ser debatido com os diversos segmentos da sociedade brasileira. 

 

Em 2000, é lançado o produto de todo esse processo profícuo de discussão coletiva 

e democrática que se chamou “Agenda-21 Brasileira - Bases para discussão”, segundo o 

qual a metodologia de elaboração da Agenda privilegia uma abordagem multissetorial da 

realidade brasileira, procurando focalizar a interdependência das dimensões ambiental, 

econômica, social e politico-institucional.  

 

Além disso, determina que “o processo de elaboração e implementação deve 

observar o estabelecimento de parcerias, entendendo que a Agenda-21 não é um documento 

de governo, mas um produto de consenso entre os diversos setores da sociedade brasileira” 

(Agenda-21 Brasileira, 1998, pág. V). 

 

A partir do início do ano de 2001, esse documento, que foi dividido nos seis temas 

centrais já mencionados, recebeu críticas e sugestões de várias pessoas e instituições e 

ainda se encontra em reconstrução. Ele irá nortear a elaboração das Agendas-21 estaduais e 

locais, que, se espera, se articulem com os planos, programas e projetos de 

desenvolvimento regionais e locais. 

 

A respeito da Agenda-21 Brasileira, o Fórum Brasileiro de Organizações Não 

Governamentais e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

elaborou um documento, com um elenco de propostas para se conquistarem os imperativos 

da sustentabilidade, da qualidade de vida, e da justiça ambiental. A sociedade civil 

organizada quer auxiliar a colaborar com a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento para o Brasil, que supere a desigualdade social existente, a degradação 

ambiental insustentável, a dependência externa, a reestruturação produtiva subordinada e o 

enfraquecimento da democracia, sendo assim estruturadas: 
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"Propostas para a sustentabilidade 
A elaboração e a implementação da Agenda 21 Brasileira não podem ficar subordinadas à 
lógica econômica. Recomenda-se que a divulgação, disseminação e implantação da Agenda-
21 Brasileira estejam sempre lastreadas e acompanhadas de atividades que explicitem os 
valores e princípios da ética, da democracia, da solidariedade, entre outros. Para esse fim, é 
mister que a Agenda-21, nacional ou local, seja também trabalhada em conjunto com a 
Carta da Terra e com a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Portanto, recomenda-se: 
•Utilização da Agenda-21 Brasileira como base para o programa de governo e definição do 
Orçamento da União; 
•Transparência nas parcerias entre Estado, sociedade organizada e empresas; 
•A erradicação da pobreza por meio de desenvolvimento local e sustentável e 
fortalecimento das instâncias locais; 
•Promoção de um encontro multissetorial para análise e aprovação dos documentos finais: 
Agenda-21 Brasileira e sua Agenda de Prioridades; 
•Implementação do Programa Nacional de Elaboração e Implementação de Agendas-21 
Locais, até 2012; 
•Aumento da participação dos municípios na receita tributária nacional; elevando de cerca 
de 16% para 30%; 
•Adoção de um índice de desenvolvimento sustentável anual para o Brasil, para os estados, 
municípios, regiões dos biomas e ecossistemas associados e regiões rurais, que seja 
resultante dos indicadores, informações e estatísticas recolhidas obrigatoriamente pelos 
sujeitos sociais públicos e privados, individuais e coletivos, institucionalizados ou não, que 
serão orientados a produzi-los de forma adequada, conduzidos pelo princípio da 
interdependência; 
•Criação de um programa nacional de educação para a sustentabilidade; 
•Em cada um dos biomas nacionais, estudar e avaliar a possibilidade de transformação de 
áreas prioritárias para proteção, em unidades de conservação, considerando as diferentes 
dimensões do desenvolvimento sustentável; 
•Promoção de medidas que aumentem a capacidade de compreensão da população brasileira 
em todas as questões do desenvolvimento sustentável, especialmente sobre questões 
tributária, fiscal e orçamentária. A linguagem dos documentos finais deve ser de fácil 
compreensão para permitir o entendimento e o comprometimento da população brasileira; 
•Destinar recursos baseados em uma porcentagem no PIB do Brasil e em todos os países, 
para implementar as ações da Agenda-21; 
•Criação de mecanismos de compensação financeira para subsidiar a população diretamente 
envolvida com áreas relevantes do patrimônio ambiental ou da diversidade sócio-cultural-
ambiental-ecológica brasileira (CSA - Compensação por serviços Ambientais, protetor-
recebedor, usuário-pagador); 
•Promover e incentivar meios de controle social organizado nas políticas públicas, nas 
dívidas internas e externas, na arrecadação e distribuição dos tributos; 
•Promover e incentivar meios de controle social organizado na atuação de empresas que 
prestam serviços públicos; 
•Garantir aos brasileiros o acesso à água e ao saneamento básico como fundamento da vida" 
(FÓRUM BRASILEIRO DE ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 2002: 9,10). 

 

Nesse ínterim que decorreu da Conferência Rio-92 aos dias atuais, verificaram-se 

alguns avanços no nível da legislação ambiental e nos aspectos legais de disciplinamento, 

uso, ocupação organização dos espaços, e produtos, com a criação da Lei de Crimes 

Ambientais, em 1998 (Lei n° 9605/98), a Lei dos Agrotóxicos (Lei No 7.802), a Lei dos 
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Organismos Geneticamente Modificados - OGM’s (Lei No 8.974). A dinamização do 

Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO), ocorreu com a criação da 

câmara técnica do gerenciamento costeiro no Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GICERCO), órgão 

interministerial de articulação política e de definição de diretrizes para a atuação do 

programa de Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), Este foi criado para estabelecer o 

disciplinamento do uso e ocupação de territórios com atividades econômicas, em áreas de 

relevante interesse ecológico, como florestas e as áreas agrícolas, industriais e urbanas, por 

meio de abordagem sistêmica e interdisciplinar, integrando as dimensões econômica, 

social, ambiental e cultural do País. 

 

Entre o final de agosto e o início de setembro de 2002, aconteceu a Rio+10, em 

Jonesburgo, na África do Sul, uma conferência da ONU para o desenvolvimento 

sustentável, que fez um balanço geral dos avanços e recuos das deliberações da Conferência 

Rio-92, de modo que, com a ratificação, por 58 países, do protocolo de Kyoto, até o evento 

ratificaram 59 países. Uma das decisões importantes da Rio-92 foi a de se pôr um freio nas 

emissões de gases promotores do aquecimento planetário e efeito- estufa. Em 1997, foi 

assinado o Protocolo de Kyoto, prevendo a aceitação, até 2002, do início dos esforços 

nacionais para se reduzirem as emissões de gases promotores do aquecimento global aos 

níveis de 1990, o que em média será uma diminuição de 5,2% das emissões atuais. Nos 

EUA, a força do lobby das indústrias petroquímicas e automotivas pressionou o presidente 

George W. Bush a não assinar o Protocolo, pois isso reduziria o nível da atividade 

econômica e geraria desemprego em massa. Ora, o país, de 1992 até o momento, elevou em 

18% o nível de emissões em relação a 1990 e, se tivesse de reduzir até os níveis do 

protocolo de Kyoto (de 5,2%), com o prazo dado de até 2012, isto exigiria toda uma 

reforma tecnológica e no sistema produtivo do parque industrial norte americano, coisa 

com que o governo conservador e ligado aos grandes grupos transnacionais não concorda. 

Tanto é assim que o presidente Bush bem  pressionou o Japão e a Austrália, mas felizmente 

não conseguiu dissuadi-los de ratificarem o acordo internacional. 
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As entidades da sociedade civil de diversos países, articuladas com os movimentos 

antiglobalização, organizaram o Fórum Social Mundial, a partir de 2001, na cidade de Porto 

Alegre (RS) e vêm discutindo alternativas democráticas e ecologicamente viáveis nos 

níveis local e internacional ao neoliberalismo e à globalização “tiranossáurica” (BOFF, 

2001), antagonizando o Fórum Econômico Mundial, de Davos (Suíça). Têm criticando (até 

mesmo cidadãos americanos) a postura do George W. Bush e de outros governantes, 

insensíveis acerca dos graves riscos para o futuro de toda humanidade e, também, de todos 

os seres vivos. A crítica aponta e condena esta postura de manutenção, ampliação e 

reprodução dos estilos de desenvolvimento neoliberalizantes (ou mau desenvolvimento, 

como o define Sachs), que, cada vez mais, comprometem a manutenção dos ciclos de vida 

no planeta e vem provocando a fome, guerras separatistas, degradação social até para os 

que haviam alcançado um padrão de renda satisfatório e vêm perdendo-o com o 

desemprego e a violência urbana, causados pelo fetiche consumista alienador. 
 

"Essa ilimitada falta de conteúdo e objetivo anuncia o esgotamento intelectual e cultural do 
sistema social dominante. Tal como o homem só pode se constituir como indivíduo, dentro 
da sociedade; como indivíduo ele só pode cultivar conteúdos e objetivos sociais. O 
indivíduo voltado exclusivamente para si mesmo é, por força, vazio, incapaz de forjar 
conteúdos próprios; seus projetos se esvaem na trivialidade fútil. No fim do século 20, a 
modernidade mergulhou num tédio mortal" (KURZ, 1999:1). 

 

As condições concretas para a superação do sistema capitalista que se mundializou e 

com isso atingiu o limite máximo de exploração da natureza e dos seres humanos, 

começaram a se evidenciar com a falência de grandes corporações transnacionais e a 

descobertas de maqueamentos de informações de balanços financeiros de empresas norte-

americanas gigantes, como a Eron, a Word Comp e a ATT. As articulações entre as redes e 

coalizões de entidades civis, partidos políticos, ONGs, deverão dar o norte principal das 

mudanças substanciais nas relações seres humanos-natureza e daqueles entre si, enfatizando 

o respeito á diversidade de culturas, com a recusa veemente à atual imposição do sistema 

capitalista da homogeneização de padrões de consumo e fabricação, pelo “marketing’’, da 

sobrevalorização da cultura mercantilista e alienante, vinculada à elite econômica e, agora, 

política dos EUA que é em si insustentável, não só no longo, mas até mesmo no médio 

prazo. 
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"Se uma nova orientação cultural só há de ser obtida mediante uma crítica radical da 
sociedade, o inverso é, portanto, igualmente válido: que uma tal crítica da ordem reinante no 
século 21 só pode ser formulada a partir de uma codificação simbólica essencialmente 
diversa do sentimento espaço-temporal. Quem quiser romper o "terror da economia" deve 
também infringir com plena consciência o código simbólico do capitalismo; a crítica da 
economia política só pode ser levada a cabo se for acompanhada de uma crítica da ordem 
simbólica e do rumo cultural inerente a este sistema, ou seja, se desviar a atenção e as 
esperanças para outra direção e sobretudo revolucionar a "imagem do mundo"" (KURZ, 
1999:2).  

 
2.2. CONCEITUAÇÃO INTERDISCIPLINARARES DE TURISMO 

 

2.2.1. Definições sócio-econômicas 

 

No seu sentido etimológico, a palavra turismo, derivada do vocábulo latino “tour” 

(cuja expressão se origina do verbo “tornare”), significa “dar uma volta, voltar ao ponto 

inicial”, implicando o deslocamento voluntário ao se sair do ambiente cotidiano dos 

afazeres costumeiros para ir vivenciar ou conhecer outros ambientes e um ou vários 

lugar(es), diferente(s) do domínio habitual já conhecido e vivenciado. 

 

Como fenômeno social da modernidade, o turismo está associado ao que na Europa 

se denominou “Grand-Tour” e que sucedeu à fase considerada por AUGÉ (1994) como 

marco inicial do turismo, qual seja, as viagens de peregrinação a locais sagrados ou 

destinados a meditações e a busca de ligação mais intensa com a divindade no século XVI, 

e, entre os séculos XVII e XVIII, as viagens dos filhos da aristocracia francesa e inglesa, 

principalmente, no sentido da ampliação dos horizontes de conhecimento, através do estudo 

de outras regiões e países. 

 

Em determinado período, a atividade ganha condição de terapia para determinadas 

doenças respiratórias, em função das prescrições médicas, no sentido de se obterem as 

curas por meio de mudança de ares. A partir de então, no século XVIII, a atividade passa a 

ser desenvolvida nas zonas litorâneas do Mediterrâneo, em particular na Costa Azul da 

França. 
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Como um fenômeno social de massa, o turismo realmente só se estabelece após a 2ª 

Guerra Mundial, em virtude dos avanços salariais, desenvolvimento tecnológico e 

diversificação das profissões dos trabalhadores das indústrias da Europa e EUA. 

 

Diversas conceituações foram estabelecidas para se designar a atividade turística e, 

como a intenção do trabalho é fazer a ligação das conceituações em várias perspectivas, far-

se-ão suas explanações em variados âmbitos e perspectivas.  

 

Na perspectiva econômica, a escola de turismo de Berlim produziu algumas 

definições, tais como: “é um movimento de pessoas que abandonam temporariamente o 

lugar de sua residência, por qualquer motivo relacionado com o seu espírito, seu corpo ou 

sua profissão" ou “um conjunto de viagens cujo objetivo é o prazer ou motivos comerciais, 

profissionais ou outros análogos e durante as quais a ausência habitual é temporária”. 

 

Para BALTAZAR (1982), seria, o turismo, um fenômeno sócio-econômico de 

extensa gama de motivação, implicando viagem entre locais, com permanência limitada e 

regresso ao local de partida. No trabalho de Mathienson e Wall, percebe-se a ampliação da 

definição do turismo para ser: “o movimento temporário de pessoas para locais de destino 

externos aos seus lugares de trabalho e moradia, as atividades exercidas durante a 

permanência desses viajantes nos locais de destino e as facilidades criadas para prover suas 

necessidades” (MATHIENSON E WALL, 1977:8). 

 

Para a ONU, o “visitante estrangeiro é qualquer pessoa que vai a um país que não 

aquele em que tem sua residência habitual, por outras razões que não a de exercer uma 

profissão remunerada”. Dessa definição da ONU sobre o turista e o turismo, percebe-se 

uma diferença, em relação às anteriores. Ao considerar turistas, exclusivamente, os 

estrangeiros, caracteriza as atividades turísticas e as viagens nacionais excluída do conceito 

como, também, as viagens não profissionais remuneradas. Portanto, restringe o leque de 

atividades econômicas e profissionais demandadas por esses viajantes. 
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A definição da EMBRATUR é essa: 

 
“turismo é uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações (compra e 
venda de bens e serviços turísticos) efetuadas entre os agentes do turismo. É gerado pelo 
deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em 
que têm residência fixa, por qualquer motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade 
remunerada no local de visita” (EMBRATUR, 1994:32). 

 

Todas as definições acima dão uma ênfase, quase que exclusiva, aos aspectos 

econômicos relacionados à atividade turística e seus praticantes, os turistas. Coincidem 

todas elas na questão do deslocamento das pessoas de seus lugares de residência fixa e 

passagem, pr uma temporada, em outro lugar, que não o habitualmente vivenciado no 

cotidiano.  

 

A definição da EMBRATUR é extremamente reducionista no que tange à 

compreensão multifacetária do que o turismo encerra. Em virtude de esta instituição ser 

uma das formuladoras e gestoras das políticas públicas do setor turístico, esse exclusivismo 

economicista é, no mínimo, uma compreensão míope ou que atende a interesses 

particulares do chamado "Trade Turístico", ao qual visceralmente ela se vincula e 

privilegia.  Há divergências no que tange às atividades desenvolvidas no local visitado; para 

uns, elas englobam todas as experiências, sejam profissionais, remuneradas ou não, pelas 

mais diversas motivações. Quanto ao fato de os turistas serem estrangeiros ou não, a 

definição da ONU seria mais restritiva de todas as definições. Todos os conceitos, porém, 

abordam as finalidades e objetivos puramente econômicos, quais sejam, consumir e vender 

bens e serviços, ganhar ou gastar dinheiro, e formar mercados emissores, receptores de 

turistas. 

 

2.2.2 Definições sócio-espaciais e interdisciplinares 

 

Existem definições que extrapolam as visões reducionistas, eivadas de estrita 

preocupação economicista, ampliando a percepção de modo a incluir as dimensões 

espaciais, políticas, culturais, ecológicas e tecnológicas, com o fim de perfazerem toda a 

gama de atividades relacionadas ao turismo. No trabalho de Domingos Palomo, depreende-
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se o turismo como: “o ato que supõe deslocamento momentâneo, com realização de gastos 

de renda cujo objetivo principal é a obtenção de satisfação e serviços que são oferecidos 

através de uma atividade produtiva que implica investimentos prévios” (PALOMO, 

1979:12). 

 

Na concepção de BOULLON (1990), nota-se que ao passar-se à planificação física 

do turismo tem-se a noção de espacialidade da atividade, na qual “o espaço turístico 

consiste na conseqüência da presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos”. E, 

mais ainda, “estes elementos e a planta turística são suficientes para definir o espaço 

turístico de qualquer país”. Nessa linha de abordagem, Maria das Graças M. V. Paiva 

voltou-se à: 
 
“compreensão de que o deslocamento de pessoas-viajantes transforma o espaço urbano, não 
somente do ponto de vista econômico, mas físico, porque o espaço geográfico passa a 
requerer equipamentos de consumo coletivo e um elenco de facilidades e atrações naturais, 
histórico-culturais e até artificiais - um parque temático” (PAIVA, 1998:44). 

 

Para se enxergar a dimensão tópica, incorpora-se a materialidade da atividade 

turística. Com isso tem-se: 
 
“o lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade: habitante-
identidade-lugar. As relações que os indivíduos mantém com os espaços habitados se 
exprimem todos os dias nos modos de uso, nas condições mais básicas, no secundário, no 
acidental. É o espaço possível que deve ser sentido; pensado, apropriado e vivido através do 
corpo” (CARLOS; 1996:30). 

 

Percorrendo a percepção sócio-espacial que existe ao se tratar do turismo, CARA 

(1996) asseverou: 
 
“Desde um punto de vista territorial, el turismo es gran consumidor de espacios, pero es 
además productor y transformador de primeira magnitud. Es al mismo tiempo consumidor 
de las condiciones sociales que le dan sentido y es sobre esse território organizado y com 
sentido que impacta” (CARA, 1996:86).  
 

Pelo caráter transformador da paisagem e dos modos de vida das pessoas, o turismo 

é, portanto, gerador inevitável de impactos sócio-ambientais.  

 

O turismo atinge também o imaginário dos turistas, por se constituir em: 
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“uma atividade creadora de imágenes y representaciones que impregnam no solo a los 
agentes y la sociedade que forman parte los usuarios (es decir el mercado), sino tambien a 
las sociedades receptoras (estamos involucrados em um processo de creación de imágenes 
como representaciones, los que creamos, mas o menos conscientemente y los que nos 
crean)” (CARA, 1996: 86). 

 

Há inegavelmente uma relação direta entre o turismo e a disponibilidade de tempo 

livre que é resultante das lutas históricas empreendidas pelas classes trabalhadoras dos 

diversos países, no sentido de se reduzir progressivamente a jornada diária de trabalho (que, 

no início da revolução industrial européia era de 12 horas), com o aumento relativo dos 

salários e da produtividade do trabalho, de assegurar o descanso semanal remunerado e as 

férias remuneradas, implicando tudo isso na reflexão e análise do tempo destinado ao lazer 

que está intimamente associado ao exponencial crescimento do turismo. Para 

DUMAZEDIER, o lazer seria: 
 
“um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para 
repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua 
informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais” (DUMAZEDIER, 1976:34). 

 

O sistema capitalista mundial, na medida em que se integra e se recupera das crises 

de realização da demanda efetiva e acumulação de capital, encontra novas formas de 

expansão e destruição de mercados, produtos e serviços que são inventados ou reinventados 

continuamente e, com isso, perdem a hegemonia determinados setores antes imbatíveis, 

para ceder o lugar a novos setores. Foi o que aconteceu com os setores industriais 

transformadores e produtores de bens intermediários (como a siderúrgica, metalúrgica, 

petroquímica, de maquinarias, têxteis e alimentícios), que perderam a hegemonia para os 

setores de informação, comunicações, eletro-eletrônico, financeiro e de turismo dos países 

de industrialização e tecnologias mais avançadas.  

 

Nesse contexto de transformações estruturais do sistema capitalista mundial, os 

empresários redirecionam seus investimentos e percebem no aumento do tempo-livre, 

novos nichos de mercado a serem explorados. Na tentativa de captar as diversas interfaces 

constituidoras e evolutivas da força do capitalismo mundial envolto no complexo, dinâmico 
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e mutável processo de globalização econômica, há que se concordar com RODRIGUES 

(1996), quando assim se refere ao turismo da atualidade: 
 
“de forma espontânea ou planejada, o turismo está subordinando as políticas públicas à 
iniciativa privada ou a parceiros de ambos. Pode estar submetido aos centros de decisão do 
capitalismo corporativo, hegemônico, em nível global, assim como pode manifestar-se 
pontualmente, assumindo caráter doméstico e artesanal. Afinal o que é o turismo, além de 
um fluxo de pessoas? O que é o turismo além de uma atividade econômica? É certamente 
um fenômeno complexo, designado por distintas expressões: uma instituição social, uma 
prática social, uma frente pioneira, um processo civilizatório, um sistema de valores, um 
estilo de vida, um produtor, consumidor e organizador de espaços, uma indústria, um 
comércio, uma rede imbricada e aprimorada de  serviços” (RODRIGUES, 1996: 17/18). 

 

Na busca de ligar as conceituações anteriores, sem negá-las ou assumir uma única 

delas, os esforços metodológicos de alguns pesquisadores, se direcionam para dar suporte 

aos interessados na construção de novo paradigma, que possibilite a união ou um maior e 

mais compreensível diálogo entre as ditas ciências sociais com as ciências naturais. 

Também se preocupa com a aferição objetiva e quantitativa de dados e informações que 

quando ajustadas a modelos elegantes, porém pouco realistas e aplicáveis na análise da 

prática concreta dos atores sociais envolvidos no contexto estudado. Procura-se, pois, a 

interpretação subjetiva e qualitativa dos objetos de estudo escolhidos e, com isso, o 

rompimento com a apreensão compartimentada da realidade investigada. Pretende-se, 

enfim, perseguir uma compreensão do todo sistêmico e holístico, mesmo que se analisem as 

partes ou subsistemas, pela impossibilidade operacional de se investigar direta e 

imediatamente o todo.  

 

Irmanado com a busca da interdisciplinaridade, alinhando-a ao holismo, no que se 

refere ao estudo do turismo, BENI (2001), citando outros estudiosos apresenta: 

 

"Jafar Jafari sentiu a necessidade de incorporar, no estudo do turismo, teorias e conceitos de 
campos afins como, por exemplo, antropologia, sociologia, economia, geografia, ciência 
política, ecologia e estudos urbanísticos. Nós ampliaríamos essa lista para incluir: 
“marketing”, direito, administração e psicologia. 
O mesmo Jafar Jafari dá uma definição holística de turismo: É o estudo do homem longe de 
seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que 
ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, econômico e sociocultural da área 
receptora" (BENI,2001:36). 
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Assim é que a Holística, palavra derivada do grego, Holos, a significar o "Todo", a 

"Totalidade", juntamente com o termo "holismo", são palavras que têm aparecido 

atualmente com freqüência, associadas que estão a "uma nova visão holística", definida por 

Monique Thoenig, que criou em Paris a primeira Universidade Holística, como uma nova 

consciência para uma nova era.  

 

A proposta holística, não seria a de se contrapor radicalmente ao fragmentarismo 

vigente, modelo que se acha esgotado da forma como tem se desenvolvido, dentre outros 

modos, pela compartimentação do saber levado às últimas conseqüências, até mesmo 

centralizando o ser humano apenas como razão, desvinculando-o do espírito, que leva o 

homem à conscientização da prática de seus atos e, conseqüentemente, a uma postura ética 

diante de seus semelhantes e do mundo; a holística também não pode ser vista como um 

atalho para a redenção da conduta do homem, até porque muitas das mazelas por ele 

produzidas, já causaram conseqüências irreversíveis no planeta; a visão holística, explica 

Pierre Weil, implica em uma vivência transpessoal, não podendo, pois, ser dimensionada 

como meramente intelectual; para o mesmo autor, na construção do holismo, não se deve 

negar jamais o antigo paradigma, antes, a holística deve ser considerada como a "cena onde 

as correntes já existentes podem encontrar-se na busca de soluções criativas para os 

problemas específicos da nossa época, levando em conta a experiência do passado” 

(CREMA:1988:11). 

 

O planejamento de políticas ambientais para um desenvolvimento sustentável, 

baseado no manejo integrado dos recursos naturais, tecnológicos e culturais de uma 

sociedade, conduz à necessidade de compreender as inter-relações que se estabelecem entre 

processos históricos, econômicos, ecológicos e culturais, no desenvolvimento de forças 

produtivas da sociedade. Para LEFF (1999), isto obriga a pensar nas relações de 

interdependência e multicausalidade entre os processos sociais e ecológicos que 

condicionam o potencial produtivo dos recursos de uma formação social, seus níveis de 

produtividade, assim como as condições de preservação e regeneração dos recursos 

naturais. 
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As práticas de uso dos recursos dependem dos sistemas de valores de uma 

comunidade, da significação cultural de seus recursos, da lógica social e ecológica de suas 

práticas produtivas, também de sua capacidade para assimilar, a estas, conhecimentos 

científicos e técnicos. Assim, o vínculo sociedade-natureza deve entender-se como uma 

relação dinâmica, a qual depende da articulação histórica dos processos tecnológicos e 

culturais que especificam as relações sociais de produção de uma formação 

socioeconômica, assim como a forma particular de desenvolvimento integrado ou de 

degradação destrutiva de suas forças produtivas. 

 

A gestão ambiental do desenvolvimento, fundada no potencial ecológico e na 

conservação da diversidade de estilos culturais de aproveitamento de seus recursos, requer 

que se caracterize a organização específica de uma formação social.  
 
“Esta se estabelece mediante a articulação entre diversos processos ecológicos, culturais e 
históricos, que obriga pensar nas complexas relações entre cultura e inconsciente; ecologia, 
economia e cultura; e diferentes disciplinas antropológicas (antropologia estrutural, 
antropologia cultural, antropologia ecológica)” (LEFF, 1999:25). 

 

O reconhecimento e a avaliação das práticas tradicionais das culturas, no manejo de 

seus recursos, requer um conjunto de disciplinas etnológicas para descobrir a origem de seu 

processo de constituição e desaparecimento. Por outro lado, as determinações da língua, nas 

relações sociais de uma comunidade, e do inconsciente cultural de uma formação, das 

motivações e ações da população, produzem efeitos em seu comportamento produtivo, 

assim como na percepção e valoração de seus recursos. 

 

É necessário, portanto, pensar nas formas teóricas de articulação entre diferentes 

ciências e disciplinas, no campo dos processos históricos, econômicos, etnológicos e 

ecológicos para apreender suas complexas relações de determinação e de causalidade, 

assim como as condições que delimitam e caracterizam as relações entre uma população, 

sua tecnologia e o uso de seus recursos. Neste sentido, “as estratégias epistemológicas para 

a articulação das ciências no campo ambiental e os processos de fertilização inter e 

transdisciplinários de conhecimento oferecem uma explicação mais concreta (síntese de 
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múltiplas determinações) da crise ambiental gerada pela racionalidade econômica” (LEFF, 

1999:26). 

 

A simplificação no estudo do turismo provoca uma percepção limitadora das 

diversas dimensões e inter-relações que o objeto de estudo comporta e: 
 
"assim, no período em que vivemos, discussões férteis e acaloradas sobre a natureza do 
turismo como atividade econômica, visando enquadrá-lo nos tradicionais setores secundário 
ou terciário, nos parecem descabidas, desgastantes e inúteis. Mesmo para fins estatísticos 
não há como encontrar parâmetros de classificação. Há que inventar-se outras categorias. 
Este é um dos desafios” (RODRIGUES,1996:18). 

 

O que se quer evitar, no presente estudo, é o que BENI (1990:16) observou no seu 

excelente trabalho, afirmando: 
 
“O que se nota é que os especialistas do assunto estudam um ou mais componentes em 
separado tratando-os minuciosamente, mas não se preocupando, quase sempre em 
correlacioná-los com os demais, também muito importantes, deixando de mostrar o quadro 
amplo e total em que surgem, tocam-se, entrelaçam-se e casam-se para produzir um 
fenômeno global” (BENI, 2001:35). 

 

O ampliar das percepções, promovido pela abordagem sistêmica, interconecta as 

concepções teóricas de turismo aos modelos de desenvolvimento, norteadores do fazer 

teórico e metodológico elaborado e apresentado como explicadores dos fenômenos, sejam 

eles de natureza econômica, social, política e ambiental.  
 
“Como qualquer atividade econômica, o turismo possui estrutura sistêmica, que corresponde 
ao conjunto de partes que interagem de modo a atingir determinado fim, de acordo com um 
plano ou princípio. O conjunto sistêmico encontra-se organizado, em virtude das inter-
relações entre as unidades, e seu grau de organização permite que assuma a função de um 
todo maior que soma das partes. A depender do nível de abordagem adotado, assim como da 
escola analítica, uma unidade pode ser considerada subsistema do sistema maior, em que se 
devem estabelecer seus componentes e suas relações” (SEABRA, 2001: 63,64). 

 

Não há como fugir da ligação ao fenômeno de globalização capitalista, se se quer 

apreender os matizes, correlações entre os elementos constitutivos, dinâmicos e funcionais 

de qualquer sistema turístico a ser analisado. “Deve-se considerar, entretanto, que o 

fortalecimento dos subsistemas coloca-os interligados num sistema de rede, proporcionando 

a cada unidade assumir, circunstancialmente, a liderança do conjunto” (SEABRA, 2001: 

64). 



 39

Nesse contexto de expansão ilimitada de criação e destruição de mercados e criação 

de novos espaços de consumo de lugares, as estratégias e articulações ampliam as 

dimensões dos resultados esperados, nas mentes dos encarregados de promover o 

planejamento dos investimentos.  
 
“O lazer na sociedade moderna também muda de sentido, de atividade espontânea, na busca 
do original como parte de cotidiano, passa a ser cooptado pelo desenvolvimento da 
sociedade de consumo que tudo que toca transforma em mercadoria, tornando o homem um 
elemento passivo. Tal fato significa que o lazer se torna uma nova necessidade. Isto é, no 
curso do desenvolvimento da reprodução das relações sociais, produz-se nova atividade 
produtiva, diferenciada, com ocupações especializadas, que produz um novo espaço e/ou 
novas formas de uso deste espaço” (CARLOS, 1996: 25). 

 

A maior complexidade dos sistemas sócio-econômicos e ambientais onde são 

planejados, amplia-se quando se instalam os novos territórios turísticos pautados em 

megaprojetos hoteleiros que alteram rapidamente e comprometem seu funcionamento e 

suas características imanentes a sua formação histórica, decorre ainda fato de que: 
 
“A indústria do turismo transforma tudo o que toca em artificial, cria um mundo fictício e 
mistificado de lazer ilusório, onde o espaço se transforma em cenário para “o espetáculo” 
para uma multidão amorfa, mediante a criação de uma série de atividades que conduzem à 
passividade, produzindo apenas a ilusão da evasão e, desse modo, o real e metamorfoseado, 
transfigurado, para seduzir e fascinar. Aqui o sujeito se entrega às manipulações, 
desfrutando a própria alienação e a dos outros” (CARLOS, 1996: 26). 

 

O retrato acima se refere aos esquemas de estruturação de mercados turísticos, 

associados aos fluxos internacionais e à dinâmica capitalista que detêm a hegemonia e a 

vantagem competitiva do sistema turístico internacional. E a autora esclarece que: 

 
“Esses dois processos apontam para o fato de que ao vender-se o espaço, produz a não-
identidade e com isso, o não-lugar, pois longe de se criar uma identidade produz-se 
mercadorias para serem consumidas em todos os momentos da vida, dentro e fora da 
fábrica, dentro e fora do ambiente de trabalho, nos momentos de trabalho e não-trabalho” 
(CARLOS, 1996: 26). 

  

A sociedade pós-moderna globalizada gera a espetacularização de todas as ações 

humanas, mesmos as íntimas, como se vê mundo afora, nos programas denominados de 

“Reality Shows”, que nada mais são do que modismos alienantes e homogeneizadores, 

atitudes e posturas sociais dos telespectadores hipnotizados e imbecilizados. 
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Para ALMEIDA: 
 
"O objeto turístico, portanto, em si não existe, sendo uma invenção pelo e para o turismo, 
responsável pela sua invenção. Assim também são os espaços, lugares e territórios. 
Planejamentos, construídos pelos empreendedores, políticos ou mesmo decretados, 
institucionalizados, eles consistem, pois no estabelecimento de uma nova estrutura sócio-
espacial, cujo eixo de compreensão terá que emergir, não na leitura do turismo, mas nas 
relações da sociedade com o lugar e, mais ainda, dos homens entre si, na sociedade" 
(ALMEIDA, 1998:19). 

 

Segundo ALMEIDA (1998) ainda considera que: 
 
"Pensar o turismo é, pois, inserí-lo em um processo global em que prevalece a ampla 
circulação de capitais e mercadorias, indivíduos, idéias e produtos culturais e simbólicos e 
dentro do qual ganham relevo os apelos mercadológicos para a experimentação de novos 
lugares, sensações e diferenças culturais. Turismo é, sobretudo, fluxos e redes" 
(ALMEIDA,1998:124). 

 

Para os sistemas turísticos complexos que são fabricados, há o contraditório de 

associar-se ao processo coisificante, quando geradores de não-lugares, completamente 

alienígenas aos locais litorâneos, eleitos para o investimento em megaestruturas, passam a 

se tornar enclaves para um processo de produção da vida. É justamente ai que: 
 

“O espaço produzido pela indústria do turismo perde o sentido; é o presente sem espessura, 
quer dizer, sem história, sem identidade; neste sentido é o espaço do vazio. Ausência, não-
lugares. Isso porque o lugar é, em sua essência produção humana, visto que se reproduz na 
relação entre espaço e sociedade, e que significa criação, estabelecimento de uma identidade 
entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por meio de formas de apropriação para 
a vida. O lugar é produto das relações humanas entre homem e natureza, tecido por relações 
sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede de 
significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo a 
identidade. Aí o homem se reconhece porque ai vive. O sujeito pertence ao lugar como este 
a ele, pois a produção de lugar se liga indissociavelmente à produção da vida” (CARLOS, 
1996: 28/29). 

 

Para se chegar a uma compreensão que interpenetre todas as definições anteriores 

optou-se pela inclusão de uma, que simbolizaria uma síntese teórica e que foi aplicada, na 

prática, no trabalho de BENI (2001). Foi a seguinte: 
 
"Tenho conceituado turismo como um elaborado e complexo processo de decisão sobre o 
que visitar, onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, ecológica e científica que 
ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem 
como objetivos da viagem em si para a fruição tanto material como subjetiva dos canteúdos 
de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial, histórico-
humanístico, profissional e de expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de 
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roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de bens e serviços 
da oferta original e diferencial das atrações e dos equipamentos a ela agregados, em 
mercados globais, com produtos de qualidade e competitivos” (BENI, 2001:37). 
    

O enfoque sistêmico e interdisciplinar não exume a análise crítica da estrutura e 

funcionalidade do modelo e sistema turístico construídos a partir da concepção do 

PRODETUR-NE e por extensão, do PRODETUR-CE. Operando com este conceito de 

sistema complexo e interdisciplinaridade, situou-se o modo como ele se inseriu na vida das 

populações litorâneas, no Ceará, no sentido de dar alternativas à mercantilização da 

natureza e da cultura destas populações, pois: 
 
"Com o advento do turismo mercantilizador da natureza, que desvaloriza os aspectos 
culturais (inclusive aqueles que fundam uma relação com a natureza), ocorre um processo 
de privatização das praias com deslocamentos daqueles que ocupavam originalmente 
aqueles territórios. Esse deslocamento exercido sobre o território promove uma 
remodelagem significativa das relações sociais" (TUPINAMBÁ, 1999:63). 

 

Ou ainda, que todo o enfoque seja centrado nas populações receptoras que na 

maioria dos casos nem tem interesses econômicos vinculados à cultura urbana consumista, 

que está intimamente ligada ou turismo massa. 
 
“na fase atual, em face do grande e avassalador processo de produção e consumo do espaço 
turístico do litoral brasileiro, está surgindo uma preocupação muito grande com o impacto 
ambiental do fenômeno, considerando-se o ambiente no sentido amplo, que inclui, no caso, 
também a avaliação do impacto social do turismo nas comunidades locais, em particular nas 
comunidades pesqueiras” (RODRIGUES, 1997:55)         

 

No que se refere ao turismo sustentável, há um entendimento claro dos 

pesquisadores da área sobre as preocupações sócio-ambientais e a dimensão do tamanho da 

estrutura, funcionalidade e gestão dos equipamentos a serem montados em determinada 

área, bem como sobre a clareza de quem deveria controlar sua implementação. Neste 

sentido: 
 
“O turismo sustentável é uma forma de lazer, fundamentado na autodeterminação, na 
valorização das populações nativas e no respeito ao meio ambiente. Caracterizado como 
brando e tranqüilo esse segmento do turismo é caracterizado pelas viagens individuais ou 
em pequenos grupos, relacionados com a natureza, e pela acomodação em alojamentos 
simples que dispõem de serviços personalizados (Ruschmann 1997), baseando-se nos 
seguintes princípios: 
preservação e conservação do patrimônio natural; 
valorização do patrimônio histórico e cultural; 
desenvolvimento econômico com equidade social; 
incentivo aos micros e pequenos negócios . 
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Para a Organização Mundial do Turismo (1994), o desenvolvimento do turismo sustentável 
somente é possível quando no seu planejamento são considerados os seguintes fatos: 
sustentabilidade econômica - inclui a maximização da utilização dos recursos naturais, com 
redução de custos ambientais; 
sustentabilidade social - prevê a adaptabilidade e a capacitação social; 
sustentabilidade ambiental - analisa os níveis de visitação, os visitantes e seu 
comportamento; 
sustentabilidade cultural - envolve um estudo sobre a singularidade, a força e a capacidade 
culturais; 
sustentabilidade política - é determinada pelo apoio e pelo envolvimento de residentes do 
destino turístico.” ( SEABRA, 2001:29).  

 
No segundo semestre de 2002, foi efetivada a criação do Conselho Brasileiro de 

Turismo Sustentável (CBTS) que envolve uma rede de ONGs num esforço de favorecer e 

estimular a certificação independente e participativa no turismo sustentável. O WWF-Brasil 

coordena o GT do processo de Certificação do Turismo no Brasil, com a participação de 

ONGs cearenses como o Instituto Terramar. Neste sentido, torna-se importante, mesmo que 

longa, a seguinte citação de documento do WWF-Brasil: 
 
“Para o WWF-Brasil, o turismo, em uma nova concepção estratégica, deve ser um conjunto 
de bens e serviços que promovam o desenvolvimento das comunidades locais. Assim, não 
deve ser considerado somente como a implantação de meios de hospedagem, alimentação e 
locais de recreação e lazer, mas, sim, um conceito que integra o desenvolvimento urbano e 
rural, criando um novo pólo de desenvolvimento, com investimentos em infra-estrutura, nas 
vias de acesso e melhor qualidade nos serviços de educação, saúde e segurança. 
Há também que valorizar e proteger a natureza e sua diversidade biológica, assim como o 
patrimônio cultural, como a base essencial para o desenvolvimento responsável do turismo, 
contribuindo para sua conservação.  
O WWF acredita que o ideal do "turismo sustentável" é, atualmente, demasiado ambíguo e 
discutível, pois a indústria envolve aspectos de difícil solução como, por ex., o controle das 
emissões de CO2 dos transportes aéreos, responsáveis por 3% do total de emissão dos 
"gases estufas". O WWF-Brasil prefere usar o termo "turismo responsável", no contexto de 
uma estratégia para a sustentabilidade ampla.  
Assim, o turismo responsável é aquele que mantém e, onde possível, valoriza os recursos 
naturais e culturais nos destinos. O ecoturismo deve ser visto como um tipo de turismo 
responsável e pode ser descrito como o turismo realizado em áreas naturais, determinado e 
controlado pelas comunidades locais e gerando benefícios para elas e para áreas relevantes 
para a conservação da biodiversidade. Uma variedade de instrumentos é requerida para o 
alcance do turismo responsável. Isto inclui políticas e regulamentos, planejamento, 
incentivos, códigos de conduta, diretrizes e esquemas de certificação. Para serem efetivos, 
estes instrumentos precisam ser integrados e combinados em um programa.  
O WWF-Brasil acredita que a indústria do turismo precisa aceitar a responsabilidade por 
seus impactos no ambiente natural e nas populações e ativamente buscar reconhecê-los e 
lidar com sua redução.  E neste sentido, os seguintes princípios são oferecidos como 
diretrizes para os temas que o WWF-Brasil acredita que devem ser considerados na busca 
pelo turismo responsável: 
O turismo deve ser parte de um desenvolvimento sustentável amplo e de suporte para a 
conservação.  
O turismo deve ser compatível e fazer parte de planos em níveis internacional, nacional, 
regional e local de desenvolvimento sustentável e de conservação. Deve ser planejado, 
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administrado e empreendido de modo a evitar danos à biodiversidade e ser ambientalmente 
sustentável, economicamente viável e socialmente eqüitativo.  
Todo o desenvolvimento do turismo deve ser empreendido com uma visão preventiva. O 
turismo não deve comprometer as oportunidades de uma economia local diversificada; deve 
ser empreendido dentro dos "limites aceitáveis de mudança" (ou capacidade de carga) e em 
preferência a outras formas de desenvolvimento potencialmente mais prejudiciais. No caso 
de o próprio turismo ser a atividade mais prejudicial, ele deve então ser evitado.  
O ordenamento territorial, as taxas de impacto ambiental, respeito às paisagens naturais e às 
áreas protegidas, podem ajudar a evitar impactos negativos em áreas sensíveis. Sempre que 
apropriado e possível, devem ser usados instrumentos e incentivos econômicos para 
alcançar o turismo responsável. Em particular, o princípio poluidor-pagador deve ser 
aplicado na mitigação de impactos, especialmente aqueles causados pela aviação.  
O turismo deve apoiar a conservação da natureza, especialmente a proteção da vida 
selvagem nos ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos e evitar contribuir para a 
fragmentação de paisagens naturais que reduzem a qualidade da experiência do turismo e 
degradam o ambiente.  
O turismo deve ser planejado de modo a prevenir a degradação de sítios arqueológicos, 
históricos, pré-históricos, científicos e remanescentes e deve apoiar ativamente a sua 
conservação. O turismo deve obedecer convenções internacionais e as leis nacionais, 
estaduais e locais que apoiam o desenvolvimento sustentável e a conservação. Onde tal 
regulamentação não existir, o setor do turismo deveria tomar a iniciativa de incentivá-la ou 
criá-la.  
O turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável. 
A conservação e o uso sustentável dos recursos naturais são essenciais para um meio 
ambiente sadio a longo prazo. A concentração de turistas no tempo e no espaço pode impor 
um sacrifício muito pesado a recursos naturais como a água. Sistemas de manejo turístico 
devem se esforçar para distribuir, da melhor forma, os fluxos turísticos ao longo do ano e a 
renda obtida deve apoiar tecnologias e estratégias de uso sustentáveis.  
Esportes e atividades ao ar livre, incluindo caça amadora e pesca em áreas ecologicamente 
sensíveis, devem obedecer aos regulamentos existentes em conservação e uso sustentável de 
espécies e habitats. Onde os regulamentos são ineficazes, as atividades turísticas devem 
buscar orientação de especialistas e o conhecimento da área de interesse.  
O turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o desperdício 
Reduzindo a poluição e o consumo, os danos ambientais também serão menores, 
melhorando a experiência do turismo, reduzindo os custos operacionais e de recuperação do 
ambiente. O consumo de combustíveis fósseis e o transporte motorizado, dentro e no 
entorno dos destinos, devem ser evitados sempre que possível. É preciso ter atenção 
particular quanto aos impactos ambientais causados pelo tráfego aéreo, especialmente em 
áreas ecologicamente sensíveis. A busca por fontes de energia mais limpas e o uso eficiente 
do recurso são essenciais.  
O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e oportunidades para as 
comunidades. locais 
As comunidades locais têm o direito de manter e controlar a sua herança cultural e assegurar 
que o turismo não tenha efeito negativo sobre ela. O turismo deve, então, respeitar os 
direitos e desejos dos povos locais e prover a oportunidade para que amplos setores da 
comunidade contribuam nas decisões e nas consultas sobre o planejamento e a 
administração do turismo.  
Devem-se levar em consideração as tradições locais, nas construções, ou seja, é preciso que 
o desenvolvimento arquitetônico seja harmônico com o ambiente e a paisagem. O 
conhecimento e a experiência das comunidades locais em manejo sustentável dos recursos 
podem trazer uma grande contribuição para o turismo responsável. O turismo deve respeitar 
e valorizar o conhecimento e as experiências locais, buscando maximizar os benefícios para 
as comunidades, promovendo o recrutamento, treinamento e emprego de pessoas do lugar.  
O turismo deve ser informativo e educacional. Educação, conscientização e capacitação 
compõem a base do turismo responsável. Todos os integrantes do setor devem ser alertados 
sobre seus impactos positivos e negativos e encorajados a ser responsáveis e apoiar a 
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conservação, por meio de suas atividades. Isto inclui a indústria, os governos locais e 
nacionais, as comunidades locais e os consumidores. Os turistas devem receber informações 
sobre assuntos ambientais, culturais e sociais, como ponto essencial da viagem. Sempre que 
possível deve haver a oportunidade dos visitantes compartilharem da cultura e tradições 
locais” (WWF-BRASIL,2002:3,4). 

 

O estudo deteve-se sobre um contexto situacional singular do Ceará, uma vez que já 

se esquadrinhou conceitualmente o universo operativo que será trabalho doravante. 

 

2.3. Aspectos gerais das unidades geoambientais e sócio-econômicos do estado do 

ceará e dos seis municípios inseridos no prodetur-ce 1a fase 

 
2.3.1. Caracterização geossistêmica e hierarquização ecodinâmica da paisagem de seis 

comunidades do litoral oeste do ceará 

 

O Estado do Ceará ocupa um território de 148.016 km2 entre as coordenadas de 3° 

46'30" e  7° 52' 15" de Latitude Sul e entre 37° 14' 54" e 41° 24' 55"de Longitude de 

Greenwich. Em termos de área, perímetro e população dos seis municípios inseridos no 

PODETUR/CE, tem-se a seguinte tabela: 
 
Tabela 1 – Dimensão física e populacional dos municípios do PRODETUR-CE 1a fase 
Município Área (km2) Perímetro (km) População Homens Mulheres 

Caucaia 1.276,00 151,05 209.150 102.986 106.164 
Itapipoca 1.418,34 196,49 80.249 40.277 39.972 
Paracuru 236,63 72,21 23.018 11.694 11.324 
Paraipaba 315,78 93,61 20.803 10.691 10.112 
São Gonçalo do Amarante 852,95 144,16 32.687 17.018 15.669 
Trairi 908,58 152,24 39.398 20.181 19.217 
Total 5.008,28 809,73 405.305 202.847 202.458 

Fonte: Malha municipal digital do Brasil, situação em 2000. Rio de Janeiro; IBGE, 2001. 
(Disponível no portal do IBGE: www. Ibge. gov. br).  

 

As áreas definidas como prioritárias para o recebimento dos investimentos do 

PRODETUR-CE I, que englobam os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, 

Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca, fazem parte das Regiões Naturais: Litoral, 

Superfícies Pré-litorâneas e Planície de Acumulação (litoral e várzeas), nas quais estão 

inseridas as seguintes Unidades Geoambientais com seus Geossistemas e Geofácies: 

Planície Litorânea, Planícies Flúvio-marinhas, Planícies Fluviais e Tabuleiros Pré-

Litorâneos. SOUZA et al. (2000), valendo-se das valiosas contribuições de BERTRAND 
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(1969), SOTCHAVA (1977) E TRICART (1976 E 1977), elencaram as seguintes 

características dominantes dessas Regiões naturais e Unidades Geoambientais: 

 
“Superfície composta por terrenos de neoformação, submetidos às influências marinha, 
eólica, fluvial e pluvial, contendo campos de dunas, mangues, largas faixas de praiais, linhas 
de falésias e áreas tabuliformes; condições climáticas variando de semi-áridas a subúmidas 
com precipitações médias anuais entre 700-1200 mm de janeiro a junho; ocorrência 
freqüente de estuários e bom potencial de recursos hídricos subsuperficiais; areias 
quartzosas e podzólicos revertidos por vegetação de tabuleiros e com intenso uso 
agropecuário” ( SOUZA et al., 2000:73).     

 

A zona costeira cearense dispõe-se no sentido oeste-leste, da divisa do estado do 

Piauí até a foz do rio Acaraú e, no sentido noroeste-sudeste, da foz do rio Acaraú até a 

divisa do estado do Rio Grande do Norte. Olhando da capital do Estado, Fortaleza, o litoral 

pode ser dividido em catorze (14) municípios que formam o litoral oeste e seis (6) 

municípios, formando o litoral leste. Toda a área que caracteriza a Planície Litorânea 

cearense tem uma extensão de 764,7 km2, percorrendo desde o município de Icapuí no 

Extremo Litoral Leste até o Município de Barroquinha no Extremo Litoral Oeste. 
 
Considerando os estudos de TRICART (1977) e SOUZA et al. (2000), poder-se-á 

apresentar uma classificação, já consagrada em vários estudos, sobre os diferentes 

geoambientes, segundo a qual: 
 
"São consideradas como categorias de ambientes as seguintes: (1) ambientes estáveis, (2) 
ambientes de transição e (3) ambientes fortemente instáveis. A avaliação da vulnerabilidade 
ambiental é feita através da seguinte tipologia: (1) muito baixa (2) moderada e (3) alta. Os 
critérios de definição das categorias de ambientes e da tipologia da vulnerabilidade 
ambiental são os que se seguem: 
1. ambientes estáveis: estabilidade morfogenética antiga em função da fraca atividade do 
potencial erosivo; o balanço entre processos morfogenéticos e processos pedológicos é 
francamente favorável à pedogênese, o recobrimento vegetal é pouco alterado pelas ações 
antrópicas ou há franca regeneração da cobertura secundária, que evoluiu para condições 
similares ou próximas às originais; há equilíbrio entre fatores do potencial ecológico e 
fatores de exploração biológica; 
2. ambientes de transição: a dinâmica atual do ambiente é marcada pela preponderância de 
processos morfogenéticos ou de processos pedogenéticos, podendo favorecer uma ou outra 
condição: predominando a pedogênese, passa-se aos meios estáveis; predominando a 
morfogênese, passa-se aos meios instáveis; 
3. ambientes fortemente instáveis: intensa atividade do potencial erosivo e com nítidas 
evidências de deterioração ambiental e da capacidade produtiva dos recursos naturais; 
comprometimento das reservas paisagísticas; o balanço morfogênese x pedogênese é 
francamente favorável à morfogênese; podem ser freqüentes as rupturas do equilíbrio 
ecodinâmico e a manutenção do solo é amiúde comprometida” (SOUZA et al., 2000:12). 
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Para se entender a dinâmica das unidades geoambientais litorâneas, SILVA (1998) 

argumenta que diferentes fatores atuam nos processos geomorfogênicos, como as 

oscilações da maré e do nível do mar, a arrebentação das vagas, as correntes marinhas, a 

composição litológica, as feições do relevo, a hidrologia de superfície e a subterrânea, a 

ação de agentes climáticos, principalmente a do vento, que levam à formação de paisagens 

em intensa mutação nas suas feições paisagísticas, em virtude da alta instabilidade e 

vulnerabilidade ambiental.  

 

As principais feições morfológicas existentes nas unidades geoambientais litorâneas 

são as seguintes: as praias, as pós-praias, dunas e planícies flúvio-marinhas. Para SILVA 

(1993), as praias são constituídas por sedimentos arenosos, restos de conchas e cascalhos 

que foram selecionados pelas ondas e correntes marinhas. Em sua maioria, têm sedimentos 

arenosos e cascalhos, originados do continente que foram levados pela drenagem fluvial e 

posteriormente retrabalhados e transportados pelo mar. Complementando está definição, 

KOMAR (1976) se refere à praia como uma acumulação de sedimentos inconsolidados de 

tamanhos diversos, como areia, cascalhos e seixos, que se estende em direção à costa, do 

nível médio de maré baixa até alguma alteração fisiográfica como uma falésia, um campo 

de dunas ou simplesmente até o ponto de fixação permanente de vegetação.   

 

Segundo SILVA (1993) podem ser estabelecidas basicamente 3 zonas, na faixa de 

praia, vinculadas à incidência das águas marinhas que são: 

1. Zona de Rebentação (breaker zone) que é a faixa onde há o rompimento das 

ondas quando pode haver dois (2) tipos de ruptura: mergulhante (plunging), nesta a direção 

dos ventos está contra o seu sentido, e progressiva (spilling), quando o vento sopra no 

mesmo sentido de deslocamento da onda; 

2. Zona de Surfe (surfe zone) que é a área compreendida entre a zona de 

rebentação e a de espraiamento; 

3. Zona de Espraiamento (swash zone) que é a zona onde há o espalhamento das 

águas sobre a praia.      
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No que se refere à pós-praia ou backshore, SILVA (1991) afirma que ela constitui a 

área posterior à praia, ocupada pelo berma ou berm, sendo alcançada pelas águas do mar 

apenas durante as tempestades fortes. Expõe outras denominações como costa dorsal, praia 

posterior ou praia dorsal, podendo configurar-se em terraços, com níveis diferenciados, 

impostos pelas oscilações das marés, ou apresentar um relevo ondulado, intercalado de 

fossas. 

 

Considerando ainda a análise de SILVA (1993) sobre a pós-praia, há uma 

explicação lógica de que nos períodos de maior pluviosidade, quando se pode verificar o 

soerguimento do lençol freático, as fossas acima referidas poderiam se transformar em 

lagoas e lagunas. As lagunas quando mantêm contato com o mar, podem ter regime perene, 

apesar da diminuição do seu volume na época de estiagem, como é o caso do Lagamar do 

Cauípe, e intermitente, se estão localizadas sobre areias estabilizadas, e as lagoas 

peridunais, que, além do mais, por estarem a sotavento e distantes do campo de dunas (e 

falésias), possuírem um regime de inundação irregular, pois seus aportes hídricos 

dependem somente das precipitações pluviais, diferentemente das permanentes que se 

alimentam também do soerguimento do lençol freático. 

 

Ela toda é uma área de transição de material arenoso pela ação eólica, da praia até 

outros ecossistemas, como dunas, marismas ou manguezais, além de se caracterizar pela 

colonização de espécies vegetais arbustivas pioneiras, dotando o seu substrato de melhores 

condições ecológicas, para uma sucessão ecológica com espécies arbóreas muito típicas de 

todo o litoral, como o cajueiro e a sirigüela. 

 

É exatamente este geossistema tão frágil e vulnerável ambientalmente, como o é a 

pós-praia, que vem sendo extremamente pressionado pela especulação imobiliária nos 

últimos vinte (20) anos em praticamente todo o litoral cearense, e é também nessa área que 

se localizam (ou localizavam, antes da expulsão provocada pelo turismo e o veranismo) as 

moradias de muitas comunidades pesqueiras tradicionais. Esta área, portanto, cada vez mais 

vêm sendo ocupadas por estruturas mais impactantes à paisagem e degradadoras dos sócio-
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ambientes, como os hotéis, as pousadas, os restaurantes, as mansões de veraneio, as 

estradas, os portos, as indústrias e os loteamentos. 

 

As dunas do litoral formaram-se, segundo SILVA (1998), da deposição de 

sedimentos areno-quartzosos selecionados, do Período Geológico Holoceno, se sobrepondo 

a uma litologia mais antiga. A maior parte das areias que formam as dunas é de origem do 

continente e foram transportadas pelos rios, pela sua foz, ou foram empurradas pela deriva 

litorânea e posteriormente deslocadas pela pós-praia, por ação da força dos ventos, que as 

acumulam em formas exuberantes e diferenciadas, como as dunas brancas, tão cantadas em 

verso e prosa.  

 

No que se refere à Geomorfogênese dos campos de dunas, SILVA (1998) atribui 

maior importância aos fatores como disponibilidade de material para o transporte de 

sedimentos, à presença de praias com baixa declividade; baixa umidade atmosférica e 

precipitações moderadas que, em conjunto, favoreceram à formação, no decorrer do tempo, 

dos campos de dunas, pela ação dos ventos, dos rios ou das marés. As dunas geralmente são 

classificadas de acordo com a presença ou não, de cobertura vegetal, sendo, portanto de 

dois tipos: 

1) Dunas Móveis que não possuem cobertura vegetal ou apresentam espécies 

pioneiras e de pequeno porte na sua superfície, que podem ser soterradas, em 

virtude da alta instabilidade das mesmas que são também chamadas de dunas 

primárias ou vivas pela sua constante migração e, no caso do litoral oeste, onde 

se encontram os seis municípios do PRODETUR-CE I, estas dunas móveis estão 

presentes no Icaraí, Cumbuco, Taíba, Pecém, Lagoinha, Paracuru, Flecheiras, 

Mundaú e Baleia; 

2) Dunas Fixas, que também são chamadas de secundárias e mortas, em virtude de 

passarem por um processo de sucessão ecológica com fixação de uma vegetação 

arbórea e arbustiva e, por isso, se tornam bioestabilizadas e imóveis. Das regiões 

estudadas se verifica sua presença no Pecém (que sofreu uma agressão 

ambiental, com a construção da ferrovia e de obras do Porto), em Lagoinha, 

Paracuru e Baleia.       
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E, ainda em SILVA (1998), as dunas apresentam uma dinâmica e uma morfologia 

diretamente correlacionadas com a intensidade e a velocidade dos ventos alísios. Pelo fato 

de haver uma constância eólica no litoral cearense, os campos de dunas móveis avançam 

sobre outros ecossistemas, transformando-os, criando assim, novos tipos de paisagem em 

determinados locais. O transporte de sedimento arenoso vem sendo obstruído pela 

utilização das areias das dunas para fins comerciais e construção de residências, em áreas 

inapropriadas, em qualquer ponto das dunas móveis e mesmo nas fixas; o fluxo natural de 

outros ecossistemas que estão associados a elas e à conseqüência dessa ação antiecológica é 

a invasivo. Áreas de moradias da comunidade ou de veranistas ao serem invadidas dessa 

forma, tornaram acentuada a erosão costeira e causando uma interrupção na direção dos 

ventos em qual o promontório quartzílico desempenha o papel de uma superfície by pass, 

ou seja, transportadora de sedimentos.              

                

 
Figura 2 – Integração da praia, pós-praia, dunas e jangadas em Lagoinha e a presença de Quadricíclos 
de veranistas e que já estão sendo alugados pelos turistas. 

 

Quanto à planície flúvio-marinha, seus processos de formação originaram-se da 

transgressão e regressão marinhas atuantes no passado e dos depósitos de sedimentos nas 

desembocaduras dos rios que contribuíram para a disposição da planície flúvio-marinha, 

paralela à linha de costa. Ela é um ambiente extremamente rico em matéria orgânica, o que 

favorece a reprodução de crustáceos, moluscos, algas, mariscos e peixes, sendo, portanto, 

um berçário de espécies marinhas e, também por ser de vital importância na cadeia, 

alimentar sua preservação é da maior relevância.  
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Nos últimos anos, no Ceará e em outros Estados nordestinos, os manguezais estão 

se tornando vítimas da ganância de lucros dos carcinicultores que, desrespeitando as leis 

ambientais do país, vêm desmatando os mangues e poluindo-os. Com o uso de antibióticos, 

utilizados no controle dos predadores do camarão da Malásia (Litopeaneus vannamei), uma 

espécie exógena aos ecossistemas locais e altamente predadora das outras espécies de 

crustáceos, comprometem a biodiversidade dos manguezais nordestinos, além de causar 

uma crise na extração in natura de crustáceos, peixes e mariscos nesse ecossistema, devido 

à sua poluição hídrica e alta mortandade de peixes e crustáceos, o que já assusta e revolta as 

populações que deles dependem para sua subsistência e obtenção de renda.     

 

De acordo com SOUZA et al. (2000), 
 
“As planícies flúvio-marinhas compõem o quadro morfológico do litoral e são dotadas de 
algumas características que as individualizam. Decorrem de processo combinatório entre 
agentes fluviais e oceânicos. Apresentam solos indiscriminados de mangues, continuamente 
afetados pela preamar. As plantas de mangues que as revestem, mostram-se muito 
adensadas, com porte arbóreo e se dispõem longitudinalmente em relação às calhas fluviais" 
(SOUZA et al., 2000:22).    
  

Em se tratando do geoambiente denominado Tabuleiro Pré-Litorâneo, também 

conhecido como área de formação barreiras, está associado diretamente ao geoambiente 

pós-praia, com as dunas e áreas de manguezais que cobre uma grande área do litoral do 

Ceará. Nesse sentido, Souza et al. (2000) afirma que: 
 
“As formas de abrasão do litoral cearense são representadas por falésias desenvolvidas 
nos sedimentos de Formação Barreiras. Em alguns pontos como em Morro Branco, 
Jericoacoara, Taíba, Paracuru e Camocim, as exposições de falésias se estendem por 
vários quilômetros. 
Glacis de Deposição Pré-litorâneos e interiores, os tabuleiros pré-litorâneos ficam 
situados à retaguarda do cordão de dunas, contactando-os sem ruptura topográfica, com 
as depressões sertanejas. São constituídas por sedimentos da Formação Barreiras e 
penetram cerca de 40 km em média. Em alguns pontos, como nas praias referidas há 
pouco, atingem o mar e são esculpidas em falésias funcionais. Têm altitudes entre 30-50 
m, raramente ultrapassando o nível de 80 m” (SOUZA et al., 2000:22). 
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2.3.2. Caracterização sócio-econômica geral do estado e da área de abrangência do 

prodetur-ce 1a fase 

 

O estado do Ceará, vem demonstrando um bom desempenho nos seus indicadores 

econômicos clássicos, como o PIB e PIB (ou Renda) per capita, comparativamente com os 

dos outros Estados nordestinos e, até mesmo, a trajetória recente de outros Estados mais 

industrializados do país. Observa-se no Ceará, que o crescimento da renda per capita tem 

ocorrido nem tanto por uma melhor distribuição dos ganhos auferidos, que pelo maior 

volume de rendimentos das camadas superiores da estrutura sócio-econômica estadual que, 

em virtude da política de atração de indústrias e investimentos turísticos, empreendida a 

partir do governo Ciro Gomes (1991-1994), permitiu a vinda de empresas das regiões Sul e 

Sudeste para se instalarem no interior do Estado. Aliada a esse processo de crescimento da 

industrialização e, também, do setor de serviços, observou-se uma vertiginosa queda das 

produções agrícola, pecuária, pesqueira e extrativista, de uma maneira geral, atividades 

estas, que há séculos asseguraram as condições de subsistência e de empregabilidade de 

milhares ou, até mesmos, milhões de cearenses, nas suas diversas regiões e condições 

geoambientais e sócio-econômicas.  

 

A seguir, nas tabelas abaixo (tabelas 2 e 3), verificou-se um desempenho 

significativo do PIB estadual, no período recente de 1996 a 1999, com salto de R$ 

3.670.000.000 (três bilhões seiscentos e setenta milhões de reais) em apenas quatro anos, 

com um crescimento anual de R$ 917,5 milhões, isso ocorrendo exatamente no período em 

que se pode considerar de maturação dos investimentos das empresas que foram atraídas 

pela guerra fiscal, proporcionadora de enormes benesses tributárias aos empresários que 

para cá vieram.  

 

Em termos de economia, os resultados mostram que o Ceará vem crescendo a taxas 

maiores do que as do Nordeste e Brasil. O PIB brasileiro cresceu, de 1985 a 1998, 38,13%, 

o Nordeste, 37,55% e do Ceará, 59,24%. Em 1998, o estado possuía um PIB a preços 

correntes de mercado de 18,8 bilhões de reais, sendo per capita de R$ 2.691 ou 47,52% do 

valor equivalente ao do Brasil (Tabela 2). De acordo com estes resultados, o Ceará 
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constituía-se na 3a economia da região Nordeste e na 10a do País. Para a formação do PIB 

cearense, a agropecuária participou com 5,62%, a indústria com 40,08% e os serviços com 

54,30%2. 

 

Poder-se-ão incluir, no volume de acréscimo do PIB cearense, os gigantescos gastos 

do PRODETUR-CE que transcorreram nesse mesmo período, já que, para realizar as obras 

de construção de estradas, aeroporto, sistema de esgoto, abastecimento d’água e, até 

mesmo, de recuperação ambiental e desenvolvimento institucional foram contratadas 

diversas empresas privadas. Tais gastos são elevadores do PIB, mesmo não oferecendo uma 

dimensão concreta de melhoria da qualidade e das condições de vida da maioria da 

população que é extremamente pobre e desprovida, cada vez mais, dos meios de 

subsistência e produção de riquezas e bem-estar. 

 

O enfoque do crescimento econômico, numa perspectiva ecodesenvolvimentista 

(sustentabilista local integrada) aqui trabalhada, volta-se para a questão da apropriação dos 

resultados concretos do volume acrescido do PIB. Quais as classes se apropriaram da maior 

parte desse acréscimo? Que transformações estruturais ocorreram no estado do Ceará e no 

País que favoreceram a maior distribuição de renda em favor das classes mais baixas? As 

medidas provisórias e as modificações nas leis visando a flexibilização dos contratos 

trabalhistas e o arrocho salarial dos últimos anos, apontaram para direção inversa de se 

retirar os direitos dos trabalhadores e reduzir o custo da mão-de-obra via salários 

baixíssimos ou que não se elevem o suficiente para promover uma redistribuição 

significativa da renda no estado e no país.  

   
Tabela 2 - Brasil - Produto Interno Bruto a preços correntes de mercado, do Nordeste e do Ceará - 
1985-1999. 
Ano Brasil Nordeste Ceará 

1985 Cr$ bilhão            1 297 835               183 039                22 350 
1986 Cz$ milhão            3 403 526        478 956          59 167 
1987 Cz$ milhão            1 094 526            1 437 456               175 071 
1988 Cz$ milhão           83 700 531          10 737 433            1 351 081 
1989 NCr$ milhão            1 263 436               155 453                 19 458 
1990 Cr$ milhão          31 759 185            4 085 257               514 305 

                                                 
2 Análise extraída do documento - Consolidando O Novo Ceará - Plano de Desenvolvimento Sustentável, 1999-2002, 
Elaboração - Secretaria do Planejamento e Coordenação – SEPLAN. 
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1991 Cr$ milhão        165 786 498          22 167 471      3 035 444 
1992 Cr$ milhão     1 762 636 611        227 722 442          32 315 186 
1993 CR$ milhão          38 767 064            4 969 460         706 729 
1994 R$ milhão            349 205           44 949            6 584 
1995 R$ milhão           646 191           82 588          12 495 
1996 R$ milhão           778 886              102 597           15 641 
1997 R$ milhão           864 112               113 942           17 589 
1998 R$ milhão           914 187             119  319          18 836 
1999 R$ milhão          963 868             126 365          19 311 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 1985-
1999, microdados. 
 
 

Os dados expressos na tabela 3 abaixo mostram um certo o dinamismo da economia 

cearense em termo elevação do PIB per capita do últimos 6 anos com dados disponíveis 

(1994/1999) que buscou se aproximar e até passar do PIB per capita da região nordeste 

passando de R$ 992 em 1994 (contra  R$ 1 024 do Ne), para quase triplicar em 1999 com 

R$ 2 631 (a pesar de voltar a ficar abaixo da média regional que atingiu R$ 2 671). Estes 

números poderiam ser considerados extraordinários se pudessem significar uma diminuição 

do fosso interregional e interestadual que se traduz na manutenção da proporcionalidade do 

nível do PIB per capita nacional (ou seja, a média nacional que tende e refletir o peso dos 

extratos maiores) com uma posição de mais do que o dobro tanto em relação ao Nordeste, 

como ao Ceará, durante todo o período.         
 
Tabela 3 - Brasil - Produto Interno Bruto per capita, do Nordeste e do Ceará - 1985-1999. 
Ano Brasil Nordeste Ceará 

1985 Cr$  9 859 022 4 778 724 3 868 100
1986 Cz$    25 356 12 275 10 065
1987 Cz$                           80 024 36 187 29 289
1988 Cz$  600 951 265 690  222 430
1989 NCr$        8 915                         3 784  3 154
1990 Cr$    220 411                       97 869 82 149
1991 Cr$  1 132 360 523 037 477 988
1992 Cr$  11 854 008 5 307 088 5 012 460
1993 CR$  256 850 114 485 107 994
1994 R$  2 280 1 024 992
1995 R$  4 160 1 861 1 856
1996 R$ 4 216    2 287 2 291
1997 R$  5 413 2 494 2 522
1998 R$ 5 518 2 549 2 602
1999 R$ 5 740 2 671 2 631
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 1985-
1999, microdados. 
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2.3.2.1. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS ESPECÍFICOS, NUMA VISÃO 

PANORÂMICA DO ESTADO1 

 

O estado do Ceará, localizado no Nordeste do Brasil, possui uma área de 146.817 

km2, correspondente a 1,7% da área do Brasil e a 9,4% da área do Nordeste, limitando-se 

com o Oceano Atlântico e os Estados de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Paraíba. O Estado está dividido em 184 municípios. Sua capital, Fortaleza, situa-se numa 

planície de zona litorânea, tendo assim posição estratégica para as operações de comércio 

exterior e turismo, atividades econômicas com grande potencial de crescimento. Para efeito 

de planejamento governamental, os municípios foram agrupados pelo governo estadual em 

oito áreas político-administrativas, integrando 20 microrregiões (Lei Complementar nº 18, 

de 29 de dezembro de 1999). 

 

O Ceará, segundo (Souza et al. 2000), tem 93% do seu território inserido na zona 

semi-árida do Nordeste. Dois terços da área do Estado se assentam em rocha cristalina, 

sobre a qual estão solos rasos, mas de diferentes tipos e possibilidades de utilização. No 

terço restante, enquadram-se as áreas sedimentares, especialmente ao longo dos vales dos 

rios. 

Seu relevo é compreendido por planícies litorâneas, zonas intermediárias do sertão e 

serras. A vegetação, por estar inserida em sua maioria na região do semi-árido, mostra-se 

predominantemente constituída de plantas xerófilas, sendo a caatinga o principal complexo 

vegetacional do Estado. Os solos que predominam no Estado estão classificados como: 

podzólicos eutróficos, brunos não cálcicos, litólicos eutróficos, planossolos solódicos. Em 

geral, embora férteis, em termos de suas características químicas, os solos cearenses 

apresentam limitações, ora de escassez de recursos hídricos, ora de profundidade, 

pedregosidade e relevo. Em áreas específicas, as condições são muito favoráveis e, se 

racionalmente aproveitadas, podem assegurar explorações econômicas bastante 

promissoras. 

 

                                                 
1 Fonte de consulta – Anuário Estatístico do Ceará - ano 2.000. 
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Os principais rios do Estado são: o Jaguaribe, Acaraú, Curu, Poti, Coreaú, Pirangi, 

Choró e Pacoti, que permitem dividir o Estado em 11 regiões hidrográficas: Coreaú, 

Acaraú, Aracatiaçu, Curu, Metropolitana, Poti, Banabuiú, Baixo Jaguaribe, Médio 

Jaguaribe, Alto Jaguaribe e Salgado. Saliente-se que o Estado não apresenta grandes 

mananciais hídricos subterrâneos. Os dados atuais do Censo 2.000/IBGE indicam que a 

população do Ceará constitui-se de 7.417.402 habitantes, sendo 3.620.263 homens e 

3.797.139 mulheres, dos quais 2.113.661 habitantes residiam em áreas urbanas e 5.303.741 

em áreas rurais.  

 

O crescimento da economia cearense não se traduziu, infelizmente, numa 

transformação efetiva e continuada da estrutura sócio-econômica assegurada por uma 

significativa melhoria na distribuição da renda gerada no Estado. Pois, os dados contidos no 

cálculo do PIB e Renda per capita são falaciosos quanto à distribuição de renda, na medida 

em que são resultantes de médias aritméticas. Assim, na divisão do PIB pelo total da 

população estadual, se os mais ricos, de um ano para o outro, aumentam substantivamente 

suas rendas pessoais, o PIB per capita estadual crescerá (se não houver um crescimento 

excessivo da população), mantendo-se, porém, a concentração da renda nas mãos de 

poucos, como atesta o relatório do Banco Mundial (2000), que revelou que a renda dos 

10% mais ricos aumentou, enquanto que a renda dos 20% mais pobres diminuiu.  

 

Os dados do Índice de Gini para o estado do Ceará e de suas microrregiões, 

comparado com Região Nordeste e Brasil (tabela 4) revelam um quadro de uma pequena 

redução na concentração de renda no país, pois o índice decresce de 0,6366 em 1991 para 

0,6090 em 2000, num nível mais acentuado decresce o do Nordeste de 0,6472 para 0,6170 

e também o mesmo fenômeno se observa no Ceará cujo índice saiu de 0,6474 para 0,6280 

ficando acima da média regional e nacional. Quando se analisa o índice de cada 

microrregião verifica-se que quase todos eles no ano disponibilizado de 1991 estiveram 

abaixo da média estadual, exceto o da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que 

registrou 0,6547 estando acima da média estadual juntamente com Fortaleza que atingiu 

0,6545. Um resultado muito baixo também se verificou em Itapipoca com 0,5047 

muitíssimo abaixo da média estadual e por está inscrito no PRODETUR-CE, o que 
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significa uma distribuição menos concentrada, não tendo uma distância muito acentuada 

entre os que ganhavam mais e os que ganhavam menos, como os índices da RMF e 

Fortaleza. Em função da falta dos índices de 2000 não dá para se comparar se aumentou a 

concentração de renda nos municípios no período, ou se surgiram honrosas exceções no 

estado Ceará. 

 

O PIB e Índice de Gini como mensuradores de dados econômicos, não são por si só, 

suficientes e exclusivos para dimensionarem os avanços efetivos das realidades sócio-

econômicas das camadas mais empobrecidas de sociedades extremamentes desiguais, pois 

são cálculos baseados em médias de dados estatísticos que refletem as distorções entre as 

situações extremas onde possa haver melhoras mais expressivas na renda nos extratos mais 

elevados ou nos mais baixos a contabilização se dá da mesma forma como acréscimo da 

renda, na média. Outras questões bastante relevantes como a falta de uma mensuração 

regionalizada do PIB, para se avaliar a distribuição espacial da geração da riqueza 

produzida e com isso se ter mais nitidez e objetividade na alocação dos recursos públicos e 

a indução mais eqüitativa dos recursos privados. Quando se relaciona a contabilização do 

PIB dentro de uma visão sócio-ambiental crítica derivada do Ecodesenvolvimento, se 

verifica que os cálculos do montante de bens e serviços produzidos em um País, Região, ou 

Estado, omitem completamente nos seus números finais os dispêndios com a recuperação, 

manutenção, correção e preservação do meio ambiente, dos gastos com a defesa (que 

decorrem da situação de insegurança), a economia informal, a sonegação de impostos e 

(segundo HANDERSON, 1999) a “contra-economia cooperativa social” que não pode ser 

mensurada em termos meramente econômicos como o trabalho voluntário, as estruturas 

comunitárias, os cuidados não-remunerados do lar e dos filhos, a produção caseiro para uso 

próprio (o auto-consumo de Sachs) e a agricultura de subsistência. Se fosse introduzida 

apenas a variável custos ambientais, certamente o volume real do PIB decresceria 

vertiginosamente tanto nacional como regionalmente situado, poder-se-ia até se desfazer as 

ilusões de que só por questões meramente produtivistas considerar mais ricas que outras, as 

regiões e paises mais industrializados, pois novas mensurações voltadas à qualidade de 

vida, satisfação das necessidades básicas assegurados para todos, a sustentabilidade em 

todos os níveis asseguradas para todos os seres vivos, das gerações atuais e futuras.              
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Tabela 4 – Brasil - Variável índice de Gini - Renda das pessoas responsáveis pelos domicílios (índice), 
Região Geográfica, Unidade da Federação, Mesorregião Geográfica, Microrregião Geográfica e 
Município.  
Brasil, Região Geográfica, Unidade da Federação, Mesorregião Geográfica, Microrregião Geográfica e 
Município. 
Ano 1991 2000 
Brasil 0,6366 0,6090 
Nordeste 0,6472 0,6170 
Ceará 0,6474 0,6280 
Noroeste Cearense – CE 0,5349 - 
Norte Cearense – CE 0,5036 - 
Metropolitana de Fortaleza – CE 0,6507 - 
Sertões Cearenses – CE 0,5489 - 
Jaguaribe – CE 0,5447 - 
Centro-Sul Cearense – CE 0,5927 - 
Sul Cearense – CE 0,5999 - 
Litoral de Camocim e Acaraú – CE 0,4835 - 
Itapipoca – CE 0,5047 - 
Fortaleza – CE 0,6545 - 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 1991 e 2000.  
 
 
 
 
 
Tabela 5 – Ceará - Dimensão Econômica e Demográfica - 1998 Agregados Turísticos 1995/2001 e Metas 
2002/2006 

Realizados Metas Indicadores 
1995 2001 Taxa 

Anual 
(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 Taxa 
Anual 
(%) 

Demanda turística 
via Fortaleza (mil) 

762 1.631 13,6 1.650 1.800 2.000 2.250 2.500 10,9 

724 1.458 12,6 1.468 1.584 1.740 1.935 2.125 9,7 - Nacional 
- Internacional 38 173 28,8 182 216 260 315 375 19,8 
Receita Turística 
Direta (R$Milhões) 

486,0 990,7 12,6 1.072,5 1.224,0 1.420,0 1.687,5 1.875,0 15,0 

Receita Gerada 
(R$Milhões) 

651 1.733,7 17,8 1.876,9 2.142,0 2.485,0 2.953,1 3.281,3 15,0 

Produto Interno 
Bruto-PIB (R$ 
Bilhões) 

15,0 24,1 8,2 25,0 26,2 28,3 31,1 34,2 8,1 

Impacto do 
Turismo sobre o 
PIB (%) 

4,3 7,2 9,0 7,5 8,1 8,8 9,5 9,6 6,3 

Emprego no 
Turismo (mil) 

282 404 6,2 408 412 421 438 450 2,5 

Oferta Hoteleira 
Estabelecimento 

131 231 9,9 240 250 262 280 300 5,7 

5.264 9.592 10,5 10.500 11.500 12.500 13.500 1.4500 8,4 - Uhs 
- Leitos 12.159 22.371 10,7 25.200 27.600 30.000 32.400 3.4800 8,4 
Aeroporto (mil) 1.146 1.968 9,5 2.000 2.200 2.400 2.700 3.000 10,7 
Fonte: SETUR/CE 
Nota: A renda gerada corresponde à receita turística direta e indireta 
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Os dados acima demonstram o otimismo projetado para o futuro do turismo no 

estado do Ceará, pois a projeção para o ano de 2006, com base no ano 2000 se valeu de 

uma série histórica da evolução da demanda turística dos últimos 20 anos (anteriores a 

2000), linear e imaginariamente sustentada no cálculo do crescimento exponencial que bem 

caracteriza as estratégias privilegiadoras da iniciativa privada, por parte dos gestores do 

PRODETUR-CE. As metas estabelecidas para os anos de 2002 a 2006, com uma previsão 

média anual para o ingresso de turistas nacionais de 9,7%, contra 19,8% da previsão de 

ingresso de turistas internacionais, reforçam a tese de que os esforços dos planejadores do 

'desenvolvimento sustentável' do Estado se direcionam para a atração de investimentos e 

focalização do marketing turístico com vistas aos mercados emissores do exterior, 

absorvendo milhões de reais do orçamento da SETUR e voltando-se prioritariamente para o 

turismo globalizado e pautado nos esquemas das operadoras internacionais e suas 

subsidiárias locais. Tal opção está geneticamente vinculada às estruturas de hotéis Resorts, 

com ou sem, seus campos de golfe, que se caracterizam pela exclusão social e 

descaracterização das culturas locais e, com isso, a criação de enclaves no litoral, com 

fortes impactos negativos sobre o ambiente natural e as outras atividades econômicas. A 

comprovação dessas projeções costumeiramente otimistas tem tropeçado na realidade dos 

fatos econômicos concretos como a reversão das expectativas de investimentos dos 

empreendedores nacionais e estrangeiros motivada por um evento de repercussão 

internacional (e principalmente nas viagens internacionais), como o ataque terrorista ao 

Word Trade Center e ao Pentágono em 11/09/01, teria provocado uma redução expressiva 

na previsão anterior da demanda turística via Fortaleza que no estudo da SETUR (em maio 

de 2000) denominado Indicadores Turísticos 1995/99, a quantidade projetada para 2001 foi 

de 2 milhões de turistas e para 2002 de 2,5 milhões, números esses que radicalmente se 

elevariam para 2,8 milhões e aproximadamente 3,3 milhões caso houvesse sido concluído o 

projeto Fortaleza Atlântica, um grave erro de cálculo de 369 mil e 850 mil turistas em 2001 

e 2002 respectivamente (e os dados de 2002 ainda na foram divulgado mais esperasse um 

crescimento menor que o projetado acima). A taxa média de ocupação dos hotéis em 

Fortaleza em 2002 situou-se entorno dos 45% e esse ano, para o período de alta estação de 

julho (com FORTAL e tudo mais) a estimativa é que não ultrapasse 60%. Estes cálculos 
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são os da capital, quando se volta para as localidades litorâneas a situação fica mais grave, 

pois a taxa estimada pela Associação Brasileira das Indústrias Hoteleiras (ABIH) fica na 

ordem pela dos 25%, taxa bem abaixo das previsões da SETUR e que poderá tornar 

inviável o negócio para a maioria das empresas.      

 

2.3.2.1.1. DADOS DEMOGRÁFICOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

A população total residente no Ceará, em 1998, foi estimada pelo IBGE/PNAD em 

7,035 milhões de pessoas. O incremento anual correspondeu a quase 93 mil habitantes. Este 

é um adicional relativamente alto, considerando que as taxas de crescimento estão 

declinando. Entre os anos de 1997/98, o crescimento foi de 1,35% a.a., menor do que o 

verificado entre 1991/96, cuja taxa anual foi de 1,38%. A fecundidade total das mulheres 

cearenses, em 1980, era de 6,05 filhos e, em após 16 anos (1996), encontra-se em 3,3 

filhos, sendo bem mais baixa nas áreas urbanas (2,8 filhos) e ainda muito alta nas rurais 

(5,1 filhos), dados estes que refletem o grau de informação e utilização maior de métodos 

anti-conceptivos e contraceptivos (estes últimos ilegais e clandestinos e por isso não 

contam nas estatísticas oficiais) nas áreas urbanas do que nas rurais.O resultado mais 

imediato dessa transição demográfica que se faz perceber está na diminuição relativa das 

crianças e jovens e, simultaneamente, no incremento de adultos e idosos. 
 

As crianças e os adolescentes menores de 14 anos representavam 53,93% da 

população residente no Ceará, em 1960, e foram declinando de participação sobre o total, 

até atingirem 35,71%, em 1998. Em números absolutos, este grupo ainda é muito 

expressivo, pois são 2,5 milhões de pessoas, merecendo ainda prioridade nas políticas 

públicas. As pessoas idosas com mais de 60 anos aumentaram em números absolutos e 

relativos, passando de 186.681 ou 6,93 % chegando, em 1998, a 619 mil pessoas ou 8,8% 

da população total, porem deve ser destacado o significativo aumento da população 

intermediária na faixa entre os 15 e 59 anos que seria PEA e por isso representa uma 

pressão sobre o mercado de trabalho crescendo de 1.049.630 ou 38,94%, chegando a 

3.903.317 ou 55,48 mais que triplicando (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Ceará -População Residente, segundo os Grupos Etários - 1960, 1985 e 1998. 
GRUPOS 1960                 1985                         1998 
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ETÁRIOS 
 

 
    ABS                      % 

 
           ABS              % 

 
             ABS                % 

0 a 14 anos   1.453.777       53,93     2.402.582       41,04       2.512.453       35,71 
15 a 59 anos   1.049.630       38,94     3.036.069       51,87       3.903.317       55,48 
60 anos e mais      186.681         6,93        415.026         7,09         619.125         8,80 
Idade ignorada        5.362         0,20         -       -               620         0,01 
Total   2.695.450      100,00     5.853.677        100,00     7.035.515     100,00 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico de 1960 / 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Ceará, 1985 e 1998. 
Nota: Dados trabalhados pelo IPLANCE. 

 

2.3.2.1.2. MOBILIDADE POPULACIONAL 

 

O processo de urbanização em curso que se caracteriza pelo aumento de serviços de 

infra-estrutura como pavimentação, fornecimento de água, energia, esgoto e telefone, além 

da dotação de serviços de saúde, educação e moradia, vem declinando sua velocidade de 

expansão, motivado, entre outros fatores relacionados com a crise financeira do Estado, 

pela diminuição do fluxo rural-urbano, relacionado com as taxas negativas de crescimento 

populacional rural. Em 1980, residiam nas áreas urbanas 53,14% do total dos cearenses, 

evoluindo em 1998 para aproximadamente 68%. As altas taxas de crescimento 

populacional, nas áreas urbanas, verificadas nos anos de 1980 (de 3,63% a.a., entre 

1980/91), declinaram significativamente nos anos seguintes. Entre 1991/96, a taxa foi de 

2,56% a.a., sendo ainda menor nos anos mais recentes (1997/98), quando alcançou a marca 

de 2,52%. As populações rurais, por sua vez, decrescem desde os anos 1980. Somente no 

período de 1985/98, ocorreu uma redução de cerca de 360 mil pessoas na população rural. 

(Tabelas 7 e 8). 

Tabela 7 – Ceará – Taxa Geométrica de Crescimento Populacional, segundo a Situação de Domicílio,  
1980 - 1991, 1991 - 1996 e 1997 – 1998. 
POPULAÇÃO 1980 – 1991 1991 – 1996 1997 – 1998 
Total 1,70 1,38 1,35 
Urbana   3,63 2,56 442,52 
Rural        (-) 1,06       (-) 1,02 (-) 1,00 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico de 1960/ 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Ceará, 1985 e 1998. 
Nota: Dados trabalhados pelo IPLANCE. 
 
Tabela 8 – Ceará - População, segundo a Situação de Domicílio - 1985 e 1998. 
POPULAÇÃO       1985 1998 
Total  5.853.677 7.035.515 
Urbana 3.210.178 4.752.235 
Rural 2.643.499 2.283.280 
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Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, Ceará, 1985 e 1998. 

 

O fluxo migratório do interior para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

muda de intensidade e de direção, pois as pessoas não só procuram a capital, mas também 

se destinam aos demais municípios periféricos da RMF e a outras cidades de médio porte. 

Mesmo as áreas urbanas dos pequenos municípios servem de "ponte" para etapas 

sucessivas de migração, com destino a centros maiores. 

 

No território cearense, a distribuição da população mostra uma concentração de 

45,92% das pessoas residindo em pequenos municípios de até 50 mil habitantes, que são 

também maioria no quantitativo de municípios (88,6% do total). A população que reside 

em municípios de tamanho médio (50 a 250 mil habitantes) é numerosa, com quase 1,7 

milhão, representando 25% do total. Dentre estes se destacam Caucaia, Juazeiro do Norte, 

Maracanaú e Sobral. Fortaleza continua sendo o maior município, cuja concentração 

populacional está em torno de 29% da população do Estado, com diferença acentuada para 

o segundo maior município cearense que é Caucaia, com 209.150 habitantes (2,97% do 

total). Ver Tabela 9. 
 
Tabela 9 – Ceará – Distribuição dos Municípios e da População Total, segundo Tamanhos 
Populacionais - 1996. 
TAMANHO 
POPULACIONAL 
(hab.) 

MUNICÍPIOS 
ABS              %             % ACUM

POPULAÇÃO 
  ABS                    %           % ACUM 

Ate 20 mil 102 55,40 55,40 1.266.655 18,01 18,01 
Mais de 20 a 50 mil 61 33,20 88,60 1.900.458 27,91 45,92 
Mais de 50 a 100 mil 16 8,70 97,30 1.019.965 14,98 60,90 
Mais de 100 a 2500mil 4 2,20 99,50 697.203 10,24 71,14 
Total 184 100,00 - 6.809.794 100,00 - 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – contagem Populacional 1996. 

 

2.3.2.1.3. FORÇA DE TRABALHO 

 

Em 1998, segundo a PNAD, a força de Trabalho (que se configura pela população 

em condições de trabalhar sendo, portanto, a População Economicamente Ativa ou PEA, na 

faixa etária dos 10 acima), no Ceará, constituía-se de 3.250.982 pessoas. Os ocupados eram 

3.047.968, perfazendo uma taxa de ocupação de 56,8%, também comparativamente à 
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população em idade ativa; e os desocupados, em torno de 203 mil pessoas, que 

correspondiam a 6,24% da PEA. 

 

A situação da ocupação do Estado é diferenciada do restante do país, quando se 

consideram os níveis de desocupação. Com efeito, enquanto no Nordeste este índice passou 

de 6,7%, em 1997, para 7,1%, em 1998, e a região Sul experimentou, também, uma alta 

neste índice, passando de 6,5% e para 7,4%, naqueles anos, o Ceará manteve-se em níveis 

de desemprego inferiores, comparativamente às regiões, ou seja, com desocupação de 

6,13% e de 6,24%, respectivamente, nos anos mencionados. Este fenômeno evidencia a 

capacidade relativamente maior do Ceará de ocupação para sua PEA. O percentual de 

ocupados em relação a PEA, no Ceará, era de 93,87%, em 1997, e manteve-se em 1998, no 

patamar de 93,76%. Ver Tabelas 10 e 11. 

 
 
 
 
Tabela 10 – Ceará – Pessoas de 10 Anos e Mais, segundo Condição de Atividade – 1997 e 1998. 
CONDIÇÕES  1997 1998 
População em idade ativa (a) 5.243.327 5.364.663 
População economicamente ativa (1) (b) 3.201.735 3.250.982 
População ocupada (c) 3.005.209 3.047.968 
População desocupada (2) (d) 196.526 203.014 
Taxa de atividade (b/a) 61,07 60,60 
Taxa de ocupação (c/a) 57,31 56,82 
Taxa de desocupação (d/b) 6,13 6,24 
Ocupados/PEA (c/b) 93,87 93,76 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1997 e 1998. 
(1) Na semana de referência. 
(2) Desempregados e procurando trabalho na semana de referência. 
 
Tabela 11 – Brasil – Taxa de Desocupação, segundo Grandes Regiões – 1997 e 1998. 

1997 1998 REGIÕES 
TAXA DE 

DESOCUPAÇÃO 
% 

OCUPADOS/PEA 
 

TAXA DE 
DESOCUPAÇÃO 

% OCUPADOS 
/PEA 

Brasil 7,8 92,2 9,0 91,0 
Norte  10,2 89,8 10,1 89,9 
Nordeste 6,7 93,3  7,1 92,9 
Sudeste 9,0 91,0 10,8 89,2 
Centro-Oeste 7,3 92,7 8,8 91,2 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1997 e 1998. 
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O incremento de mulheres na força de trabalho cearense é uma novidade, na 

estrutura produtiva e social do Estado. De um total de, aproximadamente, 900 mil pessoas 

adicionadas à PEA entre 1986/98, 56% eram mulheres. Relativamente ao total da PEA, o 

incremento da participação feminina foi de 6%, passando de 35,16% daquele total, em 

1985, para o índice de 41,05%, em 1998. 

 

A tendência de urbanização faz concentrar a força de trabalho nas áreas urbanas. Em 

1998, 64,5% da PEA agrupavam-se nas áreas urbanas e 63,41% nos ramos de atividades 

secundárias e terciárias. A ocupação tomou a mesma direção, embora parcela significativa 

da população rural ainda dependa das atividades agropecuárias. A tendência maior de 

ocupação é para o setor serviços, em que, além da prestação de serviços, inclui-se o 

emprego doméstico, as atividades sociais e a administração pública. Mesmo ocorre nas 

áreas rurais, torna-se essencial o desenvolvimento de atividades terciárias como alternativa 

às ocupações primárias, que ainda passam por problemas estruturais dos sistemas produtivo 

e comercial, agravados pela baixa resistência às variações climáticas. As políticas públicas, 

por conseguinte, têm por desafio desenvolver atividades terciárias neste meio, ao mesmo 

tempo em que objetivem o aumento da produtividade e distribuição da renda. Ver Tabela 

12. 
 
Tabela 12 – Ceará – População Economicamente Ativa, segundo o Sexo e Situação de Domicílio - 1985 e 
1998. 

1985 1998 PEA 
ABS % ABS % 

Homens 1.524.710 64,84 1.916.500 58,95 
Mulheres    826.823 35,16 1.334.482 41,05 
Rural 1.081.417 45,99 1.154.881 35,5 
Urbana 1.270.116 54,01 2.096.101 64,48 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1985 e 1998. 

 

A força de trabalho é formada de pessoas com 10 ou mais anos de idade, 

consideradas como População Economicamente Ativa (PEA), por estarem ocupadas, ou na 

condição de desemprego, mas buscando oportunidades de ocupação. No período de 

1995/98, reverificou-se pequena elevação da ocupação na condição de empregados (0,8%), 

empregadores (0,62%), trabalhadores por conta-própria (0,66%), para o próprio consumo 
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(0,22) e para o uso próprio (0,04)). Em contrapartida, houve redução na condição trabalhos 

não remunerados (1,59%) e domésticos (0,74%). 

 

A evolução das ocupações segundo os ramos de atividades produtivas, no período 

de 1985/98, mostra um comportamento sempre crescente das atividades relacionadas ao 

setor de serviços, que se expandiram em 62%, pelo acréscimo de quase 387 mil novas 

ocupações. Nas atividades agrícolas, a capacidade de absorção oscilou conforme as 

variações climáticas. Experimentou crise no final dos anos de 1980 e tornou a empregar 

com maior escala, em 1995, concluindo o período com 35,49% das ocupações totais. O 

setor secundário apresentou comportamento ascendente até 1995, declinando, em 1997, em 

25 mil ocupações e recuperando-se no ano seguinte, pela criação de 77 mil novos postos de 

trabalho. O comércio vinha em processo de expansão até 1997, ainda por efeito do Plano 

Real, mas declinou em 1998 em quase 47 mil empregos. Ver Tabelas 13, 14 e 15. 
 
 
 
 
 
Tabela 13 – Ceará – População Ocupada, segundo Posição na Ocupação - 1985 e 1998. 

1995 1998 VARIAÇÃO POSIÇÃO NA 
OCUPAÇÃO ABS % ABS % ABS % 
Empregados (1) 1.207.735 39,74 1.235.392 40,53 27.657 2,29
Trabalhos 
domésticos 

203.624 6,70 181.526 5,96 (-)22.098 (-)10,85

Conta Própria (1) 838.122 27,57 860.554 3,21 18.900 23.96
Empregadores (1) 78,877 2,59 97.777 3,21 18.900 23,96
Não remunerado (1) 435.751 14,33 388.389 12,74 (-)47.362 (-)10,87
Trabalho para 
consumo Próprio 

240.199 8,89 277.584 9,11 7.385 2,73

Trabalho para uso 
próprio 

5.603 0,18 6.746 0,22 1.143 20,40

Total 3.039.911 100,00 3.047.968 100,00 - -
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1985 e 1998. 
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de atividade. 
 
Tabela 14 – Ceará – População Ocupada, segundo Setores de Atividade - 1985, 1990, 1995 e 1998. 

1985 1990 1995 1998 SETORES 
ABS % ABS % ABS % ABS % 

Agrícola 943.272 41,00· 828.787 33,33 1.170.780 38,51 1.081.708 35,49
Indústria 477.017 20,74· 482.401 19,40 483.797 15,91 535.315· 17,56
Comércio 218.530 9,50 297.7581 11,97 375.227 12,34 385.351 12,64
Serviços 624.728 27,16 846.702 34,05 977.013 32,14 1.012.104 33,21
Outras 36.860 1,60 31.096 1,25 33.094 1,10 33.490 1,10
Total 2.300.407 100,00 2.486.744 100,00 3.039.911 100,00 3.039.911 100,00
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Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1985, 1990 e 1998. 
 
Tabela 15 – Ceará – Variação da Distribuição da População Ocupada, segundo Setores de Atividade – 
1985 – 1990, 1990 – 1995, 1995 – 1998 e 1998 – 1985. 

1985/1990 1990/1995 1990/1995 1998/1985 SETORES 
ABS % ABS % ABS % ABS % 

Agrícola -114.485 -12,14 341. 993 41,26 -89.072 -7,61 138.436 14.68
Indústria 5.384  1,13 1.396 0,29 51.518 10,65 58.298 12,22
Comércio 79.228 36,25 77.469 26,02 10.124 2,7 166.821 76,33
Serviços 221. 974 35,53 130.311 15,39 35.091 3,59 387.376 62,00
Outras 5.764 15,64 1.998 6,43 - 396 1,2 -3.370 -9,14

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, 1985, 1990 e 1998 SETORES 1985/1990. 
 
 

2.3.2.2. INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE FORTALEZA – RMF E DA REGIÃO TURÍSTICA II DO PRODETUR-CE 

 

A análise dos indicadores da RMF e dos seis municípios do PRODETUR-CE 

apresenta algumas similaridades com os do Estado, à exceção da Capital que apresenta uma 

infra-estrutura, bens e serviços superiores, com maiores registros e diversidade de 

problemas sócio-econômicos e sócio-ambientais a serem enfrentados pelos governos 

municipais, o estadual e a sociedade como um todo. Neste sentido, optou-se por apresentar 

em tabelas a sua configuração, mesmo porque as análises contidas neste estudo se basearam 

em informação de dados ainda não atualizados e de informações qualitativas que melhor 

configuram a realidade de cada localidade. Para tanto, lançou-se mão de dados estatísticos 

do Anuário Estatístico do Ceará - Tomo I, 1998/99, salvo exceções, referendadas em notas 

de rodapé, conforme as tabelas 16, 17 e 18 a seguir. Na tabela 16, evidencia-se uma 

situação similar em praticamente todos os municípios onde se verificou que a população 

jovem constitui cerca de 1/3 da população total de cada município, revelando uma 

necessidade prioritária de universalização das políticas públicas destinadas e esse imenso 

contingente de habitantes no sentido da viabilização de oportunidades de trabalho e 

ocupação para os jovens mais carentes que serão reforços na renda familiar habitualmente 

muito baixa. A distribuição da população jovem revelou a predominância da mais baixa 

faixa etária compreendida entre os 10 a 14 anos que oscilou entre os 35% a 40% do total. A 

distribuição e a proporção da população jovem da RMF e dos municípios do PRODETUR-

CE 1a fase teve uma relativa homogeneidade com uma predominância dos extratos mais 
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jovens confirmando a compreensão de que há uma maior necessidade de se definirem 

políticas públicas voltadas a esse público, principalmente que venha gerar empregos e 

renda e nesse particular os investimentos do PRODETUR-CE bem que poderiam Ter 

privilegiado esse grupo.   
 
 
Tabela 16 – População da RMF e dos Municípios do PRODETUR-CE 1a Etapa por Faixa Etária 

População Jovem População Total Município 

 10-14 anos 15-9 anos 20-24 anos Total abs % 

Aquiraz 6.135 5.609 5.034 16.778 52.282 32,09 
Caucaia 24.565 21.693 19.625 65.883 209.159 31,50 
Chorozinho 2.087 1.706 1.504 5.297 16.031 33,04 
Eusébio 3.441 2.973 2.641 9.055 27.206 33,28 
Fortaleza 214.828 213.271 193.855 621.954 1.965.513 31,64 
Guaiúba 2.104 1.965 1.456 5.525 17.060 32,53 
Horizonte 2.910 2.847 2.501 8.258 25.382 32,38 
Itaitinga 3.123 2.925 2.444 8.492 25.886 32,80 
Itapipoca 11.840 10.630 8.568 31.038 94.369 32,56 
Maracanaú 19.756 17.625 15.269 52.650 160.065 32,89 
Maranguape 9.836 8.630 7.252 25.718 82.064 31,34 
Pacajús 4.403 4.091 3.668 12.162 37.076 32,80 
Pacatuba 5.477 4.530 3.890 13.897 43.594 31,88 
Paracuru 3.110 2.855 2.844 8.799 27.541 31,95 
Paraipaba 2.975 2.655 2.607 8.237 25.462 32,35 
São Gonçalo 
Do Amarante 

4.054 3.703 2.970 10.727 32.687 32,82 
 

Trairi 5.097 4.948 4.328 14.373 44.527 32,28 
Total 302.719 291.568 262.109 856.396 2.694.005 31,79 

FONTE: Anuário Estatístico do Ceará - 1998/1999- Dados do IBGE/96 e Censo 2000. 

 

2.3.2.2.1. DADOS DE EDUCAÇÃO DA RMF E DOS MUNICÍPIOS DO 

PRODETUR-CE 1a FASE 

 

O índice atual de desenvolvimento humano do Ceará (0,597 em 2000), abaixo do 

registrado para o Brasil ( que era 0,769 em 2000), tem sido fortemente condicionado pela 

situação educacional do Estado. O baixo nível de instrução da população, por seu turno, se 

reflete também na sua baixa capacitação, dificultando a criação de alternativas de superação 

das vulnerabilidades e carências sociais, deixando de contribuir no combate à crise do 

mercado de trabalho que o processo de globalização do capital agudizou, pois só os mais 

qualificados são selecionados para as escassas vagas disponíveis. 
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As mudanças ocorridas na pirâmide educacional do Ceará foram acentuadas no 

segmento mais deficitário, ou seja, naquele onde se incluem as pessoas de 10 anos e mais 

sem instrução e com menos de um ano de estudo, registrando-se uma redução de 41,26%, 

em 1985, para 25,76%, em 1998. No nível escolar de 1 a 4 anos de estudo, correspondente 

às séries iniciais do ensino fundamental, o percentual de pessoas não sofreu alteração 

permanecendo em 35,99%. Os demais níveis, a partir das séries finais do ensino 

fundamental ao superior, experimentaram evolução positiva. A análise da pirâmide 

educacional indica ainda que os avanços mais significativos efetivam-se na faixa daqueles 

que conseguiram estudar de 5 a 8 anos para concluir o ensino fundamental, evoluindo de 

13,82%, em 1985, para 22,45%, em 1998. Maior avanço se deu, no entanto, no intervalo de 

permanência de 9 a 11 anos de estudo, cursando o ensino médio, quando a participação 

praticamente duplicou, passando de 6,51%, no início do período considerado, para 12,04%, 

em 1998. Essas alterações indicam que a política educacional direcionou-se com vistas à 

redução do analfabetismo, criando também condições para que a população tivesse 

aumentado o tempo de permanência na escola, refletindo-se numa mudança quantitativa 

significativa, em função da generalização, em todos os níveis de ensino das escolas 

públicas, da aprovação automática de praticamente todos os alunos (exceto para os que se 

evadem) e pouco qualitativa, no quadro educacional estadual. 

 

A taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade apresentou 

acentuado decréscimo em todo o período analisado, reduzindo-se de 40,39%, em 1985, para 

29,55%, em 1998. A importância da escolaridade é confirmada, também, quando 

relacionada ao nível de renda da população. 
 
Tabela 17 – Situação do Ensino Fundamental na RMF e nos Municípios do PRODETUR-CE 1a Etapa 

Ensino Fundamental 

Aprovados Evadidos Repetentes 

Municípios Nº de 
Estabe
lecime
ntos 

Salas 
de aulas 
utilizadas Matrícu 

la inicial 
Abs 
 

% abs % Abs % 

Aquiraz 101 333 13.627 7.834 65,13 1.505 12,51 1.840 13,50
Caucaia 241 1.341 55.592 35.590 67,58 5.568 10,57 6.995 12,58
Chorozinho 34 99 5.608 3.453 75,02 581 12,62 728 12,98
Eusébio 37 214 9.093 6.526 76,18 529 9,55 826 14,71
Fortaleza 1.296 13.011 439.398 326.127 74,57 41.401 9,47 43.967 10,01
Guaiúba 35 136 5.251 3.220 67,82 797 16,79 823 15,67
Horizonte 37 186 8.498 5.309 75,09 816 11,54 939 11,05
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Itaitinga 35 180 7.566 4.764 71,89 1.052 15,87 1.389 18,36
Itapipoca 155 828 26.917   21.065 78,26 2.802 10,41 3.049 11,33
Maracanaú 342 1.680 51.992 38.316 80,23 6.167 12,91 5.926   11,40
Maranguape 122 502 20.031 15.786 77,63 2.106 10,36 3.018 15,07
Paracuru 38 196 7.289 5.273 72,35 908 12,45 1.108 15,20
Paraipaba 35 182 7.785 7.804 74,56 956 12,28 1.025 13,16
Pacajús 61 239 11.245 7.346 75,70 1.696 17,48 1.273 11,32
Pacatuba 52 317 12.379 8.003 69,94 1.324 11,57 2.054 16,59
São Gonçalo do 
Amarante 

50 205 8.551 6.310 73,79 934 10,92 1.308   15,30

Trairi 64 245 8.858 6.435 72,65 1.174 13,26 1.249 14,09
FONTE: Anuário Estatístico do Ceará - Tomo I - Características Geográficas, Demográficas, Sociais e 
Políticas - 1998/1999. 
 

 

Os dados sobre índices de evasão e repetência apontaram para um quadro 

preocupante tanto para o ensino fundamental, como para o ensino médio, que oscilaram 

entre os 22% a 35%, para o ensino fundamental e 29% a 54% para o ensino médio, sendo, 

portanto, proporções muito elevadas dos que matriculam no início do ano letivo. Se for se 

levar em consideração que a imensa maioria destas escolas são da rede pública municipal e 

estadual de ensino, leva a uma séria e urgente reformulação das políticas educacionais e das 

propostas pedagógicas, pois não adianta apenas fornecer uma melhor merenda escolar, ou 

fazer de conta que se avaliar ou se aplica um processo de aprovação automática no qual os 

alunos já sabem que basta ir para a escola que no final do ano se tem a aprovação, mas 

muitos alunos não conseguem vislumbrar um futuro melhor com a continuação dos estudos 

e dificuldade de relacionamento com os colegas e com os professores leva-nos a abandonar 

ou se descuidarem com as faltas e com os estudos. 

 

No que se refere aos municípios inseridos no PRODETUR-CE 1a fase, o destaque 

negativo na repetência e evasão foi Caucaia tanto para o ensino fundamental com 32,42%, 

como para o ensino médio com 45,92% índices por demais alto e profundamente 

merecedores de ações que levem a uma reestruturação de todas estratégias e métodos de 

trabalho no município. Já o destaque positivo com menores índices de repetências e evasão 

foi Itapipoca com 21,74% do número de matriculados, para o ensino fundamental e 32,11% 

para o ensino médio, que entanto são ainda elevados e merecedores de uma maior atenção 

em especial o ensino médio  que recebe jovens na idade produtiva e a situação desemprego 

pode estar forçando ao abandono aos estudos ao longo do ano letivo.  
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Tabela 18 – Situação do Ensino Médio, na RMF e Municípios do PRODETUR-CE 1a Etapa 

Ensino Médio 

Aprovados Evadidos Repetentes 

Municípios Nº de 
Estabele
cimentos 

Salas 
de aulas 
utilizadas Matrícula 

Inicial 
abs

 
% abs % abs %

Aquiraz 101 333 982 452 46,03 85 13,62 96 9,78
Caucaia 241 1.341 5.288 2.860 54,08 683 17,13 210 3,97
Chorozinho 34 99 383 213 55,61 84 26,67 35 9,14
Eusébio 37 214 604 403 66,86 96 23,24 62 10,26
Fortaleza 1.296 13.011 97.215 69.044 71,02 10.755 11,45 5.250 5,40
Guaiúba 35 136 433 216 49,88 32 12,96 2 0,46
Horizonte 37 186 987 616 62,41 139 18,34 26 2,63
Itaitinga 35 180 589 397 67,40 110 25,56 41 6,96
Itapipoca 6 94 3.178 2.042 64,25 781 24,56 356 11,19
Maracanaú 342 1.680 7.448 3.671 49,29 1.354 23,52 688 9,24
Maranguape 122 502 2.534 1.527 60,26 306 14,27 314 12,39
Pacajús 61 239 1.293 702 54,29 196 12,02 136       10,50
Pacatuba 52 317 1.058 706 66,73 186 19,14 133 12,57
Paracuru 2 30 947 599 63,28 173 18,26 174 18,46
Paraipaba 3 32 1.039 601 57,86 236 22,75 201 19,39
São Gonçalo do 
Amarante 

50 205 611 350 57,28 138 22,65 123 20,07

Trairi 3 38 1.016 690 67,89 198 19,52 128 12,59
FONTE: Anuário Estatístico do Ceará - Tomo I - Características Geográficas, Demográficas, Sociais e 
Políticas - 1998/1999. 

 

Quem tem mais anos de estudo tem melhores rendimentos. Dados da PNAD/IBGE, 

de 1998, indicam que, dos cearenses ocupados que percebiam até 1/2 salário mínimo, cerca 

de 65% não tinham instrução ou possuíam até 3 anos de estudo. Por outro lado, dentre 

aqueles que tinham rendimentos de mais de 20 salários mínimos, aproximadamente 67% 

tinham mais de 15 anos de estudo. Ressalta-se a ainda elevada evasão e repetência escolar 

(apesar da política de aprovação automática para os sobreviventes de final de ano letivo) 

que é o resultado de um processo de desvalorização da educação pública, pois em 

praticamente todas estas localidades só existem escolas públicas (exceção para Fortaleza, 

Maracanaú e Maranguape), o desestímulo dos alunos, a eterna falta de recursos e 

transparência e participação da sociedade na aplicação desses recursos públicos. No caso, 

dos alunos do ensino médio, as razões alegadas se referem a necessidade premente do 

jovem pobre ter que enfrentar o mercado de trabalho cedo para auxiliar na renda familiar e 

no contexto  atual a sociedade brasileira e, principalmente a nordestina, está apostando no 
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sucesso rápido do Programa Primeiro Emprego do Governo Federal que deve promover um 

estímulo forte aos alunos pobres das escolas públicas a concluírem o ensino médio. 

 

2.3.2.2.2. DADOS DE SAÚDE NA RMF E MUNICÍPIOS DO PRODETUR-CE 1a 

FASE 

 

Ao longo da década de 1990, a Taxa Mortalidade Infantil (TMI) tem sido 

gradativamente reduzida, enquanto em 1994 o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde registrava uma TMI de 80 óbitos, de menores de 1 ano, por 1.000 nascidos vivos, em 

1999 a taxa registrada foi de 36,6/1.000 NV, representando uma redução de mais de 50%. 

Estes resultados devem-se principalmente às políticas públicas de promoção das ações 

básicas de saúde, tais como a imunização, o aleitamento materno, o controle das doenças 

diarréicas e das infecções respiratórias agudas. Para que estas ações estivessem realmente 

disponíveis à população foram fundamentais os papéis do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e da descentralização dos serviços de saúde do nível central para o 

nível municipal. O aumento da cobertura e a melhoria da qualidade da atenção pré-natal e 

ao parto foram também fatores importantes para o controle da morbi-mortalidade materna, 

que, a partir de 1993, vem sendo acompanhada através da vigilância dos óbitos de mulheres 

no ciclo gravídico-puerperal. Segundo o sistema de vigilância epidemiológica, a taxa de 

mortalidade materna, para o ano de 1999, foi de 74,4 óbitos por 100.000 nascimentos. 

 
 
“No Ceará, em 1999 foi registrado um total de 1.119 óbitos por acidentes de trânsito, sendo 
que 40,3% destes foram causados por atropelamentos e 16,5% por acidentes em que as 
vítimas se encontravam no interior do veículo. Em 2000, ocorreram no Ceará, 1.199 óbitos 
por acidentes de trânsito, elevando o coeficiente de mortalidade para 16,7/100 mil 
habitantes” (SESA, 2000:23). 
 

Os homicídios vêm apresentando crescimento nos últimos anos são. Em 1999, no 

Ceará, foram registrados 1.107 homicídios, atingindo principalmente homens (91,3% dos 

óbitos), na faixa etária de 20-49 anos (71,1%). Em 2000, foram registrados 1.216 

homicídios, conferindo uma taxa de incidência de 16,9 óbitos por 100.000 habitantes. 
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Embora essas causas de violência tenham, em sua gênese, fatores externos ao setor 

saúde, observa-se que, aqui é aonde vai “recair o maior ônus das conseqüências dos 

acidentes e violências” (Mello Jorge, 1997). Os custos destes acidentes para o setor saúde 

são particularmente elevados: "devido à complexidade dos procedimentos médicos exigidos 

nestes casos e aos prolongados períodos de hospitalização (incapacidade temporária ou 

permanente), evitados com a observância de medidas de segurança e com uma prática de 

educação, civilidade no trânsito" (Mello Jorge, 1997). 

 

Os dados abaixo (Tabela 19) dão uma boa condição em termos de indicadores para 

Caucaia com 42 unidades de saúde, 334 agentes de saúde, 59 equipes do PSF e uma 

população média beneficiada de 203.550 pessoas para um total de 209.150 (IBGE, 2001), 

ou seja, cobrem a totalidade da população do município se for considerada a diferença de 

levantamento dos dados de saúde que foi de 1998/1999, mas o número médio de agentes de  

saúde 5,83 é razoável. O município de Paraipaba com dispõe de 14 equipe do PSF para o 

número de 39 agentes de saúde, que dá uma média de 2,78 agentes por equipe, uma baixa 

proporção de agente, mas número de beneficiários totalizou  25.462, que difere do número 

apresentado pelo IBGE no CENSO 2000 com 20.803. Já no município de São Gonçalo do 

Amarante só existe apenas 7 equipes do PSF, 57 agentes de saúde (com 8,14 agentes por 

equipe),  24.150 beneficiados, sendo também maior que os 23.018 do CENSO/2000.       
 
Tabela 19 – Dados de Saúde da RMF e Municípios do PRODETUR-CE 1a fase 
Municípios Unidades de Saúde 

(1) 
Agentes de 
Saúde (2) 

Programa Saúde da Família-PSF 
                      População 

Nº de equipes                    Média                     
Aprovadas/CIB              Beneficiada 

Aquiraz 14 94 12  41.400 
Caucaia 42 334 59 203.550 
Chorozinho 13 29 05     7.250 
Eusébio 11 39 09   31.050 
Fortaleza 241 811 101 348.450 
Guaiúba 09 21 05  17.250 
Horizonte 07 55 11  37.950 
Itaitinga 11 40 09  31.050 
Itapipoca 37 130 26  94.369 
Maracanaú 126 126 39 134.550 
Maranguape 34 34 24 82.800 
Pacajús 13 35 13 44.850 
Pacatuba 15 66 11 37.950 
Paracuru 13 37 10 27.541 
Paraipaba 11 39 14 25.462 
São Gonçalo 10 57 07 24.150 
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do Amarante 
Trairi 19 95 12 44.527 
Observação: (1) Cada Equipe do Programa da Saúde da Família - PSF é constituído por 01 médico, 01 
enfermeiro, 01 auxiliar de enfermagem, 04 a 10 agentes de saúde, além de um dentista e um atendente para 
cada 02 equipes da PSF.(2) Cada equipe de PSF atende cerca de 3.450 pessoas. 
FONTE: (1) Anuário Estatístico do Ceará - 1998/99 - TOMO I - Características, Demográficas, Sociais e 
Políticas -1998/99 - Edições IPLANCE. Secretaria de Saúde / Coordenadoria de Desenvolvimento de Atenção 
à Saúde - Período: Novembro de 2001. 
 

2.3.2.2.3. DOMICÍLIOS E INFRA-ESTRUTURA 

 

Os dados do IBGE indicam que, em 1985, a ocupação média dos domicílios 

cearenses era de 4,9 habitantes, tendo esta relação sido reduzida para 4,3, em 1998. A 

despeito da elevada taxa de crescimento urbano e da proliferação de assentamentos 

residenciais subnormais, nas maiores cidades, a proporção de domicílios rústicos que, em 

1985, era de 12,13% (143.426 unidades), declinou, em 1998, para 7,47% (122.820 

unidades). Esta diminuição reflete os resultados dos programas habitacionais 

implementados no Estado, em especial o Programa de Mutirões Habitacionais (apesar de 

que em Fortaleza tem aumentado as áreas de risco decorrente da proliferação em áreas 

insalubres dessas habitações subnormais que em 2002 aumentou de 79 para 81). 

 

Quanto aos serviços públicos básicos, o abastecimento de água adequado, em 1985, 

beneficiava apenas 13,60% dos 1.181 mil domicílios, enquanto que, em 1998, já atingiu 

56,89% das 1.644 mil residências; a coleta de lixo adequada também ampliou sua 

abrangência, passando de 26,76% para 57,75%; e a iluminação elétrica, igualmente, 

aumentou seu atendimento de 53,08% para 80,38% dos domicílios, no período analisado. 

 

Em 1985, o Ceará urbano tinha 54,28% dos seus domicílios com abastecimento de 

água adequado, 46,55% com coleta de lixo aceitável, 82,87% com iluminação elétrica. Em 

1998, as cidades continuaram sendo atendidas em níveis elevados, com 80,57% com água 

adequada, 82,14% com coleta pública de lixo e 95,43% com rede elétrica. 

 

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a cobertura de abastecimento de água 

aumentou em 118%, atendendo a mais 284 mil domicílios, entre 1985 e 1998, sendo que, 

somente no período de 1995 a 1998, foram beneficiados mais 106 mil domicílios. Já em 
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1996, atingiu-se a quase universalização do atendimento com serviços de energia elétrica, 

em Fortaleza, com uma cobertura superior a 98% da sua população. 

 

A eletrificação rural, por sua importância econômica para a promoção de atividades 

produtivas, vem sendo demandada pelas comunidades e ofertada, até então, pelo poder 

público, o que se percebe pela evolução deste setor, no campo. O atendimento da rede 

elétrica passou de 13,11% domicílios para 47,05%, do ano de 1995 para o de 1998, 

respectivamente. O governo vem direcionando as ações, especialmente através do Projeto 

São José, com vistas a suprir essa carência de infra-estrutura nas comunidades beneficiadas. 

Cabe destacar o incremento verificado na taxa de cobertura da eletrificação rural nos 

últimos anos. De fato, entre 1985 e 1995, a eletrificação rural beneficiou 92 mil domicílios 

e, somente no período de 1995-1998, 82 mil novos domicílios foram atendidos. 

 

No que se refere ao esgotamento sanitário, através de rede de coleta pública, em 

Fortaleza, a cobertura dos domicílios atendidos experimentou avanço substancial, graças ao 

Projeto SANEAR, que propiciou uma ampliação do atendimento de 18% da população, em 

1992, para 42,73%, em 1999. Considerando os domicílios localizados na área urbana do 

estado do Ceará como um todo, o serviço de esgotamento sanitário adequado (rede coletora 

e fossa séptica) apresentou uma taxa de cobertura de 45% dos domicílios, em 1998. 

 

2.3.2.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 

A análise da distribuição da renda domiciliar per capita tem sido utilizada por 

diversos estudiosos, como ‘parâmetro’ para a análise das condições de vida e trabalho 

relacionados com a pobreza. Cabe ressaltar, entretanto, que nas economias em que as 

atividades agrícolas possuem grande peso na distribuição das ocupações, o exame da renda 

não pode ser plenamente utilizado para a análise da pobreza, já que parcela considerável do 

consumo agrícola não transita por um mercado monetário, ou seja, o consumo não depende 

totalmente da renda monetizada e, por esta razão instrumental monetarista, a produção para 

o autoconsumo perde sua importância qualitativa para os estudos de distribuição da renda 

auferida em determinada região como, por exemplo, os municípios litorâneos e as regiões 
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agrícolas mais distante a produção relacionada a pesca e agricultura de subsistência volta-se 

quase que totalmente ao auto-consumo. 

 

No caso do Ceará, apesar dos resultados positivos com a elevação da renda média 

na última década, decorrentes da aceleração da atividade econômica e estabilidade de 

preços, ainda persistem diferenças com relação à estrutura de rendimentos nacional. Como 

pode ser visto na tabela 21 abaixo, em 1998, 44,6% da população ocupada no Ceará tinham 

rendimento médio mensal per capita de até meio salário mínimo, enquanto que, no Brasil, 

encontram-se apenas 20,7% da população ocupada, nessa mesma faixa de rendimento. Nas 

classes de rendimento mais elevado (mais de 3 salários mínimos), os valores médios 

continuam sendo mais favoráveis para o Brasil, concentrando 19,0% da população ocupada, 

contra 7,7% dos casos cearenses. 

 

As pessoas ocupadas, com rendimento de até meio salário mínimo, têm destaque 

maior nos estratos dos "trabalhadores domésticos" (CE 55,5% e NE 54,3%), dos 

“empregados sem carteira assinada” (CE 47,2% e NE 44,7%) e dos “por conta própria” (CE 

46,6% e NE 43,8%). No período de 1992-96, considerando-se a evolução da renda 

domiciliar per capita, por décimos de população, percebe-se que os dois segmentos iniciais 

mais pobres (que estão na faixa de 1 S.M. e entre 1 e 2 S.M.), experimentaram elevação de 

63% e 31%, respectivamente, em suas rendas, no Ceará, enquanto a renda dos mais ricos 

cresceu 29%. Concorreram decisivamente para esse comportamento as medidas de 

estabilização da economia advindas com o Plano Real, que conferiram pequenos ganhos no 

poder aquisitivo de todas as classes sociais, notadamente dos mais pobres. 

 

2.3.2.2.5. – DADOS ECONÔMICOS DA RMF E DOS MUNICÍPIOS DO 

PRODETUR-CE 1a FASE 

 

No período de 1985 a 2000, a economia cearense cresceu 66,35%, enquanto a do 

Brasil crescia 37,5%, o que demonstra o potencial da resposta do Estado à ação e aos 

estímulos fiscais e creditícios oferecidos pelo Governo e pela capacidade empreendedora 

do setor privado, tanto de origem local como do aporte de capital que aqui chegou. O setor 
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industrial do Estado, com uma taxa média de crescimento anual da ordem de 4,49% ao ano, 

foi o que apresentou maior expansão, acumulando um aumento de 84,71%, no período de 

1985 a 2000, resultado que proporcionou ao setor uma ampliação de seu peso dentro da 

geração de riqueza do Estado, passando de 34,01%, em 1985, para 38,06%, em 2000. 

 

O setor de serviços, com maior peso em termos de volume de recursos gerados 

dentro da economia do Estado, tem ampliado essa participação, passando de 50,67%, em 

1985, para 55,86%, em 2000. Este resultado é o reflexo de um crescimento acumulado de 

52,50%, no período de 1985 a 2000, correspondendo a uma taxa média da ordem de 3,06% 

ao ano, fortemente influenciado pelo dinamismo apresentado pelos segmentos do comércio, 

dos serviços de comunicação, do turismo, dos transportes e das atividades imobiliárias e de 

aluguéis, que conjuntamente respondem por 47,13% do produto gerado pelo setor terciário. 

 

A agropecuária, embora tenha apresentado um excelente desempenho no ano de 

2000, com um crescimento real de 56,0%, continua a perder posição dentro da economia do 

Estado. Em 1985, sua participação era 15,32%, caindo para 6,08%, em 2000. Nada 

obstante, sua importância como absorvedora de mão-de-obra ainda é muito elevada, 

respondendo por 35,5% da população ocupada, em 2000, o que demonstra a baixa 

produtividade do emprego do setor. 
 
Tabela 20 – Ceará – Domicílios Particulares Permanentes, Segundo as Classes de Rendimento Mensal 
Domiciliar - 1992-1999. 

Domicílios particulares Permanentes 
1992 1999 

Classe de 
Rendimento Mensal 
Domiciliar (S.M.) (1) Absoluto % total Absoluto % total 
Total 1.420.105 100,00 1.698.863 100,00 
Até 1 417.931 29,43 335.735 19,76 
Mais de 1 a 2 417.385 29,39 463.117 27,26 
Mais de 2 a 3 198.333 13,97 301.603 17,75 
Mais de 3 a 5 157.520 11,09 260.083 15,31 
Mais de 5 a 10 104.567 7,36 152.907 9,00 
Mais de 10 a 20 43.738 3,08 76.547 4,51 
Mais de 20 19.858 1,4 50.910 3,00 
Sem rendimento (2) 35.090 2,47 23.112 1,36 
Sem declaração 25.683 1,81 34.849 2,05 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 1992-1999. 
(1) Exclusive os rendimentos dos moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado 
doméstico ou parente do empregado; 
(2) Inclusive os domicílios cujos moradores receberam somente em benefícios. 
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Tabela 21 – Dados de Renda na RMF 

Famílias residentes em domicílios particulares, por classe de rendimento nominal 
médio mensal familiar percapita em salários mínimos estimadas para 2000. 

Até 1/2 SM  Mais de 1/2 até 2 SM Mais de 2 SM 

Municípios 

Total 

ABS % ABS % ABS % 

Aquiraz 16.537 12.261 74,14 3.636 21,99 640 3,87
Caucaia 68.237 42.409 62,15 21.070 30,88 4.758 6,97
Chorozinho  5.038 3.937 78,14 1.004 19,93  97 1,93
Eusébio  8.421 5.499 65,30 2.022 24,01 900  10,69
Fortaleza   616.456  261.152 42,36 201.823 32,74 153.481  24,90
Guaiúba  5.213  4.080 78,27 978 18,76 155 2,97
Horizonte   9.141 6.565 71,82 2.256 24,68 320 3,50
Itaitinga   7.880  5.351 67,90 2.304 29,24 225 2,86
Maracanaú      46.959 30.590 65,14 13.832 29,46    2.537 5,40
Maranguape      22.960 16.617 72,37 5.138 22,38    1.205 5,25
Pacajús 12.204 7.984 65,42 3.481 28,52 739 6,06
Pacatuba   9.244 7.117 76,99 1.864 20,16 263 2,85
São Gonçalo do 
Amarante 

13.946 9.470 67,90 4.078 29,24 398 2,85

TOTAL 842.236 413.032 49,04 263.486 31,28 165.718 19,68
FONTE - IBGE - Censos Populacionais de 1991 e 2000 (Preliminar) Contagem Populacional de 1996,0 
PNAD'S de 1992 e 1999. 
 
Tabela 22 – Ceará –  PIB e participação dos setores 1985 - 2000 
  Valores correntes Participação percentual 

Ano Moeda Total Agrop. Indu. Serv. Agrop. Indu. Serv. 

1985 Cr$ Bilhão 22.350 3.637 8.075 12.029 15,32 34,01 50,67 

1986 Cz$ Milhão 59.167 8.620 22.096 28.316 14,60 37,43 47,97 

1987 Cz$ Milhão 175.071 32.637 55.317 102.082 17,17 29,11 53,72 

1988 Cz$ Milhão 1.351.081 227.641 504.523 742.941 15,43 34,20 50,37 

1989 NCz$Milhão 19.458 2.726 8.284 11.891 11,90 36,17 51,92 

1990 Cr$ Milhão 514.305 66.224 184.240 295.459 12,13 33,75 54,12 

1991 Cr$ Milhão 3.035.444 333.027 1.030.270 1.670.198 10,98 33,96 55,06 

1992 Cr$ Milhão 32.315.186 3.667.612 11.623.794 19.571.369 10,52 33,34 56,14 

1993 CR$ Milhão 706.729 56.942 279.259 454.515 7,20 35,32 57,48 

1994 R$ Milhão 6.584 788 2.307 3.410 12,12 35,46 52,42 

1995 R$ Milhão 12.495 1.141 4.075 6.599 9,65 34,49 55,86 

1996 R$ Milhão 15.641 1.432 5.032 8.385 9,64 33,89 56,47 

1997  17.589 1.057 6.327 9.236 6,36 38,07 55,57 

1998 R$ Milhão 18.825 1.003 7.153 9.690 5,62 40,08 54,30 

1999 R$ Milhão 19.311 1.028 7.065 9.902 5,71 39,26 55,03 
2000 R$ Milhão 21.915 1.105 8.150 10.551 6,08 38,06 55,86 
Fonte: IPLANCE 
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Tabela 23 – Área e Índice e de Desenvolvimento Humano por Município da RMF  
Área (km2) (1)  Municípios 

 
 

Abs Relativo 
IDH-M (2) 

 

Aquiraz 482,80 9,70 0,424 
Caucaia 1.195,60 24,03 - (*) 
Chorozinho 308,30 6,20 0,362 
Eusébio 78,00 1,57 0,494 
Fortaleza 313,80 6,31 - (*) 
Guaiúba 271,30 5,45 0,425 
Horizonte 191,90 3,86 0,409 
Itaitinga 155,30 3,12 0,488 
Maracanaú 98,60 1,97 - (*) 
Maranguape 654,80 13,16 0,469 
Pacajús 241,90 4,86 0,454 
São Gonçalo do 
Amarante 

845,80 
 

17,00 0,413 

Pacatuba 138,00 2,77 0,488 
Total                 4.976,73 10 100 
FONTE: (1) Anuário Estatístico do Ceará -Tomo I - Características Geográficas, Demográficas, Sociais e 
Políticas - 1998-99. (*) Observação: Municípios com IDH acima da mediania nacional. (2) Informações 
emitidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social do MPAS - Dezembro/2000 
 
Tabela 24 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000 dos municípios do 
PRODETUR-CE 1a Etapa e Fortaleza 
Município UF Esperança 

de vida ao 
nascer 
(em anos) 

Taxa de 
alfabetiza
ção de 
adultos 
(%) 

Taxa 
bruta de 
freqüênci
a escolar 
(%) 

Renda per 
capita 
(em R$ 
de 2000) 

Índice 
de 
longevi
dade 
(IDHM-
L) 

Índice de   
educação   
(IDHM -
E) 

Índice de 
renda 
(IDHM-
R) 

Índice de 
Desenvol
vimento 
Humano 
Municipal 
(IDH-M) 

Caucaia  CE 70,83 81,02 82,55 129,23 0,764 0,815 0,584 0,721
Fortaleza  CE 69,63 88,79 87,71 306,70 0,744 0,884 0,729 0,786
Itapipoca  CE 68,33 68,50 85,93 83,12 0,722 0,743 0,511 0,659
Paracuru  CE 64,74 72,84 80,26 81,70 0,662 0,753 0,508 0,641
Paraipaba  CE 68,52 71,13 85,67 84,54 0,725 0,760 0,513 0,666
São Gonçalo do 
Amarante 

 CE 65,36 70,03 80,90 81,06 0,673 0,737 0,506 0,639

Trairi  CE 68,33 65,51 83,14 61,58 0,722 0,714 0,461 0,632
Fonte: Fundação João Pinheiro 
 

Esses dados acima mostram uma situação de elevados IDH-Ms para todos os 

municípios do PRODETUR-CE 1a fase, qual seja, acima da mediana nacional e esses dados 

para os municípios de Caucaia (que se aproximou de Fortaleza com 0,721) e São Gonçalo 

do Amarante que na tabela anterior mostram se muito mais baixos com 0,413 para São 

Gonçalo um valor que difere muito de 0,632 e que revela que o outro se refere ao ano de 

1999 (e mesmo com outra metodologia que pode gerar distorções na análise dos dados) e 

assim for realmente, revela um progresso resultante dos indicadores de escolaridade com o 

aumento médio dos anos de estudo dos adultos (a implantação do Telecurso 2000 e o 
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Tempo de Avançar talvez, seja responsável por esse aumento além da maior destinação de 

recursos promovida pelo FUNDEF para os municípios que ampliem o número de alunos no 

ensino fundamental) e a longevidade (caracterizada pelo aumento da Esperança de Vida ao 

Nascer que reflete a atuação das equipes do PSF) que são expressivos em todos os seis 

municípios. Novamente quando se verificam os dados de um índice como o IDH-M, se 

constata que por se referir à números da mediana estatística relacionada aos dados 

nacionais, pode-se levar a conclusões de que em todos os lugares onde se pesquisou são 

favoráveis para todos os segmentos sociais, mas o aumento da escolaridade, de 

longevidade, de esperança de vida ao nascer e de renda aumentaram proporcionalmente 

mais, que nos extratos de renda mais elevados, que têm mais facilidades e acesso garantido 

aos melhores colégios, melhores serviços de saúde e maiores remunerações trabalhistas, 

configurando uma falsa idéia de melhora desses indicadores, pois as estatísticas oficiais não 

consegue registrar os excluídos da sociedade, quais sejam, os que nunca tiveram registros 

civis, não moram em casas e portanto não existem para o censo e para os órgãos públicos 

que trabalham com os serviços sociais de assistência, de educação e saúde e portanto não 

entram no cálculo dos IDH-Ms. Como a situação das comunidades eleitas pelo 

PRODETUR-CE se adequa ao quadro acima exposto e como os dados municipais tendem a 

refletir as discrepâncias estatísticas acima registradas, não se pode incluir pelo menos 5 das 

comunidades estudadas, já que Paracuru está na sede, nesses números que são médios, pois 

elas podem estar acima ou baixo deles. Mesmo que estes dados fossem confirmados, as 

posições não dariam grandes pistas sobre a questão da qualidade dos serviços de saúde, 

educação, transporte, água, esgotos, prestados nestas comunidades, para que pudessem 

aferir uma melhora verdadeira no desenvolvimento de todos os seres humanos, de todas as 

localidades. 

 

 

 

 



3 - ANÁLISE CRÍTICA DA CONCEPÇÃO DO PRODETUR-NE E 

PRODETUR-CE E DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO CEARÁ (1995/1998) 
 

3.1. AS bases fundadoras do PRODETUR-CE 

 

Um grupo de jovens empresários que assume a liderança do Centro Industrial do 

Ceará (CIC), é bem sucedido nas estratégias de tomada do poder no Estado e vence, em 

1986, na eleição para o Governo estadual, o chamado “pacto oligárquico” existente há 

séculos no Ceará. Estes empresários-políticos, por estarem conectados com as informações 

e o pensamento econômico monetarista neoliberal do Governo Margaret Thatcher e Ronald 

Reagan que aos poucos se tornou hegemônico nas escolas de economia dos EUA, Países 

Asiáticos e América Latina, formulam o “Plano de Mudanças” (1987/1990). Dentro desse 

novo modelo de desenvolvimento e de administração pública no rumo de um 'estado 

mínimo', deixando de ser, ao menos no discurso, patrimonialista, clientelista e 

empreendedor. Portanto: 
 
“neste governo, o estado passa a considerar o turismo como um dos eixos de propulsão da 
crescente economia local. Embora já houvesse uma ocupação do litoral com o lazer dos 
segundas residências faltava ao governo estabelecer diretrizes integradas e sistêmicas 
capazes de um planejamento voltado para a ordenação de novos territórios turísticos, 
independente do processo de expansão da segunda residência, vetor básico de uma 
valorização mais interna no litoral. Faltava um planejamento ordenado que não levasse em 
conta somente a atual demanda efetiva, mas que estabelece os mecanismos orientadores e 
geradores de uma oferta turística futura, sintonizada com as grandes tendências  da 
economia mundializada” (BENEVIDES E CRUZ, 1996:13).      

 

O “Plano de Mudanças” destaca a valorização do potencial turístico litorâneo, 

portanto, prioriza o litoral. “Esta escolha representa a mentalidade empresarial que valoriza, 

sobretudo, o potencial latente mais próximo ao uso e sua inserção no mercado” (Coriolano, 

1998:364).  

 

Tasso Jereissati extinguiu a EMCETUR para criar a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Ceará (CODITUR). Com essa medida, o governo pretendia 
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colocar o turismo em condições mais ou menos iguais às industrias (pois, para tanto, ele 

teria de criar uma instituição mais forte e autônoma, como uma Secretaria de Estado). 

 

Em 1989, é lançado o “Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área 

Prioritária do Litoral”, o PRODETURIS, um programa que cobre todo o litoral cearense, 

nascido e administrado com verbas do próprio Estado. Para BENEVIDES (1998), no que 

diz respeito ao PRODETURIS: 
 
“O governo do Estado do Ceará, em ‘antecipada consonância com o Programa de Ação par 
o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR-NE), promoveu e viabilizou a 
elaboração, em 1989, do PRODETURIS (Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Litoral Cearense). Este documento resultou de viagens e estudos de campo, voltados para o 
mapeamento e regionalização ecológico-ambiental dos recursos naturais, paisagísticos e 
culturais de todo o litoral cearense, como subsídio ao planejamento de sua ocupação 
ordenada, racional e idealmente sustentável” (BENEVIDES, 1998:59).  

 

Do ponto de vista operacional: 
 
“O PRODETURIS dividiu o litoral em quatro regiões turísticas e procurou criar condições 
necessárias para dotar de infra-estrutura, acessibilidade, preservação ambiental, 
instrumentalização dos meios destinados à regulamentação, controle do uso e ocupação do 
solo e elaborou o zoneamento turístico. Pretendia assegurar confiabilidade aos 
empreendimentos turísticos. Assegura estruturar o litoral para o turismo, dentro das 
condições técnicas que preparem e organizem o recebimento de fluxos turísticos sem 
descaracterizar a base natural e sócio-cultural. 
Assim, se define como um guia para os investidores, um roteiro de programas oficiais e um 
investimento indicador de planejamento turístico, proposto para o litoral cearense 
(PRODETURIS, 1990)” (CORIOLANO,1998:366).     

 

Como um estudo a respeito do turismo em áreas litorâneas, o PRODETURIS inova 

em termos de identificação de potencialidades e riquezas, como atrativos turísticos, mas 

não se dispõe a ouvir e saber da concordância ou não das populações inseridas nesses 

geoambientes litorâneos, sobre a implementação futura de projetos turísticos na suas áreas 

de moradia, ou de se alterarem as condições paisagísticas da região e quais os reais custos 

sócioambientais que esses projetos trariam.  
 
“Dessa regionalização resulta o delineamento de quatro regiões turísticas, abrangendo todos 
os municípios situados no litoral - assim constituídas: 
Região I - Fortaleza, Aquiraz, Caucaia; 
Região II - São Gonçalo, Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca; 
Região III - Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati, e Icapuí; 
Região IV - Barroquinha, Camocim, Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara e Amontada” 
(BENEVIDES  E CRUZ, 1996:16).       
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A Região turística II passa a se constituir - com a inclusão do município de Caucaia, 

na área de prioridade I do PRODETUR-CE, que sofreu inversão de prioridades, como nos 

outros Estados nordestinos que tiveram de retirar os seus municípios que não localizados na 

zona costeira. No caso cearense, Fortaleza e Aracati que estão localizadas no litoral e 

estavam contidos na prioridade I, foram excluídas juntamente com Ubajara, Quixadá e 

Juazeiro do Norte, justamente os municípios reconhecidamente com os maiores potenciais 

turísticos que já vinham sendo, de alguma forma, trabalhados localmente e que realmente 

deveriam ser dinamizados. Fortaleza, apesar de não constar como município prioritário, foi 

beneficiada com a Reforma e Ampliação do Aeroporto Pinto Martins, se tornou num 

grande portão de entrada de turistas brasileiros e estrangeiros, tendo um rápido crescimento 

nos números anuais dos fluxos de turistas e da maior oferta hoteleira que aqueceu seu 

mercado imobiliário, após a conclusão da referida obra.  

 

A estratégia da administração pública estadual, a partir da confirmação, em 1994, da 

liberação dos recursos do PRODETUR-CE por parte do BID e do Governo Federal, foi de 

estruturar o novo imaginário social internamente e externamente. E com isso: 
 
“A principal diretriz é desenvolver o marketing no País e no exterior para promover o 
produto turístico cearense, de modo a motivar concretamente as operadoras, os investidores 
a optarem pelo Ceará. O governo prepara a infra-estrutura, divulga o Ceará, com objetivo de 
atrair os empresários do turismo. Desse modo, o governo espera que ocorra a implantação 
de hotéis, de equipamentos turísticos, e exploração econômica da atividade turística, 
partindo da iniciativa privada” (CORIOLANO, 1998:370). 

 

Toda a dinâmica econômica que envolve os megaempreendimentos turísticos 

existentes ou em implantação, nos diversos recantos do mundo, foi estudada pela equipe de 

técnicos muito bem qualificados, os quais estão lotados funcionalmente na Secretaria 

Estadual de Turismo-SETUR, que foi criada em 1995 e ficou encarregada da Coordenação 

Geral e de fazer todo o marketing do programa ( tendo até criado uma logomarca, na qual o 

sol se insere num quadrado e abaixo está escrito: “Ceará, a terra da luz”, como que 

induzindo a exclusividade do turismo de sol e praia), além de outros órgãos e Secretarias 

estaduais, como a SEMACE, a SEINFRA, o DERT, a CAGECE e depois a SECULT. Esses 

técnicos encarregados de pensar e gerenciar o PRODETUR-CE assimilaram, de forma 
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obediente e bem comportada, todas as imposições do comando político “tucano” e 

reproduziram, no processo de planejamento territorial do PRODETUR-CE (como de resto, 

nos outros estados nordestinos), o “figurino” neoliberal do governo federal, do estadual e 

do orientador maior de todo esse processo de Reforma do Estado no Brasil e demais Países 

da América Latina que é o BID (que, por sua vez, comunga dos mesmos ideais e estratégias 

políticas do FMI e do BIRD).   

 

A REDE BRASIL de instituições financeiras multilaterais que congrega diversas 

entidades da sociedade civil, como ONGs e os movimentos sociais de diversos Estados 

brasileiros, se articulou em torno do objetivo comum de acompanhar e intervir nas ações 

das megainstituições internacionais como o FMI, BIRD e BID que influem decisivamente 

na concepção, formulação, implementação e avaliação das políticas públicas federais, 

estaduais e municipais, principalmente depois da realização de um evento ocorrido em 

1989, mais precisamente: 
 
“Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos, funcionários do 
governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais ali sediados - FMI, 
Banco Mundial e BID - especializados em assuntos latino-americanos. O objetivo do 
encontro, convocado pelo Institute for International Economics, sob o título ‘Latin 
American Adjustmant: How Much Happened?’, era proceder a uma avaliação das reformas 
econômicas empreendidas nos países da região. Para relatar a experiência de seus países, 
também estiveram presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa 
reunião é que se daria, subseqüentemente, a denominação informal de ‘Consenso de 
Washington’”(BATISTA, 1994:99).(grifo acrescentado) 

 

No final de 1991, foi elaborado o Programa de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo do Nordeste (PRODETUR - NE), proposto pela Comissão de Turismo Integrado 

do Nordeste (CTI-NE) e coordenado pelo o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Para o 

estado do Ceará que abrange a região II do PRODETURIS, a chamada “Costa do Sol 

Poente” foi escolhida, segundo uma série de critérios técnicos não explicitados 

(BENEVIDES, 1996: 171,172), “onde a questão da menor importância relativa da 

ocupação e da especulação imobiliária se destaca”(BENEVIDES E CRUZ, 1997:16). 

 

O ano de 1992, é aquele do maior encontro planetário de cidadãos(ãs), a ECO - 92 

(juntamente com o Fórum Global) que, obviamente, superou, em nível e profundidade, a 

discussão oficial chamada de Rio-92 e que definitivamente colocou a temática ambiental na 
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Pauta das discussões, projetos e programas de governo, da maioria dos Países do Mundo. A 

partir de então, o termo Desenvolvimento Sustentável passa a ser melhor compreendido e 

amplamente debatido e estudado, no âmbito acadêmico e das ONGs , que passam a ter 

assento e voz nos Conselhos de Meio Ambiente e outros, e nos Fóruns deliberativos, na 

busca de parcerias que, ainda, não estão na melhor forma que esses setores gostariam que 

se realizarem.  

 

O PRODETUR-CE, para sua primeira fase, recebeu do BID, BNDES e dos cofres 

estaduais, US$ 126 milhões, 
 
“que foram assim percentualmente distribuídos:  
44,8% para a construção da infra-estrutura de estradas, de abastecimento d’água e 
esgotamento sanitário; 
47,8% para a ampliação do Aeroporto de Fortaleza; 
7,4% para o desenvolvimento institucional e gestão ambiental.  
Essas inversões públicas constituem significativos aportes de capital, instauradores de uma 
nova base física sobre o território. Portanto, não deixam de evidenciar a introdução de uma 
‘logística de circulação’, caracterizadora de outro instrumento fundamental da referida 
gestão do território, por produzirem objetos (fixos) geografizados que operam na sua 
modificação. Como políticas públicas geografizadas e instauradoras de rugosidades no 
território, estabelecem vetores concretos, condicionadores de seu ordenamento, de seu 
controle e de sua valorização, sobredeterminando, por conseguinte a logística de sua 
ocupação” (BENEVIDES E CRUZ,1996:19,20).      

 

O Governo Federal, através da EMBRATUR, em 1992, lança o Plano Nacional de 

Turismo (PLANTUR) e, com ele, inicia a estruturação de uma “Política Nacional de 

Turismo que privilegia o Nordeste com a criação do PRODETUR, que tem como objetivos: 

fortalecer o turismo da Região, consolidá-lo como importante destinação turística nacional 

e internacional” (CORIOLANO, 1998:369).“Os objetivos dos dois últimos governos são 

diretos e pragmáticos. A principal diretriz é desenvolver o marketing no País e no exterior, 

para promover o produto turístico Cearense, de modo a motivar concretamente as 

operadoras, os investidores a optarem pelo Ceará” (CORIOLANO, 1998:370).  

 

Ainda no final do ano de 1992, por força da legítima pressão popular, mobilizada 

em parte pela mídia e pelos partidos de esquerda e os movimentos sociais que propagaram 

uma onda de protestos por causa de uma série de denúncias de corrupção no interior do 

governo, o Presidente Fernando Collor, sem ter alternativas, renuncia e assume seu vice, 
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Itamar Franco, um político mineiro experiente que não quis promover grandes mudanças na 

concepção neoliberal e, por isso, nomeia Ciro Gomes, no início de 1994, Ministro da 

Economia. Este conclui a abertura comercial, zerando as alíquotas de importação de 

diversos produtos que eram fabricados no Brasil, com a pretensão de controlar a inflação e 

forçar a modernização de nosso parque industrial para competir com as empresas 

transnacionais globalizadas. Depois de Ciro Gomes, Itamar escolhe Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) para estruturar juntamente com economistas da USP e FGV, o Plano Real, 

em julho de 1994. Neste ano, ocorrem as eleições gerais e FHC e seu plano vencem as 

forças populares e de esquerda, na figura de Lula. No Ceará, acontece o mesmo com o seu 

correligionário Tasso Jereissati que retorna ao governo do Estado. 

 

A economia começa a se estabilizar e as propostas de controle do déficit público, de 

redução de investimentos governamentais, congelamento indefinido dos salários dos 

servidores públicos, privatizações das empresas públicas e de economia mista, extinção de 

autarquias, guerra fiscal entre os Estados e negociação de ajustes econômicos, impostas 

pelo FMI (paridade cambial, aumento de exportações para aumentar o lastro em dólar, 

renegociação e pagamento da dívida e aumento de juros), com seu receituário neoclássico, 

passam a dominar a política econômica monetarista e neoliberal que, até hoje, (com um 

novo governo federal ideologicamente de esquerda, mas que se comprometeu em respeitar 

os contratos e negociações sobre a dívida externa feitos em outros governos) a sociedade 

brasileira suporta. 

 

A partir de 1995, o PRODETUR-CE começa a se efetivar e, não é mera 

coincidência, neste mesmo ano o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará (1995-

1998), o qual se previu a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 

(CMDS), estruturados para contemplar a participação de representantes do governo, 

empresários e sociedade civil (estes últimos, porém, quase sempre eram escolhidos pelos 

governantes municipais ou estaduais). Para Coriolano, a “Sustentabilidade prevista pelo 

Plano de Desenvolvimento Sustentável passa por questões importantes, como o meio 

ambiente, a capacitação da população, a ordenação do espaço, a geração de emprego e 

renda, a ciência e a tecnologia, a cultura e o turismo” (CORIOLANO, 1998:374).  
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Os empresários-governadores cearenses que estudaram em universidades 

conectadas com o mundo globalizado, estruturaram um modelo de administração centrado 

no “marketing” promocional de todas as suas ações, sendo o mesmo massificado na mídia 

diuturnamente com belíssimas propagandas que passam para a população a falsa idéia de 

que o Ceará é uma ilha de prosperidade, com o aumento do PIB acima da média nacional 

(de 1970 a 1997, o PIB do Ceará cresceu a uma taxa de 5,75% ao ano e o do Brasil a 4,8%), 

mas às custas de renuncia fiscal (que chega até 75% do ICMS devido, por um prazo de até 

15 anos) e empréstimos generosos do FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial), cujos 

recursos poderiam ser revertidos para setores sociais marginalizados. O próprio BIRD que 

tem concedido empréstimos ao governo do Estado, tem criticado essa política de atração de 

industrias que não mudou o quadro de pobreza no Ceará e pelo contrário, favoreceu a 

concentração da renda. No seu último Relatório, consta que 58% dos cearenses vivem na 

miséria (renda abaixo de R$ 70,00 reais por mês) e, enquanto para os mais pobres a 

situação se agravou, a dos ricos melhorou. Pois, no início dos anos 80 (época dos 

“coronéis”), os 20% mais pobres possuíam 4% da renda gerada no Estado e, em 1999, esse 

percentual caiu para 2,3% , enquanto os 1% mais ricos mantiveram-se com 18% da renda 

gerada (dentre eles estão os empresários do CIC e Tasso Jereissati). 

 

A desintegração da URSS, em 1989, por força da sua perda na disputa externa 

contra os EUA pela hegemonia bélica e na produção de avançada tecnologia aeroespacial e 

do processo interno de reforma política que ficou conhecido com Glasnot e de abertura 

econômica conhecido como Perestroika implantado por Mikail Gorbatchev, que reinstalou 

os mecanismos de mercado nos moldes capitalista com grandes empresas multinacionais 

como a Coca-Cola e o MacDonald, geraram as condições de expansão e reprodução quase 

que ilimitada do capital comanda por grandes conglomerados que espalhou seus tentáculos 

em praticamente todo o planeta, gerando o fenômeno da globalização do capital.     
 
“Existem, ainda, outras visões que pretendem interrogar o padrão atual de desenvolvimento 
fugindo para trás, não talvez por opção, mas porquanto ainda se encontram meio atônitas 
com o processo de globalização que acontece em nossos dias. Tem gente, por exemplo, que 
confunde o fenômeno objetivo da globalização com as subjetivas visões de mundo daqueles 
que dirigem as corporações transnacionais que estão na vanguarda do processo de 
globalização da economia mundial. E aí, como não concordam com tais visões de mundo, 
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põem-se contra a globalização. ‘Outros, imaginam que a globalização atual não traz 
novidade alguma. Como alguém que dirigisse um automóvel com os olhos pregados no 
retrovisor, argumentam que a civilização já passou por múltiplas globalizações e que essa, 
atual, é apenas mais uma, semelhante, por exemplo, àquela que se abriu no final dos anos 
quatrocentos do nosso milênio com a expansão das navegações. Esquecem-se estes, no 
entanto, que agora se trata de um novo fenômeno: a globalização dos dias atuais é uma 
globalização em tempo real, que intensifica as “relações sociais em escala mundial que 
ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 
eventos ocorrendo a milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque 
tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção inversa às relações muito 
distanciadas que os modelam. A transformação local é tanto parte da globalização quanto a 
extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço’ (Giddens, 1991; n.g.). 
Pois bem. Ao nosso ver é disso, realmente, que se trata. Num processo globalizado o local é 
vítima, por assim dizer, de dinâmicas globais sobre as quais não pode ter nenhum controle, 
mas, em contrapartida, também pode influir nessa dinâmica. Por isso talvez algumas pessoas 
começaram a falar em glocalização para se referir a este processo que avança 
simultaneamente em dois sentidos opostos, apenas aparentemente contraditórios: o global e 
o local’’ (Franco, 2001:10). 

 

A aparente contradição apontada por Franco (2001) é inerente à lógica do sistema 

capitalista em função da existência de disputas de mercados que se inserem em territórios 

bem demarcados e estes têm limites físicos, capacidade de produção determinada (pelo 

menos no curto prazo) e consumidores com suas rendas limitadas, apesar da insistência de 

uma falsa argumentação propagada pelos ardorosos defensores da atual globalização do 

capital - de que não há mais limites físicos para conquista de mercados, deixou livres, para 

o capitalismo internacional, a proposição, até agora não contestada, da montagem de 

estruturas produção de qualquer tipo de produto ou serviço, em qualquer lugar do planeta, 

livremente, sem nenhuma interferência dos governos locais, estaduais ou federais e 

nenhuma restrição de ordem legal (como defendem os neoliberais, argumentando que deve 

ser deixado todo o ordenamento dos negócios capitalistas às forças ‘naturais’ que emanam 

do ‘mercado’, ressuscitando a idéia da “mão invisível” defendida por Adam Smith, em seu 

livro clássico “Riquezas das Nações”, só que dentro de um contexto totalmente diverso 

Smith acreditava em um mercado capitalista atomizado e, portanto, sendo composto por 

uma miríade de micro e pequenas empresas absolutamente incapazes de causarem, 

individualmente, qualquer alteração no funcionamento dos mecanismos racionais e exatos 

do mercado capitalista que se enquadrou ao paradigma mecanicista  que influenciou todas 

as áreas do conhecimento científico da época.  
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Na atualidade, depois das transformações sofridas pelo sistema capitalista mundial, 

advindas das economias centrais que se constituíram em um processo de concentração 

industrial, com a criação dos pólos industriais e cidades industriais, derivadas do modelo 

fordista, surge a concentração financeira do capital em uma economia integrada e 

interconectada. Nos últimos dois anos, grandes corporações transnacionais se fundiram ou 

foram incorporadas por outras mais fortes e sólidas no mercado e, com isso, aumenta a 

centralização do comando das decisões políticas que favoreçam as estratégias de expansão 

ou redução (e, até mesmo, saída) de mercados, em nome de uma maior voracidade 

lucrativa, sendo esse movimento centralizador, portanto, a maior contradição do processo 

globalização capitalista, que se dizia democrático e ampliador de oportunidades e que vem 

se mostrando socialmente excludente e agravante das desigualdades econômicas.  

 

Mesmo dentro das grandes nações econômicas, onde se localizam as sedes desses 

grandes conglomerados centralizadores (que passaram a ditar e impor, aos líderes das 

nações, as formas com desejam aumentar os seus lucros ), a desigualdade e pobreza 

aumentaram. Essas se instalam com todo o apoio e ajuda dos governos nacionais que 

passaram até a ter de se juntar em blocos regionais para enfrentarem a voraz concorrência 

promovida pelo atual estádio do sistema. O capitalismo oligopolizado vem destruindo os 

fundamentos teóricos do neoliberalismo que se sustentava na teoria da concorrência 

perfeita ou pura, na qual a atomização dos agentes fazia com que nem vendedores nem 

compradores tivessem o menor poder de controle do mercado e, por isso, sobre os preços. 

A mão dos oligopólios e monopólios não é invisível; na verdade, destrói a economia de 

mercado smithiana e a própria democracia.   

 

A estrutura produtiva real que permeia o mercado global, funcionando 24 horas on 

line, é a dos oligopólios poderosos, com todas as condições de determinação dos seus 

próprios preços e controle sobre a demanda, como conforme asseverou LABINI (1986), 

tendo sua força baseada no grau de monopólio que detenham no mercado. O estudo de 

LABINI (1986) mostra, que dentro dessas estruturas de oligopólio concentrado e mesmo o 

diferenciado, há o que ele chamou de preços de exclusão e expulsão que seriam assim 

determinados: 
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“Se a empresa ou as empresas que têm as condições de fixar o preço resolvem impedir a 
entrada de novas empresas de determinado tipo, devem manter o preço a um nível inferior 
ao que garante a essas empresas a taxa mínima de lucro: “o preço de exclusão”, pe, é menor 
do que pm.  
Se as empresas que tem condições de fixar o preço resolverem expulsar empresas já em 
operação, devem fixar o preço a um nível inferior ao custo direto daquelas empresas que 
querem expulsar. Uma empresa pode sobreviver por um período não curto - digamos por um 
período médio - quando o preço cai a um nível que não permite recuperar os custos fixos; 
não poderá continuar, senão por um período relativamente curto, se o preço cai abaixo do 
custo direto, que requer desembolsos monetários a intervalos pequenos” (LABINI, 1986: 
56).     

 

Projeta-se a montagem de um mercado turístico oligopolizado no estado do Ceará 

que seja estruturado nos mesmos moldes do modelo caribenho. Ali os grandes grupos 

transnacionais recebem dos governos nacionais e locais todas as facilidades, em termos de 

montagem da infra-estrutura e isenções fiscais e tributárias, mesmo que isso signifique 

causar sérios sacrifícios na implementação das políticas públicas voltadas aos setores mais 

necessitados desses países localizados nas ilhas do Caribe, o que só fez aumentar a 

concentração da renda e da riqueza desses lugares.                        
 
“Nas áreas ecologicamente viáveis para o Prodetur, distantes dos centros urbanos e, até 
então, protegidos por seus limites naturais, estão sendo construídos grandes complexos 
turísticos e hoteleiros, seguindo o modelo Cancún. Esses megaempreendimentos cumprem a 
função de excluir a população nativa, ao degradar áreas de intensa fragilidade ambiental, 
como falésias, praias, dunas e mangues” (SEABRA, 2001:21, 23).      

 

O PRODETUR - Programa de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Turismo, 

é um programa global de desenvolvimento turístico regional, estruturado e concebido pelos 

Governos Federal e Estaduais, para financiar a implantação de infra-estrutura de suporte ao 

turismo, propiciando e incentivando investimentos da iniciativa privada para a implantação 

de equipamentos turísticos. É a primeira experiência no campo de desenvolvimento 

turístico regional a ser implementada no País, com financiamento externo.  

 

Está sendo implantado, inicialmente, o PRODETUR-NE, contemplando os nove 

estados da região. As demais regiões do País deverão integrar o programa, sendo que as 

regiões Sul e Norte já estão com seus programas em adiantado processo de 

desenvolvimento. 
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“A concepção do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO 
NORDESTE – PRODETUR está subordinada à visão que estabeleceu o Plano Nacional de 
Turismo – PLANTUR, no qual o Programa de Pólos de Turismo tem como idéia central a 
instalação de unidades hoteleiras, com preferência para o “hotel âncora” e o tipo resort de 
padrão internacional, potencializando a ampliação e diversificação dos existentes, dos 
serviços e da infra-estrutura de apoio à atividade turística. Em outras palavras, baseia-se no 
fato da concentração do conjunto de atividades turísticas e outras atividades no mesmo 
espaço econômico e geográfico, favorecendo o desenvolvimento regional” ( GOMES, 
1998:383). 

 

A proposta do PRODETUR, num contexto de crise do modelo de desenvolvimento 

brasileiro que se forjou com as benesses do Estado que se tornou no indutor do 

maldesenvolvimento (SACHS, 1986-a), que entra em crise de endividamento externo e 

interno nos anos 80 e entrado em falência (e, portanto, se submete ao Consenso de 

Washington), poderia ser considerada como uma alternativa vinculada à nova concepção do 

desenvolvimento sustentável que emergia naquele contexto, mas adota uma forma 

centralizada e a tentativa de desprezar as contribuições e melhoramentos por parte da 

sociedade civil que poderiam evitar os equívocos cometidos no modelo mexicano. 
 
“Ao que tudo indica, o PRODETUR/NE inspirou-se na experiência internacional, mais 
especialmente no modelo de Cancun/México (economia de enclave), um padrão cujos 
efeitos são sobremaneira conhecidos quanto aos desdobramentos, no modo de inserção de 
uma atividade sofisticada em países subdesenvolvidos. No exemplo mexicano, de acordo 
com o informe do “Cancun Case”... “The result of Mexico’s plan to raise hard currency 
hás been the construcion of some 19.000 hotel rooms, 1,5 million visitors per year, and 
approximately 260.000 permanent resident in a once desolated area”, ou seja, a população 
que trabalha nos hotéis e na infra-estruturas ali existente foi deslocada dos olhos dos turistas 
e circunscrita à “Vieja Cancun”, uma típica cidade Latino-americana, em termos de 
carências sociais.  No tocante ao meio ambiente, o registro do “Cancun Case” é bastante 
ilustrativo ... “The resulting tourist industry extensively damaged the lagoon, oblitared sand 
dunes, led to the extincion of varying species of animals and fish, and destroyed the 
rainforest which surrounds Cancun” (GOMES, 1998:391).           

 

3.2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PRODETUR-NE 

 

A área do território nordestino escolhida como preferencial para o planejamento das 

atividades turísticas foi a zona costeira cujo processo de ocupação, nos últimos trinta anos, 

tem sido induzido pelo turismo, as atividades industriais e as portuárias, em função da 

exclusiva preocupação desenvolvimentista de se criarem pólos industriais, nos quais os 

planejadores desprezaram os processos de formação de aglomerações urbanas subnormais, 

ou seja, de favelização no entorno dos portos e pólos industriais como é o caso de Camaçari 
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(BA), Porto de Suape (Recife) e Mucuripe (Fortaleza) que absorvem imensos contingentes 

de favelas superpopulosas, em seus entornos e que ocupam áreas instáveis ecologicamente 

como as bordas dos rios, manguezais, praias, próximas a lagoas, lagos e dunas. 

 

Na medida em que as áreas da zona costeira passam a ter um valor econômico 

maior; tornam-se as preferidas pela especulação imobiliária para se auferirem lucros 

imediatos e juros, com a venda de terras e instalações de empreendimentos imobiliários. 

Numa primeira etapa que se deu ao longo dos anos 70 e 80, ocorreu a descoberta do litoral 

pela emergente classe média brasileira, resultante do “Milagre Econômico” construído pelo 

regime militar e da industrialização massiva das regiões Sul e Sudeste. No Ceará, o litoral 

leste foi inicialmente escolhido, em virtude da popularização das praias de Morro Branco e 

Canoa Quebrada na mídia nacional, por conta de telenovelas e filmes que registraram as 

suas belas paisagens. A partir dos anos 90, essas áreas do litoral leste se tornam saturadas 

pelo surgimento de muitas casas de veraneio e pousadas, já não suportando o grande 

número de turistas nacionais e alguns poucos internacionais que para lá acorreram, 

encantados pelas belezas divulgadas nos meios de comunicação. Nesse processo de 

ocupação desordenada e incentivada pela busca de status social, surgem as lutas de 

resistência das comunidades litorâneas ameaçadas de expulsão em virtude de estarem 

inseridas em áreas declaradas como patrimônio da União, conhecidas como terrenos da 

Marinha, que se situam em "uma profundidade de 33m. medidos horizontalmente, para a 

parte da terra, da posição da preamar de 1831, os situados no continente, na costa marítima 

e nas margens dos rios e lagos, até onde se faça sentir a influência das marés e os que 

contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir as influências das marés" (cf. Dec.-

Lei n. 9.760, de 5/9/1946,  artigo segundo), e outras como terras devolutas que foram sendo 

griladas pelos especuladores imobiliários, com a conveniência de donos de cartórios e do 

sistema judiciário local.  

 

A área de expansão para a realização de lucros torna-se a zona do litoral oeste onde 

há um processo de ocupação para segundas-residências, mais restrito, ao serem menos 

divulgadas as praias dessa região. A praia de Cumbuco, por exemplo, passa a ser 

apresentada na telenovela Tropicaliente as suas dunas se tornam visíveis ao mundo que se 
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globaliza. A beleza desse lugar se insere na lógica do capital, com a construção de um novo 

imaginário social cearense que os idealizadores do marketing turístico passam a difundir 

pela mídia. Com isso: 
 
“O sol, antigo portador das inclemências e flagelos das secas, passa a ser veículo irradiador 
de novos e bons tempos de prazeres banhados em águas tropicalientes, onde certamente não 
serão lavados e redimidos os flagelos sociais da maioria da população da Terra da Luz; tudo 
isso a despeito das produções globais das novelas Tropicaliente e Meu Bem Querer. Daí a 
atual seca de 1998 para fender negativamente essas imagens produzidas pelo marketing 
governamental e tornar insustentável o discurso do desenvolvimento sustentável” 
(BENEVIDES, 1998:39).     

 

A concepção regional do PRODETUR-NE mostrou uma conjunção de interesses 

políticos e econômicos dos governantes nordestinos com o real aumento dos fluxos 

turísticos da região. Para Cruz, “a região Nordeste tem cerca de 3300 km de praias e clima 

tropical, o que a princípio lhe confere uma certa atratividade turística, considerando o 

modelo de valorização de lugares pelo turismo predominante no mundo, ou seja, o modelo 

sol-praia” (Cruz, 1998: 343). 

 

Então, a partir de 1991, foi feita uma articulação dos nove governadores, 

nordestinos liderados pelo Governador de Sergipe, João Alves Filho com a direção da 

SUDENE, através da Comissão de Turismo e Indústria do Nordeste (CTI-NE), da 

EMBRATUR e o BNB, para conceberem um programa de investimentos públicos 

necessários e indispensáveis à melhoria da qualidade de vida das áreas carentes de infra-

estrutura básica, como uma condição de acesso à cidadania. Oficialmente declarou-se o 

compromisso com o direito das populações litorâneas de acesso aos serviços básicos de 

infra-estrutura, tais como: esgotamento sanitário, abastecimento d’água, eletrificação, 

construção de rodovias e vias complementares de acesso às praias e outros serviços 

públicos. Tudo isto foi expresso nos documentos do PRODETUR-NE, desde que fosse 

associado ao crescimento futuro do turismo e não como uma intrínseca e justa necessidade 

dessas populações marginalizadas pelos gestores públicos nordestinos desde os primórdios 

da colonização. Textualmente, foi declarado o seguinte: “o programa de ação para o 

desenvolvimento do turismo do Nordeste. PRODETUR reúne ações e procedimentos 

básicos necessários ao adequado planejamento e ao fomento da atividade na região” 

(EMBRATUR; SUDENE; BNB; CTI-NE, 1992: 03).  
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Esta concepção é reforçada no documento seguinte do BNB, afirmando que o 

programa pretende prover de infra-estrutura básica e serviços públicos as áreas atualmente 

em expansão turística e onde a capacidade do Estado não acompanha a demanda por tais 

serviços (BNB, 1995:01). E mais ainda: 
 
“restringe-se á implantação de obras múltiplas de infra-estrutura e de serviços públicos 
como: saneamento  (abastecimento de água e esgotamento sanitário); administração de 
resíduos sólidos; proteção e recuperação ambiental; transportes (obras viárias, urbanas e 
rodoviárias); e recuperação de patrimônio histórico” (BNB,1995:01).    

 

O PRODETUR-NE está dividido em 5 subprogramas: Infra-estrutura, 

Equipamentos e Serviços; Gestão Político-Institucional; Promoção e Divulgação e Pólos e 

Corredores Turísticos. Além dos nove estados nordestinos, as pressões de políticos 

mineiros, sob o então Vice-Presidente da República, Itamar Franco, favoreceu a inclusão ao 

PRODETUR-NE parte da área  norte do estado de Minas Gerais que está inserinda no 

Polígono das Secas e que nada teria a ver com o modelo sol-praia das áreas escolhidas  do 

Nordeste. Para CRUZ (1998), a inclusão de parte da região norte do estado de Minas Gerais 

foi uma: 
 
“Decisão eminentemente política, foge completamente ao objetivo do programa, que é a 
melhoria da infra-estrutura básica e de serviços público ‘em áreas atualmente em expansão 
turística’. Como não é o caso do norte de estado de Minas Gerais, uma região em plena 
depressão econômica, há várias décadas, sua inclusão no programa demonstra ser uma ação 
‘pró-forma’” (CRUZ, 1998:348). 

 

Os Estados internamente, tiveram a autonomia para eleger suas 3 áreas prioritárias. 

Esta autonomia que foi concedida ficou restrita aos técnicos dos órgãos públicos ligados ao 

planejamento e ao turismo (e os empresários que, sendo aos governantes ligados, iriam 

obter informações privilegiadas sobre as obras futuras). Não se referiu, em nenhum 

momento, aos direitos dos seus cidadãos e cidadãs, de forma democrática e consciente, 

decidirem sobre a justeza e real necessidade da aplicação de recursos que eles próprios 

disponibilizaram, por meio da infinidade de tributos que são abusivamente cobrados e que 

historicamente pouco trouxeram de benéfico aos menos favorecidos, na perversa estrutura 

social nordestina.  
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A elaboração de uma proposta de planejamento para o desenvolvimento de uma 

nova atividade que se propunha ser geradora de melhoria efetiva da qualidade de vida da 

população dessas localidades, num contexto novo de ampliação da democracia, realmente 

poderia contemplar a ampla participação da sociedade, mesmo que se saiba que há limites 

atuação e de coerência nas escolhas e encaminhamentos de solução de problemas com o 

planejamento participativo onde existe uma maioria da população analfabeta, submissa aos 

interesses dos poderosos e não esteja consciente das suas necessidades e potencialidades. 

As escolhas nesse primeiro momento, apesar da falta de consulta e envolvimento de toda a 

população (que pelo menos se não desse certo, livraria os gestores públicos do ônus da 

culpa pelos erros) foram escolhidas localidades espalhadas em várias regiões e 

geoambientes em todos os estados e que ficaria assim distribuídas: 
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“Em 1992, as áreas prioritárias eram as seguintes: 
Quadro 1 (original) de Prioridades do PRODETUR-NE 
Estados Prioridade I Prioridade II Prioridade III 

Maranhão São Luiz, Tutóia, 
Barreirinhas, Alcântra, 
Cururupu 

Carolina, Humberto de 
Campos, Primeira Cruz, 
Poço do Lumiar, São José 
do Ribamar 

Araioses 

Piauí Luiz Correia, Parnaíba, 
São Raimundo Nonato, 
Teresina, Piracuruca 

Oeiras, Amarante, Pedro 
II, Esperantina, Piripiri 

Campo Maior, José de Freitas, 
Batalha, Floriano, Cristino 
Castro 

Ceará Fortaleza, Ubajara, 
Aracatí, Quixadá, 
Juazeiro do Norte 

Camucim (sic), Itapipoca, 
Caucaia, Aquiraz, 
Mundaú 

Lagamar Caui(sic), S. Gonçalo 
do Amarante, Paraipaba, Trairi, 
Cruz, Cascavel, Beberibe, 
Icapuí, Tianguá, Sobral, Crato, 
Barbalha, Santana do Cariri, 
Canindé, Guaramiramba, Icó, 
Orós  

Rio Grande do 
Norte 

Natal, Ceará-Mirim, 
Extremoz, Maxaranguape, 
Touros 

Mossoró, Grossos, Baía 
Formosa, Goianinha, 
Parnamirim 

Nísia Floresta, Tibal do Sul, 
Vila Flor, S.J. do Mipibu, S. 
Bento do Norte, Galinhos, 
Caicó, Currais Novos, Açu  

Paraíba João Pessoa, Campina 
Grande, Conde, Cabedelo, 
Lucena 

Areia, Sousa, Ingá, 
Boqueirão, Rio Tinto  

Santa Luzia, Patos, S.J. do Rio 
do Peixe, Baía da Traição, 
Mataroca, Pitimbú, 
Mamanguape, Cajazeiras 

Pernambuco Paulista, Sirinhaém,Rio 
Formoso, Itamaracá, 
Igaraçú 

Recife, Olinda, Jaboatão 
dos Guararapes, Caruaru, 
Gravatá 

Bezerros, Cabo de Santo 
Agostinho, Ipojuca, S.j. da 
Coroa Grande, Petrolina, 
Taquaritinga do Norte, Triunfo, 
Vicência, Goiana Carpina, Santa 
Cruz do Capibaribe, 
Tracunhaém, Camaragibe, 
Salgadinho 

Alagoas Maragogi, Japaratinga, 
Porto Calvo, Barra de Sto. 
Antônio, Paripueira 

Maceió, Marechal 
Deodoro, Barra de São 
Miguel, Coruripe, Penedo 

Mar Vermelho, Piaçabucu, Rio 
Cabuçu, União dos Palmares, 
Piranhas, Palmeira dos Índios  

Sergipe Aracaju, Itaporanga 
d’Ajuda, Estância, 
Indiaroba, Santa Luzia do 
Itanhy 

Salgado, Barra dos 
Coqueiros, São Cristóvão, 
Laranjeiras, Itabaiana 

Indiaroba, Santo Amaro das 
Brotas, Ilha das Flores, Brejo 
Grande, Campo do Brito, Poço 
Redondo, Lagarto, São 
Cristóvão, N.Sra. do Socorro, 
N.S. da Glória, Macambira 

Bahia Salvador, Camaçari, 
Ilhéus, Porto Seguro, 
Lençóis 

Valença, Itabuna, 
Canavieiras, Caravelas, 
Itaparica/Vera Cruz 

Belmonte, Nova Viçosa, Rio das 
Contas, Morro do Chapeú, 
Cachoeira, Itacaré, Canudos, 
Juazeiro, Bom Jesus da Lapa 

FONTE: EMBRATUR; SUDENE; BNB; CTI/NE, 1992” (CRUZ, 1998:348). 
 

Em 1995, ocorre uma grande redefinição e restrição de municípios, em função das 

mudanças no comando nas políticas públicas nacionais e estaduais. Como resultado da falta 

de participação a proposta inicial que contemplaria vários geoambientes foi sacrificada por 
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outra que restringiu a montagem da infra-estrutura turística e a prioridade para os 

investimento para a zona litorânea. 

 

Com as eleições de 1994 (ascensão do PSDB ao comando nacional e em alguns 

Estados), a política econômica do Plano Real de combate da inflação e redução dos gastos 

públicos entrou em rota de colisão com a proposta de se ampliarem os gastos públicos com 

infra-estrutura, o que denotou contradições apontadas por CRUZ (1998), assim elencadas: 
 
“Tais alterações na concepção original do PRODETUR-NE, ocorridas em tão curto espaço 
de tempo, significam entre outras coisas: 
 1. que o programa de ações não foi preparado com o necessário cuidado, no que se refere à 
definição das prioridades pelos Estados; 
 2. que a falta de recursos – contrapartida nacional – levou a um enxugamento no que tange 
à extensão territorial das áreas a serem abrangidos na fase I do PRODETUR-NE; 
 3. que houve uma mudança de estratégia do programa, no sentido de que a maior parte dos 
municípios do interior, originalmente incluídos no Prodetur, nos respectivos Estados, foram 
excluídos, sendo priorizados os municípios litorâneos” (CRUZ, 1998:348). 

 

A lógica explicativa para as escolhas das estratégias de planejamento turístico foi 

muito bem captada por Benevides (1997), quando infere sobre a compreensão dos gestores 

públicos quanto à inserção do Nordeste na globalização e ao projeto que se ajustaria melhor 

a essa pretensa inserção competitiva:  
 
“A perspectiva sincrônica refere-se ao espaço que cabe ao Nordeste brasileiro na atual 
(des)ordem internacional, inserido num movimento amplo, embora não totalmente 
consolidado, de redescobrimento e revalorização das várias áreas tropicais do globo. A 
generalização para a escala regional Nordeste prende-se ao fato de aí existir um modelo de 
turistificação, baseado em megaprojetos, organizados e conduzidos pela iniciativa pública” 
(Benevides, 1997:5). 
  

O volume de recursos negociados na primeira fase do PRODETUR-NE totalizou 

(quadro 2) US$ 522.659.000,00 (Quinhentos e vinte dois milhões, seiscentos e cinqüenta e 

nove mil dólares), mas o valor anunciado foi de US$ 800.000.000,00 (Oitocentos milhões 

de dólares). A maior parte desses recursos destinou-se à implantação de redes de 

esgotamento sanitário, que somaram US$ 123.783.000,00 (Cento e vinte três milhões, 

setecentos e oitenta e três mil dólares), valor que revelou a condição de carência social de 

todos os municípios listados acima e que, como já se sabe, essas obras são mais caras do 

que outros tipos de obras. Secundariamente, as obras destinadas à construção de aeroportos 

somaram US$ 99.045.000,00 (Noventa e nove milhões e quarenta e cinco mil dólares), 
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gastos estes que não têm nenhum direcionamento para solucionar os graves problemas 

sociais dessas localidades paupérrimas, pois aeroporto nenhum é construído visando 

solucionar a pobreza, em nenhum lugar do mundo. 
  
Quadro 2 – Recursos previstos para a primeira fase do PRODETUR-NE US$(mil) 

Estado Sistema 
viário/ 
Drenag
em 

Rodov
ia 

Abasteci
mento de 
água 

Rede de 
esgoto 

Limpeza 
Urbana 

Recupera
ção 
Preserva 
ção 
Ambienta
l/Patrimô
nio 
histórico 

Desenvol
vimento 
Institucio
nal 

Aeropo
rto 

Total de 
recursos 

MA        43.900     2.370   8.350   54.620
PI    1.000 11.400     15.000    2.000       500       1.800     3.000   2.085   36.785
CE  29.191       7.100  20.370       5.123     4.300 60.500  126.584
RN 10.868   3.266       1.751    5.772    3.120          993     3.480 15.700   44.950
PB      563        1.621  22.086    2.205       7.379     2.790    36.644
PE   8.450   7.756     15.647  13.113    1.536       2.572     1.740    51.639
AL 17.218        3.008  17.325    4.948       5.851     6.650    55.000
SE  11.792     14.630  24.409     3.340   6.710   60.981
BA  19.067        6.610  18.708    1.586         770     3.015   5.700   55.456
Total 38.099 82.476  65.367 123.783 13.895 68.388 30.685 99.045 522.659
FONTE: EMBRATUR; SUDENE; BNB; CTI/NE, 1992. 
 
3.3. ANÁLISE DA CONCEPÇÃO E DOS INVESTIMENTOS DO PRODETUR-CE 

1a FASE 

 

A presente análise baseia-se no estudo elaborado por uma empresa de consultoria, a 

ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda., contratada pelo governo do estado do Ceará, em 

1994, para avaliar as potencialidades turísticas da área prioritária do PRODETUR-CE. A 

partir da efetivação do Programa em 1995, ele se volta para a região turística II do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área Prioritária do Litoral, o 

PRODETURIS, que cobre todo o litoral cearense. A análise se baseia também na ‘Ação do 

Programa’, síntese oficial do governo do Estado que foi elaborada pela SETUR, além da 

análise do documento do BNB intitulado ‘PRODETUR-NE em ação: ações estruturantes do 

turismo no Nordeste do Brasil’ que interconecta as ações estaduais com as propostas e 

estratégias regionais coordenada pelo próprio BNB. 

 



 99

Alguns pesquisadores cearenses que estudam o turismo, como BENEVIDES, 

CORIOLANO, CRUZ, DANTAS e ALMEIDA têm dado importantes contribuições para a 

elucidação dos meandros mais delicados e sublimados que estão expressos nos documentos 

e estudos oficiais que, sempre se restringem a análises frias e tecnicamente tendenciosas, 

por não se preocuparem em apontar as inconsistências e erros existentes nos projetos, talvez 

por não terem a devida autonomia técnica e política necessárias a esse tipo de trabalho e 

com isso, se tornaram suscetíveis a pressões políticas (porque em particular não se pode 

fazer nenhuma crítica) e punições por parte dos seus superiores hierárquicos. 

 

O documento da ARC expõe as características locacionais da área prioritária do 

PRODETUR-CE, pois: 
 
“esta representa, dos 573 km da costa cearense, um segmento de 115 km lineares, o qual é 
composta pelos municípios de Itapipoca, Trairi, Paraipaba, Paracuru, São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia. Estes municípios representam parte da área de desenvolvimento 
regional do litoral- ADR litoral -  e estão localizados na porção do litoral imediatamente a 
oeste da capital, Fortaleza” (SEPLAN, 1994:1). 

 

A delimitação da faixa costeira interior do PRODETUR-CE consta, no documento, 

como sendo de 20 km em média, o que, segundo o estudo, coincidiu com o que prevê a 

legislação do Gerenciamento Costeiro (GERCO) que envolveria: “a maior parte das sedes, 

distritos e núcleos dos municípios; cobrindo, portanto a maior parcela da população já 

instalada que poderá ser beneficiada com o Prodetur” (SEPLAN/IPLANCE, op.cit: 01). 

 

Na área delimitada de 20 km para dentro da costa oeste, estão situados os sistemas 

viários, como a Rodovia Estruturante, os acessos pavimentados que são subsistemas, do 

sistema turístico são de grande importância para se entenderem os fluxos de passageiros 

que se intensificariam com o previsto aumento de turistas e excursionistas a visitarem as 

praias, o que em si gera impactos ambientais. Além disso, os traçados das rodovias e vias 

de acesso que foram projetadas para tais áreas, que não eram estradas asfaltadas – 

possibilitando agora maiores velocidade e, portanto, maiores perigos, necessitariam que 

antes de sua implantação houvesse uma ampla discussão e aprovação pelas comunidades 

locais afetadas e juntamente com a participação de representantes da sociedade civil, de 

âmbito local e estadual.  
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As decisões sobre tão importantes questões, no que se refere ao planejamento para o 

desenvolvimento regional que se quer promover, num regime político democrático e 

descentralizado de uma administração pública que se pretenda ser transparente, deveriam 

ser compartilhadas com a sociedade diretamente interessada nos resultados, para não se 

deixarem a cargo de técnicos do governo ou de empresas de consultoria. Sem participação 

democrática, as decisões ficam sob suspeição, no que tange à lisura e à imparcialidade, 

visto que qualquer escolha por traçados implicaria em favorecer este ou aquele proprietário 

de terras e, nesse aspecto, as forças políticas e econômicas hegemônicas de cada região 

poderiam prevalecer, pois a valorização dos imóveis que margeiam as estradas fatalmente 

aconteceria.  

 

A concepção teórica do estudo analisado é antropocêntrica (como a maior parte das 

iniciativas na área de desenvolvimento) e de mercantilização capitalista da natureza, ao 

considerá-la como ‘patrimônio natural’(quando se refere aos ‘atrativos naturais’ como as 

dunas fixas, móveis e edafisadas, praias, coqueirais, rios, lagos, lagamares, lagoas, 

mangues, gamboas, ilhas, pontas e enseadas), ou ‘patrimônios sócio-culturais’(que seriam 

considerados como atrativos sócio-culturais representados pelas atividades artesanais, 

culinárias, manifestações folclóricas e religiosas, organização produtiva, patrimônio 

cultural e histórico). A crítica a idéia de ‘Patrimônio’ natural ou sócio-cultural, decorre da 

condição de prevalência dos supostos interesses dos seres humanos, (mas num sentido 

econômico do ecológico), em detrimento dos interesses maiores concernentes ao direito à 

vida de todos os seres vivos como condição imanente e intrinsecamente contida no existir 

de todas as formas de vida no seu habitat natural. Timidamente, há uma referência à 

identidade cultural que estaria relacionada aos atrativos, segundo o estudo, e ligada à 

imagem (fabricada pelos especialistas em marketing) da Costa do Sol Poente. 

 

Há uma breve e inexpressiva referência aos impactos ambientais existentes na área 

prioritária do programa, sem situá-los e mostrar a relação de causa e efeito entre esse 

impacto e as ameaças futuras que constituiriam as novas intervenções voltadas ao turismo 

na região. A menção sobre a “ação do homem e da forte pressão do mercado imobiliário” 

não dá nenhuma indicação onde atuam e nem muito menos quais são, quando descreve que, 
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na época, “havia uma rede de infra-estrutura urbana parcialmente dotada e parte de suas 

áreas costeiras ocupadas” (principalmente em Caucaia). Nessas entrelinhas puramente 

descritivas, percebe-se que se estão descrevendo lugares como Icaraí, Cumbuco e Tabuba 

que eram as áreas de grandes fluxos de visitantes e até de novos residentes à época (1994). 

 

No final da caracterização da área, há uma vaga referência sobre a necessidade de 

regulamentação do parcelamento, ocupação e uso na região e sobre as carências de infra-

estrutura, como água, esgoto, estradas, pavimento, eletrificação, comunicação e coleta de 

lixo. Tais demandas sociais eram absolutamente óbvias e sempre reivindicadas pelas 

comunidades, porém, as formas e os métodos de determinar quem seriam os verdadeiros 

merecedores dos benefícios e como eles poderiam ajudar a planejar seu atendimento é que 

não foram explicitados em nenhum momento no documento. 

 

A justificativa da prioridade da escolha da Região Turística II, com base não tão 

clara idéia de sua “vocação turística”, insere-se na concepção globalizante do PRODETUR-

NE. Neste sentido: 
 
“entende-se que a vocação turística desta região já é manifesta, e que a mesma hoje atende a 
fluxos turísticos estaduais e, de forma limitada, fluxos turísticos nacionais. No entanto, para 
que se estabeleça, no litoral, uma região de desenvolvimento turístico, faz-se necessária a 
implantação de investimentos de porte na área privada adequada ao turismo nacional e 
internacional, representada por Hotéis, equipamentos e serviços para o turismo de 4 e 5 
estrelas” (SEPLAN, 1994:6). 

 

A disposição de mercantilizar a natureza e a cultura popular existente no Ceará 

(praticamente todo o Estado teria tal “vocação natural” para o turismo), afirmou-se com o 

levantamento e zoneamento de todas as regiões do Estado, pelo PRODETURIS, em 1989, e 

o trabalho de Marketing e formação de opinião pública, cuidando em mudar o imaginário 

social sobre se ter sol o ano inteiro. Assim, o flagelo da seca inclemente que fora 

considerado num passado recente, deterministicamente avassalador de vidas humanas e 

degradação ambiental, conduzidos a processos de desertificação, foi publicitariamente 

substituídos por uma imagem do turismo como redentor das mazelas sociais de todos os 

cearenses.  
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A turistificação dos lugares, segundo Knafou (1995), se dá de forma tão espontânea 

pelas descobertas dos turistas, como também em função de todo um processo 

organizacional de preparação e recepção de espaços, planejados para a vinda dos turistas, e 

não como uma “vocação natural”, imanente a uma região privilegiada com “atrativos 

naturais” que eterna e predestinadamente esteve esperando para ser descoberta por turistas 

ávidos de descobertas. Tem sido algo essencialmente fabricado pelo marketing e pela 

lógica de mercado capitalista, agora globalizado, coisa bem diferente do que ocorria nos 

primórdios. Para o autor referido: 
 
“Na Côte d’Azur, na Riviera das Flores, em Chamonix, em Zermatt ou em Engelberg, o 
turismo nasceu da vinda de citadinos que mais tarde se chamaram de “turistas”. Não, pois, 
produtos que estão na origem deste processo, mas sim práticas.  
Há aqui, historicamente, uma fonte fundamental de criação de lugares turísticos. Talvez essa 
fonte não esteja completamente seca. .... 
O mercado é a segunda fonte de criação de lugares turísticos. 
Com esta segunda fonte, hoje principal, a origem reside na concepção e na colocação de 
produtos turísticos, e não mais, diretamente, nas práticas turísticas em si” (KNAFOU, 
1995:70)(grifos acrescentados).                                                                                                                                   

 

Ao final da justificativa da prioridade, faz-se uma relação an passant, entre a 

dotação da infra-estrutura turística projetada e a necessidade de monitoramento ambiental, 

com o objetivo de conservar o “patrimônio ambiental” que, implícita e contraditoriamente 

se tornaria vulnerável, pela maior intervenção pública e privada induzida e efetivada pelo 

PRODETUR-CE. Mesmo referindo-se a uma possível descentralização das atividades 

econômicas, se as intervenções forem de grande porte, os impactos serão proporcionais à 

área atingida pelas obras, caso não haja um rígido disciplinamento do uso e ocupação do 

solo, em todas as localidades (coisa que não existia à época e ainda não existe, por conta do 

lento e ineficaz processo de elaboração do GERCO estadual que, desde 1998, vem se 

arrastando). 

 

Levantamento que foi feito pelo estudo da dotação de infra-estrutura básica 

existente constatou, com bastante obviedade, as carências em estradas asfaltadas e bem 

sinalizadas (não se avaliou a prudência ecológica que deve excluir determinadas áreas de 

relevante interesse ecológico, no sentido da sua conservação), e o fornecimento de energia 

elétrica para alguns locais mais necessitados (só foi uma descrição do volume de energia 

disponível e suprida pela CHESF e COELCE). Fez-se uma breve descrição dos modos de 
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transportes existentes na Região Turística II do PRODETUR-CE, sendo o modo aeroviário 

considerado o de maior importância para a Região, só que o aeroporto Pinto Martins se 

localiza em Fortaleza e a sua ampliação, a priori, beneficiaria mais o turismo em Fortaleza 

e, de forma complementar, o de outras regiões, como a Costa Oeste e Extremo Oeste, e não 

prioritariamente a área estudada. Quanto ao modo de transporte aquaviário, há a descrição 

da travessia de lanchas através do rio Mundaú e do Pier da Petrobrás, em Paracuru. Não se 

analisa a possibilidade de utilização de meio de transporte por lanchas e catamarãs que, 

sem sombra de dúvida, é menos dispendiosa, por utilizar a dotação da infra-estrutura (pois, 

existem os portos do Mucuripe e da Barra do Rio Ceará e Mundaú), e menos impactante ao 

meio ambiente do que o modo rodoviário. A preferência dada ao modo aeroviário de 

vincula a uma nova racionalidade que substituiu a uma outra que se fundou na simbiose 

porto-ferrovia e nesse contexto novo o aeroporto se internacionalizando se articularia com 

as novas rodovias de acesso às praias, se tornando no portão de entrada internacional e 

nacional dos fluxos turísticos. 

 

Em se tratando de modo de transporte rodoviário, mostra-se a existência de razoável 

malha rodoviária na Região, com a BR-222, BR-402, a CE-085, CE-086, CE-168, CE-162, 

CE-166, CE-168, CE-421 e CE-423 que se interligam, no sentido de confluírem para as 

sedes municipais e as áreas de praia, sendo que, em alguns trechos de acesso às praias, as 

estradas estavam em péssimo estado de conservação e não eram pavimentadas. O estudo 

termina, assim: 
 
“Em conclusão, verifica-se que a infra-estrutura do modo rodoviário, embora densa e tendo 
suas vias principais pavimentadas, apresenta má condição, nos acessos às praias e aos 
núcleos urbanos litorâneos, cobertura espacial descontínua e desarticulada, com 
atendimentos pontuais e com grandes extensões a percorrer o que acarreta aumento nos 
tempos de viagem; na realidade, o que se constata é a falta de uma concepção global e 
sistêmica, articulada com o urbano e que proporcione à população residente uma melhor 
acessibilidade e condições de mobilidade” (SEPLAN, 1994:14).  

 

As observações finais são pertinentes, porém, quando o estudo se refere à “falta de 

uma concepção global e sistêmica” no planejamento do sistema viário existente à época, 

implicitamente embute sua própria opção pela concepção global e sistêmica.  
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A simples menção de que existem sistemas viários, turísticos, de abastecimento 

d’água, ambientais e sociais em uma área, sem buscar integrá-los para captar as 

propriedades emergentes das junções de sistemas diferentes que se tornaram subsistemas de 

um sistema novo, resultante da conjunção (sem ser a simples soma das partes) de todos os 

subsistemas, com uma funcionalidade diferente e outra finalidade, não significa que tudo 

isto foi trabalhado no estudo. Pode, então, deduzir-se de ser uma abordagem falsamente 

sistêmica e nada holística, pois nada menciona sobre o respeito aos valores culturais das 

comunidades e aos princípios éticos e morais que deveriam ser preocupação do 

planejamento territorial e ambiental de uma área onde se vai intensificar uma atividade 

econômica tão impactante como o turismo. 

 

Analisando-se a proposta de projeto executivo contida no mesmo estudo, consta-se 

que as intervenções no sentido de dotar a região Turística II do PRODETUR-CE de um 

melhor sistema viário e de transportes, de uma maior oferta de energia elétrica, de ampliar 

(ou levar para alguns locais) o abastecimento d’água e esgotamento sanitário e de uma 

proteção ambiental dos ecossistemas costeiros, foram projetadas pelos órgãos estaduais, 

como o DERT, a COELCE, a CAGECE e a SEMACE, os quais não tinham feito algo 

parecido anteriormente e não fizeram seus estudos integradamente e conciliando, 

entrelaçando todos os aspectos econômicos: sócio-culturais e ambientais. Com isso, 

predominou a visão cartesiana e fragmentária e isoladora das partes, sem se ter uma 

compreensão de conjunto. A razão maior dessa problemática reside na não observa nas 

explanações e análise do programa por parte dos gestores da internalização e estruturação 

dos novos conceitos sobre o desenvolvimento sustentável e teoria dos sistemas, é que as 

equipes de trabalho dos diversos órgãos imbuídos de coordenarem o PRODETUR-CE 

nunca haviam dialogado e trabalhado de forma interdisciplinar suas idéias e concepções de 

trabalho e intervenção na referida área. A demonstração de tal desarticulação, além da falta 

de uma concepção sistema da equipe gestora do programa foi explicitada no decorrer de 6 

seminários de ‘avaliação do PRODETUR-CE’, nos quais todas as principais ações do 

programa foram apresentadas e uma pessoa de cada uma das áreas explicou unicamente 

sobre o que fez ou deixou de fazer, sem demonstrar preocupação e conhecimento sobre as 

outras áreas de intervenção e os efeitos das suas ações sobre as outras e vice-versa, como 
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seria de se esperar numa abordagem sistêmica e integrada (mais adiante serão trabalhados 

os temas e discussões destes seminário e em anexo se encontra a crítica da sociedade civil 

programa).     

 

Em se tratando das intervenções alteradoras do sistema viário e de transportes da 

área elegida, o estudo estabeleceu uma classificação com três funções: A primeira seria a 

função de viabilizar acessos às diversas localidades da Região Turística II é a primordial, 

pois possibilitaria melhores e mais rápidas estradas que ligariam as sedes municipais, 

‘bases’ e ‘sítios turísticos’ com aproveitamento máximo da infra-estrutura instalada. A 

segunda função seria a de estruturação ou “estruturante apresenta-se como estratégia de 

suporte físico para viabilizar a configuração espacial preconizada na proposta de 

zoneamento turístico básico” (SEPLAN, 1994:17). O objetivo seria o de facilitar o 

escoamento da produção. A função estruturante da Rodovia Costa do Sol Poente é colocada 

como estratégica para se redesenharem os fluxos turísticos do Estado e de toda a produção 

de bens e serviços, realizados ou não na zona litorânea (esse último aspecto não foi 

ressaltado, visto que, no município de São Gonçalo do Amarante, estaria à época sendo 

projetado o Porto do Pecém e um Complexo Industrial a sua volta).  

 

A terceira função seria a de “Percurso turístico é realizada através de um traçado de 

vias integradas a paisagem e da implantação de outros equipamentos que dão ensejo à visita 

e ao conhecimento de sítios pitorescos de interesse turístico” (SEPLAN, 1994:17). Essa 

segunda função coloca a intenção de se viabilizarem equipamentos futuros para receber 

visitantes, em áreas classificadas como “sítios pitorescos” de interesse turístico, mas não 

cita um sequer, pois, até agosto de 2003, não se montou nenhum equipamento turístico às 

margens de nenhuma das estradas do PRODETUR-CE 1a fase e nem se sabe da existência 

de qualquer “sítio pitoresco” existente na região. 

 

Dentre as especificações exigidas para as vias de transporte, há de ressaltar-se a 

inexistência, até o momento, da implantação da sinalização turística nas vias acesso que 

devem levar os turistas que se propõem a fazer o percurso das praias, em veículos próprios, 
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a se perderem facilmente por falta de indicações sobre distâncias e serviços porventura 

existentes seus percursos. 

 

Em termos de traçado, há referência ao princípio “de integração máxima com a 

paisagem”; advertência de se evitar a “travessia de duna, evitar a interferência com o 

escoamento natural das águas ou com os sentidos naturais das dunas...”. “No terreno em 

dunas; evitar corredores de vento e de trânsito de areia” (SEPLAN, 1994 op.cit: 18).  

 

Observa-se o não cumprimento dessas recomendações quando se construíram os 

acessos asfaltados até Flecheiras, Mundaú, Baleia Lagoa do Mato, Lagamar do Cauípe e 

Lagoa do Banana, que, além dos impactos ambientais causados, exigiram posteriormente 

gastos públicos com serviços de contenção ao avanço das dunas móveis, nas pistas de 

acesso aos lugares acima citados.  

 

O Documento em pauta tratou do Campo de Pouso, de Itapipoca, como inadequado 

para ser uma estação de passageiros por não ser homologado pelo D. A. C. e o SETECO. 

Poderia, provavelmente, ser ampliado modificado o revestimento asfáltico das pistas, 

construída uma estação de passageiros (para receber aviões com até 40 passageiros), 

sinalizado. Se forem colocados equipamentos de proteção ao vôo e ainda construídos 

acessos ao campo de pouso, as coisas mudariam. Seriam as obras imprescindíveis ao 

recebimento de turistas numa área distante de Fortaleza que serviriam para a 

desconcentração do ambiente de entrada do sistema turístico do Estado, aliviando o 

Aeroporto Internacional Pinto Martins. Tal reforma favoreceria a fixação do turista nos 

Municípios mais próximos ao campo de pouso, quais sejam Itapipoca e Trairi, de modo que 

ele não teria de volta a Fortaleza todos os dias em que quisessem visitar as praias daqueles 

municípios (todos, dessa região, são que ainda não sofreram grandes agressões 

sócioambientais).  

 

Até o mês de agosto de 2003, não ocorreu a viabilização desse projeto, coisa que 

reforça a tese de que o PRODETUR-CE 1a fase direcionou os fluxos turísticos para 

Fortaleza e não para os seis municípios elegidos como prioritários. Há outro interesse, 
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nessa questão do Campo de Pouso, qual seja a construção de um aeroporto em Camocim 

para trabalhar voltado prioritariamente com vôos charters, como resultado da extensão do 

PRODETUR-CE ao litoral extremo oeste do Estado. A distância é relativamente menor do 

que a de Fortaleza e, também, atenderá a visitação a lugares exuberantes que já são mais 

conhecidos e visitados por turistas estrangeiros, como Jericoacoara (em Gijoca),  ou 

Tatajuba, em Camocim que já tem seu hotel resort. 

 

Outra questão pertinente que expõe a contradição do estudo se refere às “trilhas 

balizadas para Buggys e à sinalização costeira” que seriam infra-estruturas construídas de 

“percurso turístico” objetivando: 
 
“disciplinar e orientar a circulação de buggys, dar segurança ao percurso e fornecer 
informações quanto aos locais de  travessia, seus atrativos e distância, e aos locais de 
passagens não permitidas e desvios (.......).                             
Constam do balizamento trilhas com largura de 5 metros, utilizando balizas de material não 
corrosivo, distanciadas de 50 metros, colocadas de cada lado da faixa. A sinalização indicará 
o nome de cada praia, a distância da maré e os locais interditados à circulação de veículos” 
(SEPLAN, 1994:19 e 20).   

 

Em todos os locais em que tradicionalmente se fazem passeios de buggys (como nas 

dunas de Cumbuco, por exemplo) ou em que passaram a existir tais passeios, não há os 

equipamentos previstos no estudo, o que contribui para a degradação desse elemento 

essencial dos geossistemas costeiros, que, no caso das dunas móveis, dadas sua 

dinamicidade e interação com a praia e o transporte de sedimentos para alimentar a deriva 

litorânea, têm uma influência decisiva nos processos de erosão costeira, em curso no litoral 

oeste.  

O agravamento desse problema socio-ambiental se verifica com a com de terrenos 

para se vender depois da sua valorização monetária por alguns empreendedores que só 

conseguem ver o curto prazo e só pensam em construir em qualquer tipo terreno, não 

importam os danos sócioambientais futuros. Portanto, o estudo devia tratar de estabelecer 

uma avaliação da quantidade de buggys permitida para cada tipo de duna, de acordo com 

seu tamanho, extensão e altura, para se estabelecerem áreas onde se poderia ou não permitir 

tal fluxo de veículos e sua quantidade por dia, para não se promover a compactação da 

superfície das dunas. Isso acabaria com sua mobilidade, transformando-as, com o tempo e o 

aparecimento de alguma vegetação rasteira que conseguir se fixar na sua superfície 
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compactada, em dunas fixas, de maneira forçada, as quais desempenhariam outras funções 

ambientais, porém, poderia favorecer uma aceleração do processo erosivo no litoral oeste, a 

jusante da localização da duna, como aconteceu com as comunidades de Pecém, Icaraí e 

Baleia. 

 

Um ponto positivo do estudo foi o de apontar uma modalidade de transporte como a 

balsa, mais adequada a uma área frágil, com alterações constantes (porque ponte seria 

onerosa e nesse caso sem maiores fluxos para se justificá-las), como é o caso das margens 

dos rios Curu e Mundaú para se fazerem construções de instalações de apoio em terra de 

ambos os lados do rio. Segundo o estudo: 
 
“Estas instalações são basicamente rampas e guaritas móveis, estas últimas para venda de 
bilhetes informações turísticas e controle de fácil remoção para outro local. 
O serviço deverá ser explorado pela comunidade local. Os locais de travessia deverão, na 
medida do possível, está vinculado as vias de percurso interrompidas pela Barra” (SEPLAN, 
1994:20).        

 

A louvável boa intenção do estudo não foi correspondida pelos gestores do 

PRODETUR-CE, pois, até agosto de 2003, não se têm informações que atestem a 

existência de empreendimentos turísticos sob o controle da comunidade local, com exceção 

para a formação de uma Cooperativa de condutores de Buggys, em Cumbuco, que é 

constituída exclusivamente de moradores de Cumbuco e de uma localidade vizinha, 

chamada Lagoa do Barro.  

 

Outras obras foram projetadas as quais, resumidamente mostram a desconexão entre 

o pensado na fase de concepção do programa, mesmo mal dimensionado, e o executado, 

sempre bem menor e limitador das obras antes previstas. A construção de Terminais 

Rodoviários, nas sedes dos seis municípios prioritários, é uma obra de ficção científica que 

se encaixa nessa problemática supracitada. Além destes, foram pensados outros menores 

que serviriam como “infra-estrutura de apoio ao percurso turístico, situando-se nos locais 

de grande afluxo de “turistas de 24 horas”: Icaraí, em Caucaia; Pecém, em São Gonçalo do 

Amarante; e Paracuru, na sede urbana”(SEPLAN, 1994 op.cit.:21/22).              
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No que tange às intervenções sobre o sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário realizadas pela CAGECE, na Região Turística II, a estratégia por trás 

do estudo faz uma ligação com obras já previstas pelo governo do Estado, em parceria com 

o BIRD, por ocasião da definição do PROURB que inclui os seis municípios (mas, 

estranhamente, não são revelados no estudo). Há a definição da implantação e ampliação 

dos precários sistemas municipais (apenas das sedes) de abastecimento d’água, fazendo 

uma alusão breve e descompromissada com a adução de água para os distritos litorâneos 

que são os focos dos fluxos turísticos e onde verdadeiramente deveriam ser melhor 

direcionados os estudos sobre a dotação da infra-estrutura, prevendo a ocupação futura, 

fruto do crescimento econômico decorrente do turismo, até mesmo estimando as demandas 

futuras por água. 

 

Os sistemas de saneamento básico que foram concebidos para as sedes dos seis 

municípios e poucas localidades de praia, como Cumbuco, Icaraí, Tabuba, Pecém, 

Lagoinha e Baleia, o que pode ser entendido como uma priorização das sedes que estão 

crescendo e se urbanizando (principalmente depois que se instalar o complexo industrial em 

torno do Porto do Pecém), por estarem contidas no PROURB, em que a infra-estrutura para 

as áreas de praia seria complementar e dependente.  

 

A opção por processos de tratamento natural de esgotos, por meio de bactérias e 

algas ou através de digestão anaeróbia em decanto-digestor, foi muito bem pensada em 

função do volume de dejetos que seria produzido diariamente nas sedes e nas localidades 

praianas; não seriam grandes, de modo a se poder trá-lo de forma natural e menos 

impactante sobre o meio ambiente. O que não está contido no documento e que será 

analisado mais adiante é a não definição clara e expressa de quais os bairros seriam 

beneficiados em cada sede e porque não todos? E as localidades, porque não todas e nem 

todos os domicílios deveriam ser beneficiados? Quais os critérios das escolhas? Quem pode 

ter o conhecimento prévio para influir nas decisões? Estas questões não foram respondidas 

pelo estudo. 
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O estudo finaliza-se com uma pobre descrição das obras e ações de Proteção 

Ambiental que ficaram a cargo da SEMACE e que, segundo o mesmo estudo, consta de: 
 
“atividades e obras de recuperação, controle e monitoramento ambiental necessárias à 
conservação dos patrimônios natural, paisagístico e/ou ecológico, hoje ameaçados por usos 
e ocupações inadequadas. 
Os locais de intervenção, na sua maioria, situam-se nas zonas de Sítios Turísticos e Proteção 
dos Recursos Hídricos, ou nas Áreas sujeitas, a Regulamentação Específica, segundo o 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo já descrito no Volume 1. Portanto, constituirão 
medidas indispensáveis a otimização do desenvolvimento turístico integrado, no âmbito da 
dinâmica costeira, que, face à fragilidade dos sistemas, são capazes de conduzir à maior 
atração e colonização dos empreendimentos futuros, em detrimento da não degradação das 
condições atuais” (SEPLAN, 1994:25). 

 

3.4. AS PRIORIDADES DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 

PRODETUR-CE, O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

CEARÁ (1995-1998).  

 

O Governo do Ceará elaborou o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

do Ceará (1995-1998) e estabeleceu macroestratégias voltadas para: 
"A capacitação da população para o desenvolvimento, envolvendo uma ampla ação de 
educação, integrada à qualificação para o trabalho; 
O avanço no crescimento econômico, a partir da dinamização da agricultura irrigada em 
base empresarial, da consolidação das indústrias de base e do pólo exportador calçadista, 
bem como do fortalecimento do turismo e da indústria cultural e da manutenção e integração 
dos projetos de infra-estrutura econômica; 
A melhoria na qualidade de vida, compreendendo o acesso e a humanização dos serviços de 
saúde, ampliação dos serviços de saneamento básico, a preservação do meio ambiente, a 
prestação de assistência social, o desenvolvimento da cultura, a melhoria na qualidade da 
segurança e defesa do cidadão e da justiça; 
A oferta permanente de água e o convívio com o semi-árido, que se traduza no aumento da 
oferta e distribuição de água e redução da vulnerabilidade aos efeitos da seca; e, finalmente, 
Aperfeiçoamento da gestão pública, mediante o reposicionamento estratégico do 
planejamento governamental, da reforma do Estado, do gerenciamento eficaz das finanças 
públicas e da modernização da infra-estrutura tecnológica” (SEPLAN, 1995:2).  

 

Todos os elementos do Plano supracitado estão em consonância com a estratégia 

macroeconômica de promover o reordenamento do espaço produtivo, através de uma 

política de interiorização das atividades econômicas. Assim, a desconcentração econômica 

da Região Metropolitana de Fortaleza, que tem ao longo dos anos aumentado o número de 

municípios passando atualmente a contar com 13, assume contornos fundamentais para a 
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modificação na estrutura de renda dos demais municípios cearenses. Nessa vertente além da 

indústria e da agricultura irrigada, que representam outro vetor essencial para fortalecer as 

economias municipais; destaca-se também o turismo que já ocupa 5,4% do PIB estadual, 

concentrando-se em áreas que apresentam atrativos naturais, culturais ou históricos, como 

as cidades da RMF. 

 

A proposta de elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do 

Ceará (1995-1998), decorreu das discussões da Conferência Internacional sobre Impactos 

Climáticos e Desenvolvimento Sustentável de Regiões Semi-Áridas (ICID) em 1992, e a 

partir desse evento internacional, que insere o Ceará nas grandes discussões 

sócioambientais nacionais e internacionais, é elaborado o Projeto Áridas. Calcado neste 

Projeto é formatado o de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará que estabeleceu 

cinco vetores voltados para a construção ‘participativa’ das dimensões da sustentabilidade 

social, econômica, ecológica e cultural. Tais vetores compreenderiam: 

I – Proteção ao meio ambiente através do: 

• Florestamento e reflorestamento no Estado; 

• Recursos hídricos. 

           II – Reordenamento do espaço: 

• Consiste no planejamento regionalizado das ações governamentais, na 

interiorização do desenvolvimento das indústrias e serviços. 

III – Capacitação da população: 

• Universalização da educação básica de qualidade para todos; 

• Promoção da saúde; 

• Promoção da cidadania e combate a pobreza. 

IV – Geração de emprego e desenvolvimento sustentável da economia: 

• Desenvolvimento da agricultura; 

• Desenvolvimento industrial e da mineração; 

• Desenvolvimento do comércio dos serviços e do turismo. 

V – Desenvolvimento da cultura, ciência, tecnologia e inovação: 

• Geração, difusão e inovação orientadas pela demanda. 

• Integração Universidade/Empresa/Sociedade. 
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• Estímulo a núcleos de excelência. 

No nível da organização da sociedade, para se viabilizarem as estratégias de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará, foi concebida a idéia da estruturação 

de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável em 160 Municípios do 

Estado. Estas estruturas de organização interna deveriam ser as articuladoras locais das 

demandas internas e externas, na alocação dos investimentos produtivos, gestão 

democrática do território, mediação dos conflitos e regulação das ações dos 

empreendedores locais que visariam, em tese, à promoção do bem-estar social aliada 

com a proteção ambiental. 

 

A sociedade civil brasileira se articula, cada vez mais, com vistas a fortalecer os 

vínculos dos gestores públicos com o cumprimento das suas responsabilidade para com a 

problemática ambiental, como já exposto no capítulo 2, e, com isso novos espaços de 

atuação no sentido da construção democrática da esfera pública são forjados, com a criação 

de conselhos do meio ambiente, saúde, educação, direitos da criança etc. 
 
"No Ceará isso pode ser percebido nos casos do COEMA, do Programa de Gerenciamento 
Costeiro e até do PRODETUR. Em nível municipal, existem os Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável, nos quais algumas lideranças participam representando suas 
comunidades. No entanto, essa esfera pública que parece se desenhar para além do Estado, 
ampliando a possibilidade do debate e decisões sobre aspectos fundamentais para a vida dos 
povos do litoral - tais como a pesca, a posse das terras e o turismo -, acaba por não se 
efetivar ou se realiza apenas momentaneamente. Observa-se que essas estruturas (conselhos 
e seminários), criados muitas vezes de "cima para baixo", não possuem um caráter de 
permanência, de deliberações e monitoramento sobre as ações a serem executadas pelo 
Estado, em seus diversos níveis" ( MARTINS GOMES,2002:91).    

 

No sentido concreto de demonstrar a atração de investimentos de turismo, no estado 

do Ceará, o BNB colocou, na sua página da internet, informações sobre alguns negócios 

que estão sendo viabilizados, e um deles é um grande complexo turístico que será 

construído no Cumbuco. As informações estão assim organizadas: 
 
“ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
PRAIA DO CUMBUCO 
DESCRIÇÃO DO PROJETO - A Praia do Cumbuco está localizada no estado do Ceará, 
cuja capital, Fortaleza, tem o suporte de um grande porto pesqueiro e um variado centro 
comercial. A cidade desfruta, ainda, de um belíssimo patrimônio arquitetônico de origem 
colonial, grande riqueza de artesanato regional e vibrante vida noturna. O projeto da Praia 
do Cumbuco está a 19 km a oeste de Fortaleza, muito próximo do aeroporto internacional da 
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cidade. O empreendimento ocupará uma área de 208 acres e está sendo desenhado com base 
nos seguintes princípios: 
Respeito à qualidade de vida do ambiente durante todo o ano; 
Respeito à arquitetura colonial característica da região; 
Equilíbrio entre es áreas de lazer e moradia, com o objetivo de manter uma baixa densidade 
de construção em todo o projeto; 
Respeito ao meio ambiente, através da preocupação em reduzir, ao mínimo, o impacto do 
complexo turístico sobre os recursos naturais existentes na área.  
O Complexo Turístico da Praia do Cumbuco vem sendo projetado para receber hotéis, 
prédios de apartamentos e residências particulares. O empreendimento tem, 
consequentemente, três áreas distintas: 
ZONA LESTE - Esta área contara com uma igreja, uma escola, um parque aquático com 
fontes, parques, lagos, locais tanto para descanso quanto para recreação, e um hotel cinco 
estrelas com 600 quartos e instalações para serviços de natureza medicinal. Ademais, 
existirão também: 
50 prédios de apartamentos com três andares, em terrenos de 5.1388 m², com pátios semi-
cobertos, áreas comerciais com shoppings, jardins e piscinas privativas;  
Terrenos de 1.500 m² para residências individuais, com jardim e piscina; 
Terrenos de 3.000 m² para residências individuais, com jardim e piscina.  
ÁREA CENTRAL - Esta área incluirá: 
O hotel Las Dunas; padrão cinco estrelas, com 450 quartos, restaurantes elegantes e jardins; 
Um apart-hotel quatro estrelas, com 375 quartos, espaços ajardinados e galerias para receber 
vários tipos de evento; 
Hotel Ceará, com 650 quartos, distribuídos em bangalôs de dois andares, além de um prédio 
central de serviços; 
Um centro comercial, com lojas e escritórios para locação; 
Um cassino com jardins e amplo espaço para estacionamento; 
Um anfiteatro com galerias para exposições e salas com múltiplas funções; 
Uma área esportiva com uns estádios, restaurantes e salões para receber diferentes eventos; 
Uma praça de artesanato; 
Uma locadora de automóveis com garagens; 
Oficinas para bicicletas, motocicletas, bugres e automóveis; 
Áreas verdes localizadas em terrenos centrais do complexo; 
Dois heliportos.  
ÁREA OESTE - Esta área incluirá: 
50 prédios de apartamentos com três andares em terrenos de 5.800 m² terrenos de 3.000 m² 
para residências particulares, com jardim e piscina, o hotel Jóquei, padrão cinco estrelas, 
com 600 quartos, restaurantes, galerias e grandes áreas ajardinadas com toldos externos; 
O Golf Hotel, padrão cinco estrelas, com 700 quartos, restaurantes e jardins; 
Um clube hípico com pista central para competições, estábulos, saleiros e clube social; 
Um clube de golf com pista de 18 buracos, clube social com pista para tacadas e restaurante; 
Um clube de praia com instalações para a prática de esportes ao ar livre, restaurantes e áreas 
de compras.  
CONSIDERAÇÕES PARA INVESTIMENTO 
O Governo do Estado do Ceará apóia o desenvolvimento da Praia do Cumbuco. A região 
tem prioridade no recebimento de subsídios para obras de infra-estrutura, concedidos pelo 
estado e pelo Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste.  
Ernani de Queiroz Viana, o maior exportador da região, está encarregado de administrar a 
implantação do Complexo Turístico do Cumbuco O projeto é assinado pelos Estúdios de 
Arquitectura de Galicia. e Cohibra de Madri, Espanha.  
O governo já investiu US$ 81.000.000,00 em obras de infra-estrutura. O projeto necessita de 
US$ 200.000.000,00 para ser concluído” (BNB, 2002, portal oficial do Banco do Nordeste 
do Brasil: www.bnb.gov.br, acesso em 25/10/2002). 
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A estratégia para o desenvolvimento do turismo cearense está apoiada em três 

vertentes: 

1. Ampliação e melhoria da oferta turística, ao longo dos 573 km do litoral, 

tendo como referência básica as Regiões Turísticas I, II, III e IV, definidas 

pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo do Litoral do Ceará - 

PRODETURIS/CE; 

2. Priorização da Região Turística II, compreendendo a área situada a uma 

distância média de 40 km a Oeste de Fortaleza.  

3. Manutenção da estratégia de divulgação e promoção dos produtos turísticos 

do Estado, através de parcerias com outros estados. 

 

Segundo os gestores estaduais do PRODETUR-CE, já foram estabelecidas as metas 

do PRODETUR II, como se pode verificar na home page do BNB: 
 
“METAS DO PRODETUR-CE II 
Num horizonte que vai até o ano 2002, e em função dos recursos que serão alocados pelo 
Governo Estadual e pelos agentes econômicos do setor privado, espera-se que sejam 
alcançadas as seguintes metas: 
Posição: DEZEMBRO /1999 

Descrição Unid 
Medida 

Metas 
Globais 

Realizado % Exec. 

Empregos diretos    Unid.   347.416     328.653       94,6
Empregos indiretos    Unid.   449.560     425.280       94,6
Serviços de esgotamento sanitário e abastecimento 
d’água 

   Mil hab          175           117       66,9

Implantação/melhoria de rodovias      Km      252,86         252,6        99,9
Recuperação de patrimônio histórico       M2            0              0          0,0
Preservação do meio ambiente                                            ha  2.581 2.581      100,0
Ampliação/modernização do Aeroporto Pinto 
Martins 

Unid. 01             01       100,0

Estruturação/Capacitação de órgãos do Governo 
(Desenvolvimento Institucional) 

Unid. 
Projeto 

44 27            61,4

Fonte: BN, Site Oficial do Banco do Nordeste, Fortaleza, 2002, acesso em 25/10/2002. 
Dentre as expectativas de negócios que já estão negociados para se instalarem na RMF, 
destacam-se: 
A construção do CENTRO MULTIFUNCIONAL DE FEIRAS E EVENTOS DO CEARÁ, 
com capacidade para receber 10.000 pessoas simultaneamente e com previsão de gerar 
13.000, empregos diretos, segundo a SETUR; 
Construção de um complexo hoteleiro e de multiserviços no município de Aquiraz; 
 A instalação de diversas indústrias do ramo petroquímico, no complexo Portuário do 
Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante (inclusive uma Refinaria de Petróleo e 
uma Termo elétrica)” ( BNB, 2002 portal oficial do Banco do Nordeste do Brasil: 
www.bnb.gov.br, acesso em 25/10/2002). 
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A contradição maior das proposições de tais investimentos, tidos como 

dinamizadores das economias locais e a estadual, foi revelada já em 4/3/1995, pelo Fórum 

do Litoral Cidadania, Desenvolvimento e Meio Ambiente que reuniu de 1994 a 1997 (em 

2000 que foi rearticulado com o nome Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará) 

entidades da sociedade civil, como ONGs, movimentos populares, sindicais e sociais e 

parlamentares, elaborando uma carta denúncia, enviada à direção do BID, em Washington e 

no Brasil. Ali criticava a centralização das decisões que culminaram com a concepção e a 

iminente execução, dos projetos, a sonegação de informações, a falta de estudos prévios 

mais sérios e aprofundados sobre a capacidade sustentável dos recursos naturais, sobre as 

esperadas mudanças sócio-econômicas, ambientais e culturais das localidades, o estímulo 

direto a uma espécie de turista (aquele que só vem para desfrutar do sol e do sexo) da 

prostituição infantil (que só, em Fortaleza, envolvia cerca de duas mil meninas e ainda as 

envolve, com um forte esquema de agenciadores, proprietários de motéis e hotéis, bares, 

restaurantes e taxistas que foi depois, objeto de uma CPI na Câmara Municipal de 

Fortaleza).  

 

Uma questão séria, e que por si só mereceria uma análise séria para se fazer uma 

revisão dos objetivos reais do Programa no estado Ceará, era que grande parte da área onde 

iriam passar as estradas e os investimentos públicos e privados ligados ao PRODETUR-CE 

I era e ainda é de propriedade de empresários e políticos ligados ao governo do Estado e até 

o próprio Governador de então, Tasso Jereissati, que possuía e ainda possui grandes 

extensões de terras e empreendimentos no município de Paracuru, do empresário e político 

Ernani Viana e da ex-Prefeita de Caucaia, Iara Guerra, e de grupos turísticos internacionais, 

como o espanhol chamado de “Nova Atlântica” (Itapipoca) e a prova da compra destas 

terras na Região Turística II, está nos cartórios de todos os municípios do PRODETUR 1a 

fase, além dos conflitos que têm surgido com a população das localidades praianas que esta 

sendo expulsa da área próxima ao mar, dunas, lagoas e mangues. 

 

Uma questão de grande relevância que está associada à utilização dos recursos é do 

não cumprimento dos valores estabelecidos nos contratos que foram firmados entre o BNB 

e o BID. No que se refere aos gastos destinados à realização de obras rodoviárias, o 
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acertado originalmente foi de US$ 29,191 milhões e o efetivamente gasto (até março de 

2001) foi de US$ 24,500 milhões. O mesmo aconteceu com os gastos com 

Desenvolvimento Institucional que diminuíram de US$ 4,300 milhões para US$ 2,690 

milhões, mas os gastos com o Aeroporto Internacional Pinto Martins elevaram-se de US$ 

60,500 milhões para US$ 78,200 milhões. Os de Meio Ambiente e Proteção Ambiental, 

foram aumentados de US$ 5,123 milhões para US$ 5,60 milhões. O total final, expresso 

pelo governo do Estado, excedeu ao acertado, passando do valor de US$ 126,456 milhões 

para chegar a US$ 165,130 milhões (embora o valor do financiamento esteja expresso 

como de US$ 161,740 milhões).  

 

Os governos estadual e federal, neste quesito de aumento dos gastos públicos para 

obras de infra-estrutura voltadas ao desenvolvimento de uma atividade econômica nova, 

entraram em uma séria contradição com seu discurso de modernização e redução do Estado 

via corte dos gastos públicos e manutenção do Ajuste Fiscal acertado com o FMI, o BIRD e 

o próprio BID, na formatação do Consenso de Washington e que criaram as condições 

favoráveis e implementação do modelo de desenvolvimento sustentável neoliberal segundo 

a compreensão de RODRÍGUEZ (2000).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O universo do trabalho de pesquisa foi constituído do conjunto populacional de 6 

comunidades litorâneas, contidas nos 6 municípios inscritos no PRODETUR-CE, sendo 

estimada uma população global, para essas localidades, de 5.000 pessoas em idade de 16 

anos e acima que trabalham ou que constituem a População Economicamente Ativa (PEA) 

estimada. Trabalham nos setores formais ou informais das economias dessas localidades, 

considerando a distribuição de gênero e incluindo os jovens. Considerou-se a população 

situada na zona de praia, pós-praia, dunas, e na parte dos tabuleiros pré-litorâneos mais 

interligada à praia e próxima aos fluxos de turistas e veranistas. Todavia, para o Município 

de Paracuru, cuja sede se encontra na área de praia, só se consideraram as áreas e as 

populações mais próximas ao mar, o mesmo ocorrendo com a população do Pecém que, 

depois da construção do Porto, vem aumentando rapidamente, de modo que outras áreas da 

comunidade vêm sendo ocupadas. 

 

4.1. DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA 

4.1.1. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA GLOBAL 

 

O levantamento preliminar das comunidades a serem pesquisadas se voltou para 

aquelas vinculadas diretamente com a alocação dos investimentos do PRODETUR-CE e 

que tiveram recebido ou perdido um maior fluxo turístico nos últimos anos, segundo 

informações da SETUR, censitárias e do IBGE sobre as cidades e, também, do Perfil 

Básico Municipal (do IPLANCE), que são fontes secundárias, com dados e datas de coletas 

das informações diferentes (anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001).  

 

Desta forma, estimou-se uma PEA dos nativos das comunidades praianas em termo 

de 5.000 pessoas e se escolheu uma amostra razoavelmente representativa de 3,6%, 

significando a escolha de 180 pessoas, tendo-se aplicado a cada uma questionário. A 

pesquisa foi desenvolvida nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2001 e em 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2002 e abrangeu todos os 6 municípios elegidos para 

receberem os investimentos do PRODETUR-CE. Foi escolhida uma comunidade praiana, 
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em cada um dos 6 municípios, para se aplicarem os questionários com  pesquisa  semi-

estruturada  e também entrevistas abertas e participantes, de livre e espontânea, expressão 

com outras 24 pessoas (sendo 4 em cada comunidade), para se captar o olhar de uma 

parcela representativa de atores sociais que estão vivenciando diretamente os efeitos da 

implementação da política de desenvolvimento do turismo expressa no PRODETUR-CE. 

 

Foram aplicados, também, mais 180 questionários (sendo 30 em cada comunidade) 

em épocas de baixa e alta estação turística, no intuito de se analisarem os impactos sócio-

ambientais e sócio-econômicos provocados pelos diferentes fluxos, se verificarem in loco 

as relações entre esses novos elementos, no interior do sistema turístico estadual como um 

todo, e, mais de perto, – em cada subsistema, que são as comunidades praianas.  

 

4.1.2. DEFINIÇÃO DAS AMOSTRAS PARCIAIS 

 

Definido o tamanho da amostra segundo a metodologia do IPLANCE, passa-se ao 

problema de distribuição desta nas categorias profissionais (formais, informais e 

circunstanciais) existentes no mercado de trabalho das comunidades. Basicamente, optou-se 

pela escolha de variáveis relevantes, uma que observava apenas a importância de cada 

categoria dentro da população estimada, ou seja, calculou-se: 

                            Pi =  PEi   x 100          

                                                 PT 

Onde Pi representava a percentagem da população alocada na categoria i. 

PEi representava a população estimada na categoria i.  

PT representava a população total estimada. 

 

Já que, apenas uma variável, poderia gerar distorções estatísticas, escolheu-se a 

utilização de uma outra variável, que pudesse medir o grau de heterogeneidade de cada 

categoria. Para isto, tomou-se uma amostra preliminar de cada categoria, onde seria 

inquirido o valor da renda de cada indivíduo, de modo que, de posse desses dados, se 

pudesse calcular o desvio padrão estimado para cada categoria, através da fórmula: 
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                             Si = √∑(Xij  - X*i)2  

                                                                    nai  - 1 

Onde Si – Desvio-Padrão da categoria i; 

Xij – Renda do indivíduo j pertencente à categoria i; 

X*i – Renda média da amostra preliminar da categoria i; 

nai – Tamanho da amostra preliminar da categoria i. 

 

Com base nestas duas componentes, definiu-se, a variável auxiliar fi que, no caso, 

representaria o fator de multiplicação que permitiria, então, a determinação do tamanho das 

amostras parciais. Ou seja, o cálculo de fi obedeceu à seguinte fórmula: 

                          fi = Pi  Si 

                               ∑Pi Si 
Onde fi - fator de multiplicação para a categoria i 

Pi e Si já são conhecidos. Determinando-se o fator de multiplicação, o tamanho da 

amostra parcial seria logo delimitado e ter-se-ia: 

                               Ni  = fi N 

Onde Ni - amostra a ser selecionada da categoria i 

N - tamanho da amostra global. 

 

Há de se ressaltar que, utilizando este método, chegou-se a exatamente 180 

indivíduos, conforme anteriormente definido, a soma das amostras parciais é exatamente o 

montante da amostra global, pois, obviamente, 

 ∑Ni = ∑fi N = ∑  Pi   Si    x N = N    ∑ Pi  Si   = N 
                              ∑ Pi   Si                   ∑Pi  Si                              
                                              

Tabela 25 – Cálculo da amostra estabelecida 

Categorias de 

Atores Locais 

Universo 

Estimado 

 Pi 
(%) 

Si PiSi Fi   Amostra 
      3,6% 

Pescadores (as) 1.250 25 24,22 605,59 0,2111 38 
Artesãos (ãs) 500 10 20,71 207,12 0,0722 13 
Serviços turísticos 600 12 27,89 334,78 0,1167 21 
Caseiros (as) 250 5 25,53 127,65 0,0445 8 
Estudantes 1.500 30 31,87 956,17 0,3333 60 
Desempregados (as) 900 18 35,41 637,43 0,2222 40 
Total 5.000 - - 2.868,74 1 180 

Fonte: Dados do IBGE e IPLANCE 
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A metodologia da pesquisa de campo utilizada baseou-se na busca da percepção, 

pelo atores sociais locais, das transformações econômicas, sociais, culturais e ambientais 

proporcionadas pela implementação do PRODETUR-CE. A pesquisa visou saber quais as 

visões que se tem a respeito do Programa; qual a compreensão da sua dinâmica; se existe 

alguma relação daqueles atores com os gestores do Programa; em que nível de interlocução 

ela se desenvolve ou não; qual o grau de organização comunitária e se existem resistências 

e obstáculos sócio-culturais que possam ameaçar a continuidade do PRODETUR-CE 

naquelas localidades. 

 

Nas entrevistas espontâneas que foram gravadas, procurou-se ouvir os testemunhos 

de vida de moradores(as) mais idosos(as) que, pela sua própria vinculação com o lugar, 

relataram, de seu próprio jeito e de acordo com suas informações, as maneiras de 

perceberem a realidade a sua volta; contaram como ficou sua situação e a da comunidade 

depois da realização das intervenções do PRODETUR-CE 1a fase, na sua região, e seus 

desdobramentos em termos de melhoria ou da qualidade de vida da população, e a 

compreensão coletiva sobre os efeitos dessas transformações nos processos ecológicos 

existentes antes de se promoverem tais intervenções em cada geoambiente. Buscou-se, 

ademais, detectar as expressões acima citadas, também dos jovens e das mulheres que, 

historicamente são os mais esquecidos pelos gestores públicos e pelos órgãos fomentadores 

dos projetos de desenvolvimento, revelados como fortemente centralizadores e machistas.   

 

Em termos concretos, foram entrevistadas, na coleta semi-estruturada de cada 

comunidade, 30 pessoas, sendo que na comunidade de Cumbuco (que quase não recebeu 

investimentos do PRODETUR-CE, mas se beneficiou muito com a construção da Rodovia 

Sol Poente e já se beneficiara com um maior número de turistas decorrente dos fluxos de 

Fortaleza) foram aplicados, no seu núcleo principal, 17 questionários e 13, no seu núcleo 

satélite (a comunidade de Lagoa do Barro) ocupado pela inexistência de terras disponíveis 

para os filhos dos antigos moradores que ficaram adultos e constituíram família. Tal 

escassez de terra se deu em função da ação nefasta promovida, há 26 anos atrás, por um 

grande especulador imobiliário chamado João Bosco, que habilmente construiu casas 
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próximas umas das outras numa área que era baixa e tinha forma de Cumbuco (daí o nome 

Cumbuco), oferecendo-as aos moradores de todas as áreas antigas da comunidade. Assim, 

se apropriou indevidamente de todas as áreas em volta desse núcleo, para loteá-las, o que 

causou uma voraz e predatória ocupação do lugar pelas segundas-residências, pousadas e 

hotéis. A Lagoa do Barro fica isolada do mundo pelos imensos cordões de dunas que 

também já vêm sofrendo a ação da irresponsável e ilegal ocupação daqueles geoambientes. 

 

Os dados colhidos nessa parte do estudo, que se deu de forma estruturada em termos 

de opções por categorias profissionais ou atores sociais específicos, e também de forma 

espacial, pela dispersão maior possível no interior da comunidade, sendo percorridas várias 

ruas, vielas e áreas de ocupação as mais diversas, como as próximas a rios, mangues, dunas 

e morros, atingindo em média, em cada comunidade, de 10 ruas ou similares, que serão a 

partir daqui relatadas. As falas de parte dos 24 entrevistados(as) da entrevista livre 

expressão (pesquisa participante), com pontos de destaque serão ligadas com a estruturada.  

 

4.2. A DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA  DOS ENTREVISTADOS 

 

Em termos de distribuição etária das amostras como um todo (180 entrevistados, 

vide tabela 26), há as faixas entre 16 e 25 anos, 48 pessoas, que correspondem a 26,67% do 

total (freqüência Relativa ou %). Desse total, o destaque ficou com as comunidades de 

Paracuru e Lagoinha, com 11 pessoas cada, que nas suas respectivas amostras (30 para cada 

comunidade) representam 36,67% do total. Em contrapartida, na comunidade de Baleia 

foram entrevistados, nessa faixa, 2 pessoas ou 6,67%, distribuição esta que não representa a 

real distribuição da comunidade, mas a disponibilidade de pessoas da faixa, no período da 

pesquisa.  Nas outras comunidades, a distribuição foi mais ou menos equilibrada, exceto 

para as localidades Cumbuco/Lagoa do Barro que registraram 6 pessoas ou 20,00% do total 

para comunidade. 

 

No caso da faixa etária que vai de 26 a 35 anos, observou-se um resultado 

semelhante ao anterior, com 47 pessoas ou 26,11% do total. A comunidade em destaque foi 

Cumbuco, com 11 pessoas ou 36,67% do seu total. Em situação inversa ficou Lagoinha, 
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com 4 pessoas ou 13,33%, e as  demais comunidades mantiveram-se girando em torno da 

média. Para o caso da faixa que vai dos 36 aos 50 anos, a quantidade de entrevistados foi 

próxima das demais, com 44 pessoas ou 24,24%, tendo como destaque  de todas as 

amostras  a comunidade de Baleia, com 13 pessoas ou 43,33%. Em contrapartida, o número 

menor ocorreu em Pecém, com 3 pessoas ou 10,00%. Já na faixa dos 51 anos acima, tem-se 

o número menor de entrevistados, 41 ou 22,78% do total. O destaque ficou com duas 

localidades que foram Pecém e Flecheiras, com 9 cada ou 30,00% do total local. A 

freqüência mais baixa ficou com Lagoinha, com 4 pessoas ou 13,33% do total local.  

 

As pessoas entrevistadas em termos de faixas etárias, em sua maioria, flutuaram em 

torno de um intervalo de idade na média semelhantes, no nível da quantidade local e no 

conjunto das 6 comunidades (que estariam dentro da curva de distribuição normal), se 

aproximando da distribuição etária real dos 6 municípios em estudo. 
 
Tabela 26 – Distribuição etária das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, 
Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Faixas etárias 

16-25 % 26-35 % 36-50 % 51 acima % Total 

Cumbuco/ Lagoa 
do Barro 

6 20,00 11 36,67 7 23,33 6 20,00 30 

Pecém 9 30,00 9 30,00 3 10,00 9 30,00 30 
Paracuru 11 36,67 7 23,33 5 16,67 7 23,33 30 
Lagoinha 11 36,67 4 13,33 11 36,67 4 13,33 30 
Flecheiras 9 30,00 7 23,33 5 16,67 9 30,00 30 
Baleia 2 6,67 9 30,00 13 43,33 6 20,00 30 
Total e Média.  48 26,67 47 26,11 44 24,44 41 22,78 180 
FONTE: Pesquisa direta. 
4.3 A DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES DOS ENTREVISTADOS 

4.3. A DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ATORES LOCAIS 

ENTREVISTADOS 

 

Considerando a distribuição das categorias de atores locais entrevistados das seis 

comunidades (ver tabela 27), observou-se a predominância da categoria Pescador(a), com 

38 pessoas, o que equivale a 21,11% do total, sendo que o número dos que se declararam 

Estudantes foi o maior, chegando a 60 ou 33,33% do total geral das amostras. O destaque 

maior se deu em Cumbuco com 16 entrevistados ou 53,33%, representando a maioria 

absoluta da amostra local, e isso se deve ao %to de haver uma altíssima população jovem 
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na localidade que, em sua maioria, já estaria na idade produtiva e reprodutiva. É assim que 

foi detectada uma alta incidência de gravidez precoce e prostituição infanto-juvenil, 

encoberta pelas autoridades e aceita pelos donos dos hotéis e pousadas e, também, pela 

própria comunidade local que tem grande dependência do turismo (mesmo que se sujeite 

aos caprichos sexuais de criminosos, sejam eles, brasileiros ou estrangeiros). 

 

O número de desempregados (foram inclusos nesse item as donas de casa e os 

aposentados por se levar em consideração a condição de não atividade para a produção) foi 

bastante expressivo, chegando a 40 pessoas ou 22,22% do total, proporção bastante alta 

para uma região que recebeu investimentos massivos em infra-estrutura para alavancar o 

turismo local, nos últimos sete anos. Se esse percentual das amostras representar o índice de 

desemprego da região, a situação se tornaria muito preocupante para os gestores públicos 

locais, estaduais e até nacionais, exigindo a soma de esforços urgentes, no sentido da 

reversão desse quadro dantesco em termos de sobrevivência humana (a situação mais 

dramática estaria acontecendo no Pecém, onde, dos 30 entrevistados, 12 ou 40,00% 

estariam desempregados. Isso tudo, como eles disseram, aconteceu depois do final da 

construção do Porto que gerou um grave quadro social).  

 

As outras categorias de atores locais que estariam de alguma forma relacionadas 

com o turismo como buggeiros, camareiras de hotel, garçon(ete)s, cozinheira(o)s, taxistas e 

outras, que foram classificadas com Serviços Turísticos, somaram 21 pessoas ou 11,67% do 

total. A localidade que se destacou nessa categoria foi Lagoinha, com 6 pessoas ou 20,00% 

do total local. Em considerando a categoria Artesã(ão), foram entrevistadas 13 pessoas, o 

que representou 7,22% do total local, com um destaque para a comunidade de Baleia, com 

4 pessoas ou 13,33% do total local. Em Paracuru não foi encontrado ninguém ligada a essa 

categoria, o que não significa que se possa inferir, que na comunidade com um todo não 

existam representantes da categoria. Sendo atores locais tradicionais e secularmente 

existente na zona costeira cearense, caracterizada pelas rendeiras, bordadeiras, artesãs(ãos) 

e artistas de um modo geral, têm-se pistas que indicam uma perda das tradições culturais, 

representadas por esses modos de produzir seu espaço de vida e por um desinteresse e 

desestímulo ao repasse de tais saberes às novas gerações dessas localidades. A categoria 
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Caseir(a)o foi a que representou uma menor incidência, ficando com 8 pessoas ou 4,45% do 

total, tendo uma incidência semelhante em todos os lugares, o que mostrou um 

desaquecimento do setor de segunda residência. Isto, em alguns lugares, como Pecém, 

Cumbuco e Paracuru, se deve à saturação dos fluxos de turistas e à destruição das belezas 

cênicas representadas pelas praias, dunas e mangues, o que vem afugentando os veranistas 

dessas localidades. 
 
Tabela 27 – Distribuição das categorias de atores locais das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, 
Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 

Categoria/ 
Comunida
des 

Pescad
or (a) 

% Arte 
sã 

(ão) 

% Serviços 
turísti 
cos 

% Cas
eiro 
(a) 

% Estu 
dante 

% Desem
prega
do(a) 

% Total 

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

5 16,67 2 6,67 3 10,00 1 3,33 16 53,33 3 10,00 30 

Pecém 4 13,33 1 3,33 2 6,67 1 3,33 10 33,33 12 40,00 30 
Paracuru 7 23,33 - - 5 16,67 1 3,33 10 33,33 7 23,33 30 
Lagoinha 6 20,00 3 10,0

0 
6 20,00 2 6,67 7 23,33 6 20,00 30 

Flecheiras 6 20,00 3 10,0
0 

2 6,67 2 6,67 10 33,33 7 23,33 30 

Baleia 10 33,33 4 13,3
3 

3 10,00 1 3,33 7 23,33 5 16,67 30 

Total e 
Média.  

38 21,11 13 7,22 21 11,67 8 4,45 60 33,33 40 22,22 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 
4.4. A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS COMUNIDADES E A 

ESTRUTURA DA RENDA FAMILIAR DOS ENTREVISTADOS 

 

Em se tratando dos níveis de Renda das amostras coletadas, os resultados foram os 

seguintes (ver tabela 28): 

 

 A faixa de Renda que vai de zero a dois salários mínimos (SM) foi a que 

predominou de forma absoluta com 130 pessoas ou 72,22% maior índice encontrado nessa 

pesquisa. Dentro dessa faixa cabe maior destaque para Cumbuco/Lagoa do Barro (essa 

última com todas as pessoas dentro da faixa) e Baleia com 25 ou 83,34% do total local; 

 

 A outra faixa engloba de 2,1 salários mínimos a 5 salários mínimos, 

representando 22,22% do total pesquisado. O destaque aqui fica por conta da comunidade 
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de Pecém que registrou 9 pessoas ou 30,00% do total local e este resultado se deve ao fato 

de a construção do Porto ter aumentado a renda média da comunidade. Seguindo de perto, 

vem Lagoinha, com 8 pessoas ou 26,67% do total local, o que também mostra um certo 

aumento da renda média dessa localidade. 

 

 Na faixa intermediária, em que se poderia dizer estar a classe média dessas 

localidades, o resultado é inexpressivo, somando 10 pessoas ou 5,56% do total geral, 

merecendo menção as localidades de Paracuru e Lagoinha, com 3 pessoas cada ou 10,00% 

do total local, sendo que uma é sede municipal e a outra teve um crescimento expressivo do 

turismo. 

 

 Nas outras duas faixas superiores não foi encontrado nenhum morador que, pelo 

menos, se declarasse estar dentro das faixas de ganho familiar acima de 10 salários 

mínimos, fato bastante preocupante em relação à questão da melhoria da renda familiar que 

se suporia ter-se elevado com a implementação do PRODETUR-CE 1a fase. Apesar de se 

não poder, com isso, inferir que não existam moradores dessas localidades com rendas 

familiares inseridas nessas faixas, se existirem, se pode afirmar com maior segurança que 

são uma minoria ínfima em termos puramente quantitativos, e reveladora de um alto nível 

de concentração de renda nesses lugares. Isto, em princípio, colocaria em xeque o modelo 

de desenvolvimento em que se sustenta o PRODETUR-CE, indicando suas limitações 

quanto às possibilidades de superação do quadro de pobreza e exclusão que se constituiu, 

nos últimos anos, na região litorânea ocidental do Ceará. 
 
Tabela 28 – Níveis de Renda Familiar das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, 
Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 

Comunidade/ 
Faixa de 
Renda 

0 a 2 
SM 

% 2,1 a 5 
SM 

% 5,1 a 10 
SM 

 % 10,1 a 
20 SM 

  %  20,1 
Acima 

% Total

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

25 83,34 4 13,33 1 3,33 - - - - 30 

Pecém 20 66,67 9 30,00 1 3,33 - - - - 30 
Paracuru 20 66,67 7 23,33 3 10,00 - - - - 30 
Lagoinha 19 63,33 8 26,67 3 10,00 - - - - 30 
Flecheiras 21 70,00 7 23,33 2 6,66 - - - - 30 
Baleia 25 83,34 5 16,66 - - - - - - 30 
Total e Média.  130 72,22 40 22,22 10 5,56 - - - - 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
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4.5. A DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO DOS ENTREVISTADOS 

 

No que se refere à distribuição de gênero das amostras, obteve-se, de forma inédita 

para uma pesquisa de coleta de dados feita de forma aleatória (onde não foram 

estabelecidas a priori quotas de idade, faixas de renda e gênero), um resultado em que a 

distribuição de gênero, foi paritária com 90 entrevistados e entrevistadas, ou seja, 50,00% 

para ambos os sexos (ver tabela 29). O gênero feminino foi maioria nas localidades de 

Cumbuco/Lagoa do Barro, onde foram entrevistadas 17 mulheres, o que representou para o 

total local, 56,67%. Tal distribuição é superior à do próprio município de Caucaia em que 

as mulheres, segundo o Censo 2000, eram 106.164 pessoas ou 50,75% (de um total geral de 

209.150 habitantes).  

 

O gênero masculino predominou nas comunidades de Flecheiras e Baleia, com 16 

homens em cada, representando 53,33% dos totais locais, o que poderia diferir da 

distribuição real nessas localidades, sem, todavia, representar uma dispersão muito grande 

que levasse a uma distorção das informações em relação à realidade concreta de cada 

comunidade. Nas demais localidades, a distribuição foi paritária, o que com mais razão, não 

implicaria numa distorção em relação à distribuição real de gênero em cada uma dessas 

comunidades. Ora, os dados do IBGE contidos no Censo 2000 evidenciaram uma pequena 

predominância, em termos quantitativos, do gênero masculino na maioria dos 6 municípios 

pesquisados. Se a mesma proporção puder ser extrapolada para os distritos, ter-se-ia a 

mesma predominância quantitativa de gênero nas 6 comunidades em questão. A maior 

quantidade de mulheres confluiu com fato concreto de serem estas mais vulneráveis às 

transformações sócio-econômicas, em localidades pequenas, com estrutura social 

historicamente caracterizada pelo predomínio do gênero masculino nos postos de comando, 

tanto no trabalho formal das empresas como nos órgãos públicos (apesar da maior 

escolaridade, envolvimento mais efetivo e responsável como administradoras). 
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Tabela 29 – Distribuição de Gênero das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, 
Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ Gênero   Feminino %  Masculino % Total 

Cumbuco/Lagoa do Barro 17 56,67 13 43,33 30 
Pecém 15 50,00 15 50,00 30 
Paracuru 15 50,00 15 50,00 30 
Lagoinha 15 50,00 15 50,00 30 
Flecheiras 14 46,67 16 53,33 30 
Baleia 14 46,67 16 53,33 30 
Total e Média.  90 50,00 90 50,00 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.6 A DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DOS 

ENTREVISTADOS 

 

No que se refere à distribuição dos níveis de escolaridade dos pesquisados, foram 

obtidos os seguintes resultados (ver tabela 30): 

 

A maior parcela dos entrevistados está inserida no nível de escolaridade do ensino 

fundamental incompleto, perfazendo um total de 90 pessoas, o que representa 50,00% total 

geral dos entrevistados, ficando como destaque Lagoinha, com 20 pessoas ou 66,67% do 

total local. Este resultado vai definir a condição de percepção ou de consciência dos graves 

problemas sócio-econômicas e ambientais enfrentados por cada comunidade, pois, desse 

grande contingente, a maioria só cursou até as três primeiras séries do ensino fundamental. 

Somente em Paracuru tem-se uma quantidade menor nessa faixa, com 10 pessoas ou 

33,33% do total local. 

 

Quanto ao número de analfabetos entrevistados, obteve-se um total de 38 pessoas, 

o que representa 21,11% do total, sendo que, deste total, destacaram-se com um maior 

número Cumbuco e Flecheiras, com 11 pessoas cada, representando 36,67% do total local. 

Tal índice é bastante elevado se se considera, para os dois casos, que a soma com o nível de 

ensino fundamental perfaz 24 pessoas, o que representa 80% do total de cada localidade (no 

caso de Baleia a esta soma chega a 26 pessoas ou 86,66% do total). Esses dados quando 

foram cruzados com os de faixa etária mostraram que esta baixa escolaridade concentra-se 

nas faixas de maior idade, acima de 36 anos, e por completo nos acima de 51 anos, 
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mostrando que as gerações que hoje se encontram na maturidade, não tiveram acesso à 

escola e, mesmo hoje com o programa Tempo de Avançar, essa dura realidade persiste. O 

percentual mais baixo aconteceu em Lagoinha, com 1 entrevistado, o que representou 

3,33% do total local, mas, se se considerar o nível de escolaridade anterior (ensino 

fundamental incompleto) a situação ainda fica preocupante, porque somando-se os dois, 

chega-se a 21 entrevistados ou 70,00% do total local, nas proximidades das somas das 

médias de todas as amostras para as duas faixas, com 128 pessoas, ou 71,11% do total 

geral.  

 

Já o número dos que concluíram o ensino fundamental foi o menos expressivo, 

com um total de 6 entrevistados, o que representa 3,33% do total geral. O destaque ficou 

com Pecém, com 3 entrevistados representando 10,00% do total local. Não foi registrado 

ninguém nessa faixa de escolaridade, em Cumbuco/Lagoa do Barro, Lagoinha e Flecheiras. 

 

 

Os entrevistados que cursavam ou concluíram o ensino médio somados atingiram 

39, representando 21,67% do total. O destaque ficou com Paracuru em que, somados os 

dois níveis, chegou-se a 13 pessoas, o que representou 43,33% do total local, resultado esse 

que mostra o peso do nível de escolaridade que tem uma sede em relação aos distritos, pois 

até as poucas escolas de ensino médio se encontram nas sedes municipais e raras são as que 

estão localizadas nos distritos. Coincidindo novamente, porem dessa vez num sentido 

inverso, tem-se Cumbuco/Lagoa do Barro e Flecheiras, com registros baixos, ambas com 4 

pessoas (2 para cada nível de escolaridade), representando 13,33%, bem abaixo da média, 

só perdendo para Baleia com 2 entrevistados nos 2 níveis, o que perfaz a inexpressividade 

de 6,67% do total local e 1,11% do total geral. Isto reforça a tese de que a distância da sede 

a e falta de escolas de ensino médio nos distritos são fatores comprometedores para se obter 

melhor nível educacional nessas localidades. 

 

No que se refere a pessoas que cursem ou que tenham concluído curso superior, 

registrou-se um total de 7 pessoas, o que representou 3,89% do total, sendo, portanto, um 

número bastante inexpressivo e que mostra uma condição de extrema exclusão relativa ao 
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ensino superior, pois em Caucaia, Paracuru, Trairi e Itapipoca já existem faculdades ligadas 

à UVA, UECE e outras faculdades particulares, mas todas oferecem cursos pagos que  

segregam a maior parte daqueles que concluem o ensino médio. O resultado destes dados 

mostra essa dura realidade, pois se tem em média 24 pessoas que concluíram o ensino 

médio, mas apenas 7 que cursam ou concluíram o ensino superior. Provavelmente, esta 

proporção de pessoas de nível superior representa a realidade da região, o que mostra um 

afunilamento muito grande no campo do ensino. Pode-se também questionar a qualidade do 

ensino público, já que a esmagadora maioria dos estudantes dessas localidades estão 

matriculados na escola pública e, seguramente, sentem dificuldades para enfrentar os 

exames vestibulares que proporcionam o acesso à universidade. 
 
Tabela 30 – Distribuição dos níveis de Escolaridade das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, 
Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 

Comunidade/ 
Grau de 
Escolaridade 

Anal 
Fabe 
to 

% Ens 
Fund 
Incomp 

% Ens 
Fund 
Comp 

% Ens 
Méd 
Incomp

% Ens 
Méd 
Comp

% Ens 
Supe
rior 

% 

Cumbuco/ 
Lagoa do Barro 11 36,67 13 43,33 - - 2 6,67 2 6,66 2 6,67 

Pecém 2 6,67 17 56,67 3 10,00 3 10,00 5 16,66 - - 
Paracuru 4 13,33 10 33,33 1 3,33 5 16,67 8 26,67 2 6,67 
Lagoinha 1 3,33 20 66,67 - - 3 10,00 5 16,67 1 3,33 
Flecheiras 11 36,67 13 43,33 - - 2 6,67 2 6,67 2 6,66 
Baleia 9 30,00 17 56,66 2 6,67 - - 2 6,67 - - 
Total e Média  38 21,11 90 50,00 6 3,33 15 8,33 24 13,34 7 3,89 

FONTE: Pesquisa direta 
 

Levantados os dados sobre o perfil dos moradores das seis comunidades inseridas 

na primeira fase do PRODETUR-CE, verificou-se uma leve predominância das faixas 

etárias de idades mais baixas, com 95 pessoas ou 52,78% nas faixas dos que têm entre 16 e 

35 anos, sobre as faixas de idades mais altas, em que se tem 85 pessoas ou 47,22% do total 

geral, para os que a idade está acima dos 36 anos. Quanto às profissões detectadas na 

pesquisa, observou-se uma forte predominância das profissões tradicionais caracterizadoras 

do modo de vida litorâneo, quais sejam: Pescadores(as) e Artesãs(ãos), com 51 pessoas que 

representam 28,33% do total geral, profissões essas sem nenhum sustentáculo trabalhista 

legal, pois se encontram na informalidade e são praticadas de forma autônoma e 

complementadora de renda. As outras profissões que se poderia dizer serem novas e 

estarem no âmbito do amparo legal trabalhista, são as relacionadas aos Serviços Turísticos 

e a de caseiro(a) que, em alguns casos, não estão regularizadas quanto ao cumprimento das 
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leis trabalhistas, com assinatura da carteira de trabalho por parte dos Patrões, faltando, 

assim, poder de barganha dos trabalhadores, pelo menos, individualmente, e até por receios 

óbvios de perderem seu emprego. Netas novas profissões encontram-se 29 pessoas, o que 

representa 16,11% do total geral, sendo, portanto ainda pouco relevantes e representativas. 

Mas a situação de maior relevância, nesse aspecto da vida sócio-econômica dessas 

comunidades, foi o alto percentual de Estudantes (60 pessoas ou 33,33%) e de 

Desempregados (40 pessoas ou 22,22%), que somados alcançaram 100 pessoas, 

representando 55,55%, uma proporção muito elevada em se considerando que os jovens 

entrevistados já se situam na PEA e que, mesmo se encontrando na condição de estudantes, 

já poderiam estar inseridos no mercado de trabalho e não ficarem em ociosidade 

involuntária como realmente estão, já que as escolas públicas têm desestimulado os alunos 

ao estudo, à pesquisa e à reflexão transformadora de suas situações de vida e da realidade 

na qual estão imersos. 

 

4.7. O GRAU DE COMPREENSÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE O 

PRODETUR-CE  

 

Na pesquisa, dentre as questões abertas, nas quais o entrevistado responde 

livremente sobre o um determinado assunto sem que sejam dadas opções de repostas, os 

resultados das respostas são depois classificados de acordo com semelhanças e 

coincidências de idéias. No caso específico, se buscou detectar o grau de compreensão 

sobre o PRODETUR-CE (ver Tabela 31) das pessoas escolhidas nas amostras de cada 

localidade. O resultado foi o seguinte: 

 

• 83 pessoas que equivalem a 46,11% do total, demonstraram um absoluto 

desconhecimento a respeito do Prodetur-Ce, chegando mesmo a responder que jamais 

haviam ouvido falar do Programa e desconhecerem objetivamente a razão da sua 

existência, ou alguma noção dos seus objetivos e finalidades. A comunidade que se 

destacou foi Cumbuco com 19 pessoas (63,34% do total local) respondendo que nada 

sabiam sobre o PRODETUR-CE e, em compensação, as que registraram um número menor 

foram as de Pecém e Paracuru, com 9 pessoas cada (o que representa 30,00% do total 
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local). Isto talvez em função de (no caso do Pecém), haver um escritório que funcionou 

junto com a administração estadual do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) 

onde aconteceram várias reuniões para se falar sobre as obras e oferecer alguns cursos e 

Paracuru por ser uma sede onde as pessoas viram o desenrolar das ações do Programa e 

tiveram um pouco mais de acesso às informações; 

 

• 34 pessoas ou 18,89% do total geral demonstraram ter uma noção mínima 

sobre o Programa, no sentido de dizerem já terem ‘ouvido falar’ por meio de conversas e 

pela televisão sobre algumas obras que estariam sendo ou que já foram feitas nas suas 

localidades e em outras. Mas, uma noção clara sobre suas metas, objetivos e finalidades 

ainda é coisa muito distante da realidade vivida e as informações sobre o Programa são 

imprecisas e obscuras para eles. A localidade que se destacou foi Baleia, com 10 pessoas 

(ou 33,33% do total local), contra novamente Pecém e Paracuru, com 2 entrevistados cada 

(ou 6,67% do total local), Tais fatos reforçam claramente a situação anterior de que as 

pessoas desses lugares tiveram acesso  às informações, enquanto as da Baleia, Cumbuco, 

Flecheiras e Lagoinha não tiveram, pois somando as duas respostas dessas comunidades a 

desinformação atingiu a média de 79,00% dos entrevistados; 

 

• Quanto ao número de pessoas que se mostraram detentoras de um razoável  

nível de conhecimento sobre o PRODETUR-CE, tem um número maior que os que têm um 

conhecimento mínimo, chegando a 39 pessoas ou 21,67% do total geral. O destaque 

absoluto foi para os moradores do Paracuru, com 12 pessoas (ou 40,00% do total local), o 

que reforça a tese de haver ali a maior escolaridade e ser uma sede municipal onde se 

disponibilizam mais informações para a sociedade, observando-se que aconteceram casos 

de críticas pertinentes ao Programa, fruto de reflexões coletivas por parte de setores 

prejudicados com o crescimento do turismo excludente que se desenvolve nesses lugares. 

Em contrapartida, a localidade em que o registro de razoável conhecimento do 

PRODETUR-CE se deu em menor número foi Cumbuco/Lagoa do Barro, com 4 pessoas 

(ou 13,33% o total local). Isso porque se tratava de pessoas envolvidas diretamente na 

atividade turística; 

 



 132

• Quanto ao número de pessoas que têm um bom e ótimo nível de conhecimento 

do Prodetur-Ce, registrou-se o que já se suspeitava, um número baixo de 24 ou 13,33% do 

total geral, apesar do extenso tempo de sua existência efetiva (7 anos) e, mais, de sua 

definição política (12 anos). Esperava-se um número bem maior de pessoas bem 

informadas sobre o Programa, exatamente nas áreas onde foram direcionados os fluxos 

turísticos e onde os impactos seriam os mais expressivos. O destaque absoluto ficou com 

Pecém, registrando 12 pessoas (ou 40,00% do total local) que até mesmo fizeram severas e 

consistentes críticas ao governo, pela situação de destruição da praia, a perda de empregos 

causados pelo fim da construção do Porto e da fuga dos turistas da localidade, pois a 

proximidade da comunidade ao Porto causa um impacto visual esteticamente desagradável, 

além da situação de associação de idéias que no, senso comum, relacionam as áreas de 

porto com a criminalidade e a prostituição.   
 
Tabela 31 – Grau de compreensão sobre o PRODETUR-CE das amostras de Cumbuco/Lagoa do 
Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Compreensão 

Nen 
huma 

% Mínima/ 
Pouca 

% Razoável % Boa/Alta % Total 

Cumbuco/ Lagoa 
do Barro 

19 63,34 7 23,33 4 13,33 - - 30 

Pecém 9 30,00 2 6,67 7 23,33 12 40,00 30 
Paracuru 9 30,00 2 6,67 12 40,00 7 23,33 30 
Lagoinha 17 56,67 6 20,00 5 16,67 2 6,66 30 
Flecheiras 15 50,00 7 23,33 6 20,00 2 6,67 30 
Baleia 14 46,67 10 33,33 5 16,67 1 3,33 30 
Total e Média.   83 46,11 34 18,89 39 21,67 24 13,33 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.8. A PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE AS INFLUÊNCIAS DOS 

INVESTIMENTOS NAS SUAS COMUNIDADES 

 

Outra pergunta aberta, feita na pesquisa, tratou da percepção dos entrevistados sobre 

as influências que os investimentos do PRODETUR-CE produziram na localidade, na 

tentativa de se descobrirem às perspectivas de análise quanto ao impacto visual que a 

alteração da paisagem sofreu no período de 1995 a 2001, em cada localidade (ver Tabela 

32). As respostas foram bastante variadas. Isto se deve ao fato de que nem todos têm um 

olhar crítico e atento para o que acontece no seu cotidiano, a não ser que ele mude 
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radicalmente, como foi o caso para muitos dos entrevistados. As respostas foram assim 

sistematizadas: 

 

• 86 pessoas ou 47,78% do total geral responderam que os investimentos 

transformaram para melhor suas localidades, mas em amplitude pequena. Trata-se de um 

número expressivo de pessoas, considerando-se a amostra como um todo. O destaque ficou 

com as comunidades de Flecheiras, Baleia e Cumbuco/Lagoa do Barro, registrando 20 

pessoas (ou 66,67%), nas duas primeiras e 18 pessoas (ou 60,00%), na última. Indica que 

uma significativa maioria, nessas localidades, considera alguma melhora trazida pelos 

investimentos do PRODETUR-CE. Todavia, no caso de Cumbuco/Lagoa do Barro houve 

alguma confusão entre as obras promovidas pela Prefeitura Municipal de Caucaia, como a 

construção de um Pólo de Lazer que abrigou a Colônia de pescadores, um espaço para 

venda de pescados, um espaço para exposição de artesanato e a Quadra de esportes, além 

da construção de uma Escola Municipal e uma creche, que foram erroneamente 

identificados como investimentos do PRODETUR-CE. Nos casos de Flecheiras e Baleia, a 

pouca melhora está diretamente associada à construção da estrada asfaltada que se 

constituía em uma longa aspiração da comunidade. Neste caso, não há como negar que, 

dada a situação de dificuldade de comunicação e contato com a Sede Municipal e com as 

outras localidades com as quais se estabeleciam vínculos comercias, houve uma redução 

expressiva do tempo de deslocamento. Mas, nem tudo é benéfico quando se trata de 

estradas; no caso de Flecheiras, por exemplo, se optou por cortar um enorme cordão de 

dunas móveis para se construir a estrada o que causou sérios impactos ambientais no que se 

refere à movimentação da areia, pois, em parte da área, foi feita uma incorreta fixação das 

dunas (o mesmo acontecendo ao longo da estrada da Baleia nas proximidades da Lagoa do 

Mato e em Paracuru). Ainda há outras questões relacionadas à especulação imobiliária e à 

construção desordenada que normalmente ocorrem juntamente com a construção da estrada 

quando não se planeja com a sociedade e não se criam mecanismos rígidos de 

disciplinamento do uso e ocupação do solo, nesses lugares que receberem tais 

investimentos. 
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• O número menor de pessoas que responderam que a situação melhorou um 

pouco com os investimentos do PRODETUR-CE, ocorreu em Pecém, com 5 (ou 16,67% 

do total local), reforçando a indicação do descontentamento das pessoas do lugar com o 

PRODETUR-CE; 

 

• Quanto aos que consideraram que os investimentos do PRODETUR-CE 

pioraram muito a localidade, registrou-se um número de 45 pessoas ou 25,00% do total 

geral, que representariam os descontentes com o Programa. Estes não estão 

homogeneamente distribuídos, pois, no Pecém e em Paracuru, foram registradas 17 pessoas 

(56,67%), sendo, portanto, a maioria absoluta de descontentes, enquanto que na Lagoinha 

não se registrou nenhum(a) descontente e em outros lugares os números são baixos, como 4 

e 3(ou 13,33% e 10,00%, respectivamente). Essas respostas refletiram o nível de 

escolaridade e situação sócio-econômica que, quando cruzadas, demonstraram que quanto 

maior a escolaridade e a renda maior a capacidade crítica de perceber as adversidades das 

ações promovidas pelos gestores públicos. 

 

• O número de pessoas que afirmaram que não aconteceram mudanças nas suas 

comunidades nos últimos 6 anos, foi de 18 pessoas, representando 10,00% do total geral 

dos entrevistados. O destaque ficou com Cumbuco/Lagoa do Barro, com 6 pessoas 

(representando 20,00% do total local), um número razoavelmente expressivo em termos 

locais. Mas, deve considerar-se que 13 pessoas (das 30 das localidades) residem em Lagoa 

do Barro e apesar de serem perguntadas sobre as mudanças em Cumbuco, suas respostas se 

direcionaram ao lugar de moradia que não recebeu nenhum investimento do PRODETUR-

CE. A localidade onde não houve respostas sobre se aconteceram mudanças decorrentes 

dos investimentos do PRODETUR-CE foi Baleia, que mostrou que toda a comunidade está 

atenta às transformações promovidas pelo referido Programa.  
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Tabela 32 – Grau de percepção sobre as influências dos investimentos do PRODETUR-CE nas 
localidades das amostras de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e 
Baleia. 
Comunidade/
Grau de 
Percepção 

Pioraram 
Muito 

% Não mudou 
Nada 

% Melhoraram 
um pouco 
 

% Melho
raram 
muito 

% Total 

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

4 13,33 6 20,00 18 60,00 2 6,67 30 

Pecém 17 56,67 2 6,67 5 16,67 6 20,00 30 
Paracuru 17 56,67 3 10,00 6 20,00 4 13,33 30 
Lagoinha - - 4 13,33 17 56,67 9 30,00 30 
Flecheiras 4 13,33 3 10,00 20 66,67 3 10,00 30 
Baleia 3 10,00 - - 20 66,67 7 23,33 30 
Total e Média.  45 25,00 18 10,00 86 47,78 31 17,22 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.9. O COMPORTAMENTO DO EMPREGO NAS COMUNIDADES NO PERÍODO 

1995 – 2001 SOB A ÓTICA DOS ENTREVISTADOS 

 

No que se refere à percepção dos entrevistados, sobre o comportamento do 

emprego, no período 1995-2001, nas suas respectivas localidades, que passaram a receber 

mais turistas, constatou-se a seguinte distribuição dos dados (ver Tabela 33) que reflete a 

ótica da própria população local e não simplesmente a dos gestores públicos. 

 

• A maioria dos entrevistados, representada por 82 pessoas ou 45,50% do total 

geral, afirmou que houve uma pequena melhora no nível de emprego, no período. O local 

onde se registrou um número maior foi Flecheiras, com 20 pessoas (que representa 66,67% 

do total local), seguido de perto por Lagoinha, com 19 (ou 63,33% do total), constituindo 

nessas duas localidades a expressiva maioria que confirmou alguma melhora do nível de 

emprego, no decorrer da primeira fase do PRODETUR-CE. A comunidade onde se 

registrou um número menor nesse item, foi Paracuru, com 9 pessoas (ou 30,00% do total 

local), seguida de Pecém, com 10 pessoas (ou 33,33% do total local), exatamente onde se 

localizam os mais escolarizados e onde houve um grande refluxo no turismo, nos últimos 

anos. 

 

• Constatou-se, também, um razoável número de entrevistados (do total geral) 

haver afirmado ter o nível de emprego estacionado (ou não mudou) em suas localidades 
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somando 46 pessoas, representando 25,55% do total geral. Desse total, o local que registrou 

o maior número foi Baleia, com 19 pessoas (ou 63,33% do total local), uma quantidade 

bastante expressiva para uma localidade que estaria com sua situação econômica num 

quadro de estagnação. Apesar do PRODETUR-CE ter contemplado aquela localidade, a 

situação em termos de emprego indicada pela própria população não se alterou, mesmo 

considerando que 11 pessoas (ou 36,67% do total local) afirmaram ter havido um pequeno 

crescimento do emprego, sendo eles limitados a umas poucas pousadas e restaurantes que lá 

se instalaram, no período.  

 

• No se refere á afirmação de que houve uma redução no nível de emprego, no 

período, nessas localidades, a resposta prevalecente foi a de ter havido uma acentuada 

diminuição, com 23 pessoas assim respondendo (o que corresponde a 12,78% do total 

geral), sendo que a maioria absoluta se deu em Pecém, com 11 pessoas (ou 36,67% do total 

local), seguido de Paracuru, com 8 pessoas (ou 26,67%), reforçando a compreensão, que se 

sedimenta, sobre os impactos mais adversos das ações se refletirem nessas duas localidades, 

com a redução dos postos de trabalho, no período, apesar de  ter ocorrido a construção do 

Porto de Pecém, no mesmo período, que deveria absorver toda a população ociosa dessas 

duas localidades mais próximas e até de Caucaia. Tal não ocorreu, pois a maioria da mão-

de-obra que construiu o Porto veio de fora e ele provocou a redução do fluxo turístico na 

Comunidade de Pecém, além da destruição da sua bela praia. 

 

• Ainda se referindo à redução no nível de emprego nas localidades, foi 

registrada a pequena diminuição de postos de trabalho, somando 12 pessoas e 

representando 6,67%, um número relativamente pequeno, mas que somado ao anterior 

totaliza 35 pessoas e representa 19,44% do total geral. Este percentual poderia muito bem 

expressar a quantidade média de desempregados dessas localidades (a situação só não está 

calamitosa porque existe uma teia social solidária nessas localidades que sustenta os mais 

necessitados, e a economia informal é muito significativa). O destaque nesse item ficou 

com as comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro e Paracuru com 4 pessoas (ou 13,33% 

do total local), seguidas de Pecém, com 3 pessoas (ou 10,00% do total local). Os locais em 

crise o estão por conta de mau planejamento do PRODETUR-CE, que não anteviu as 



 137

conseqüências nefastas que a dotação da infra-estrutura turística poderia provocar nas 

localidades receptoras, sobretudo por não ter havido participação das comunidades na 

concepção e execução do processo. Nas localidades de Lagoinha e Baleia, não se registrou 

afirmativa sobre geração de desemprego e, em Flecheiras, apenas uma pessoa afirmou que 

houve uma pequena diminuição no nível de emprego, o que pode significar um aumento do 

turismo nessas localidades. 

 

• Foi registrado também que, para alguns, houve um grande aumento no nível 

de emprego, chegando a somar 17 pessoas (ou 9,44% do total geral), tendo como destaque 

a comunidade de Lagoinha, com 8 pessoas (ou 26,67% do total local). Isto é razoavelmente 

relevante mais uma vez mostrando que o turismo se expandiu, no lugar, e houve a absorção 

de uma parcela da mão-de-obra local, pois as obras de saneamento básico, em abril do 

corrente ano (com um atraso de 4 meses do término da primeira fase do Programa), ainda 

estavam em andamento e, segundo um funcionário da empresa contratada para fazer a obra, 

todos os empregados que executaram o serviço braçal era da comunidade. Isso é uma 

medida correta e louvável (ainda que, com empregos temporários). Outras obras estavam 

em curso, como a conclusão de um hotel extremamente mal localizado, na faixa de domínio 

de praia, e que, segundo algumas pessoas descontentes (que chegaram a dar depoimentos 

que foram gravados e serão relatados adiante) seria voltado a um público específico, (Gays, 

Lésbicas e Simpatizantes, os GLS). Além dos empregos gera muitas polêmicas na 

comunidade. A polêmica foi grande que depois de construído, por conta da pressão da 

comunidade, o hotel foi vendido para um empresário evangélico que tem dito que o público 

que ele irá atrair, preferencialmente, os evangélicos que reivindicam espaços de lazer, 

reservados aos seus praticantes. A respeito da problemática gerada pela informação que foi 

veiculada na comunidade, sobre a simples possibilidade de haver um espaço de 

hospedagem preferencialmente voltado a um grupo social que tem sido historicamente 

discriminado, os GLS, o que se evidenciou nas falas dos entrevistados foi a prevalência de 

uma concepção tradicionalista no tocante a orientação sexual que abomina e até amaldiçoa 

a existência de pessoas que não se definam como heterossexuais e não conseguem conviver 

respeitosamente no mesmo espaço público e privado. Essa questão está intimamente 

associada aos valores morais que são socialmente construídos e aceitos pela maioria da 
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sociedade e no contexto histórico brasileiro de uma maneira geral prevaleceu a concepção 

discriminatória contra esse grupo social que ainda predomina na Igreja Católica Apostólica 

Romana e essa situação vigora em comunidades pequenas como a de Lagoinha. 
 
Tabela 33 – Percepção sobre comportamento do emprego entre 1995 – 2001 sob a ótica das amostras 
nas localidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Percepção 
sobre 
o emprego 

Aume
ntou 
um 
pouco 

% Não 
mudou 

% Aumen 
tou 
muito 

% Diminuiu 
um pouco

% Dimi 
nuiu 
Muito 

% Total

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

13 43,33 8 26,67 2 6,67 4 13,33 3 10,00 30 

Pecém 10 33,33 4 13,33 2 6,67 3 10,00 11 36,67 30 
Paracuru 9 30,00 8 26,67 1 3,33 4 13,33 8 26,67 30 
Lagoinha 19 63,33 3 10,00 8 26,67 - - - - 30 
Flecheiras 20 66,67 4 13,33 4 13,34 1 3,33 1 3,33 30 
Baleia 11 36,67 19 63,33 - - - - - - 30 
Total e Média.   82 45,5 46 25,55 17 9,44 12 6,67 23 12,78 180 
FONTE: Pesquisa direta. 
 
4.10. O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS NAS COMUNIDADES, NO PERÍODO 

1995 – 2001, SOB A ÓTICA DOS ENTREVISTADOS. 

 

Quanto ao comportamento médio dos preços do período 1995-2001, nessas 

localidades, levando-se em consideração a economia brasileira, com a adoção do Plano de 

Estabilização Econômica, do Governo Federal, denominado de Plano Real (iniciado em 

Julho de 1994), e suas estratégias macroeconômicas de controle da inflação, via redução 

dos gastos públicos, controle das tarifas públicas, aumento da taxa básica de juros da 

economia, controle do câmbio e manutenção de um superávit primário pelo aumento de 

exportações face às importações, os preços foram razoavelmente mantidos, até hoje. Poder-

se-ia deduzir, apressadamente, que não seria necessário se investigar o comportamento dos 

preços nesse período, nas referidas localidades. Mas, os estudiosos do fenômeno social 

chamado turismo são unânimes em afirmar que onde os fluxos turísticos se intensificam, os 

preços das mercadorias e com eles o custo de vida se elevam além do normal, se 

comparados com outros locais que não receberam grandes volumes de turistas.  Os 

resultados da pergunta foram os mais expressivos, com os seguintes números (ver tabela 

34): 
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• A maioria esmagadora de 120 pessoas ou 66,67% afirmaram que os preços 

haviam aumentado excessivamente, no período em estudo, demonstrando a confirmação da 

tese de que o turista traz inflação. Isto se dá em função de uma suposição errônea da cultura 

empresarial de achar que, pelo deslumbramento que geralmente sentem, em contato direto 

com as belezas do litoral, os turistas se esqueceriam ou não dariam importância aos preços 

dos produtos e serviços que consomem e, com isso, exageram nos preços. Tal situação se 

reproduziria nos outros preços das mercadorias que são vendidas a todos e que os turistas 

também adquirem, nas mercearias e outros estabelecimentos locais. O destaque maior ficou 

com Cumbuco/Lagoa do Barro, registrando 28 pessoas ou 93,33% do total local, mostrando 

uma face cruel do turismo, nessas localidades, que padecem de dificuldades reais com uma 

pobreza crescente, pois a inflação atinge mais fortemente os mais pobres, que são muitos 

nesses locais. Em Lagoinha, o número dos que informaram que houve um grande aumento 

de preços foi também elevado, ficando com 25 pessoas ou 83,33%, e confirmando que o 

aumento no fluxo turístico trouxe mais dificuldade de sobrevivência para os pobres. Estes, 

além de tudo, estão sendo expulsos de seus locais de habitação à beira da praia, por conta 

do avanço do empreendimento turístico para essas áreas com as melhores paisagens, que 

certamente seria um fator de atração de turistas não conscientes com relação aos impactos 

sócio-ambientais das construções na paisagem de relevante interesse ecológico. 

 

• O número dos que responderam que os preços aumentaram um pouco, em níveis 

equivalentes aos de outros locais que se submeteram ao controle inflacionário do Plano 

Real, foi de 58 pessoas que representam 32,22% do total geral. Seriam mais ou menos 1/3 

do total que assim vislumbraram o comportamento dos preços e, quando se verificam os 

dados locais, observa-se que, em Pecém onde o fluxo turístico diminuiu, se verificou o 

maior número de respostas, com 19 pessoas (ou 63,33% do total), a grande maioria local, 

secundada por Baleia com 16 pessoas (ou 53,33% do total local) e, depois, por Paracuru, 

com 11 pessoas (ou 36,67% do total local), todos os três lugares onde o turismo tem caído, 

mas justamente onde os preços não subiram muito.  

 

• O outro item que trata da não alteração dos preços, é irrelevante e serve só para 

se demonstrar que algumas pessoas não fazem um acompanhamento dos preços da sua 
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localidade e não se revoltam contra os abusos que se cometem, pois no mês de abril o preço 

de um botijão de Gás de 13 kg chegava custar R$ 25,00, enquanto que o preço, em 

Fortaleza, era de R$17,00 em média, só para se referir a um item muito importante na  vida 

de cada um dos moradores das localidades. 
 
Tabela 34 – Comportamento dos preços em geral no período 1995-2001 pela percepção das amostras de 
Cumbuco/ Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/
Comportamen
to dos preços 

Aumenta 
ram um 
pouco 

% Não se 
alteraram 

% Aumenta
ram 
muito 

% Baixaram 
um pouco 

%     Total 

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

2 6,67 - - 28 93,33 - - 30 

Pecém 19 63,33 - - 11 36,67 - - 30 
Paracuru 11 36,67 - - 19 63,33 - - 30 
Lagoinha 3 10,00 2 6,67 25 83,33 - - 30 
Flecheiras 7 23,33 - - 23 76,67 - - 30 
Baleia 16 53,33 - - 14 46,67 - - 30 
Total e Média.  58 32,22 2 1,11 120 66,67 - - 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 
4.11. A SITUAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

DA POPULAÇÃO LOCAL DAS COMUNIDADES, SOB A ÓTICA DOS 

ENTREVISTADOS. 

 

A pesquisa buscou saber qual o grau de percepção dos entrevistados, em relação à 

situação da saúde da população no que se fere às condições de saneamento básico e aos 

serviços públicos, ao longo dos últimos seis anos, em cada uma das comunidades 

envolvidas no PRODETUR-CE 1a fase. Os resultados foram os seguintes (ver tabela 35): 

 

• Na percepção de uma significativa parte dos entrevistados, houve uma pequena 

melhora nas condições de saúde. Isto foi indicado por 88 pessoas ou 48,88% do total geral, 

mas sem fazerem uma correlação direta com a oferta de saneamento básico e sim com os 

serviços de atendimento médico, nos postos de saúde e principalmente o atendimento 

domiciliar das equipes do PSF que coincidentemente foram implantadas nos últimos 3 anos 

em todo o Estado. Se num passado recente em quase todos esses lugares (com exceção para 

o Município de Paracuru) não havia nenhuma assistência médica, ou ela se dava de forma 

esporádica e absolutamente insuficiente, agora, mesmo continuando esporádica, já é feita a 



 141

domicílio, e assim, a população dirá que as condições de saúde melhoraram, mesmo que 

um pouco. Os próprios indicadores apontam para essa ligeira melhora, que ocorreu com a 

maior disponibilidade de recursos municipais a partir da constituição de Conselhos 

Municipais de Saúde. Tais recursos passaram a ser melhor geridos, por conta da inclusão 

dos atores sociais comunitários conscientes no processo de controle e fiscalização. O 

destaque ficou por conta da comunidade de Flecheiras, com 22 pessoas ou 73,33% do total 

local, uma alta proporção de entrevistados em relação ao total que afirmaram ocorrer essa 

melhora nas condições de saúde. Ora, quando se verifica o quadro real, uma grande parcela 

da população dessa localidade atualmente reside num bairro chamado Barreiro, sob as 

condições mais precárias possível, justamente por conta da saída de suas áreas, nas 

proximidades da praia, que vêm sendo compradas pelos empreendimentos turísticos e de 

segunda-residências, de ponta a ponta. Infelizmente, por causa da distância do núcleo 

urbano mais expressivo em termos de moradia e por só se ter descoberto que existia o 

referido local, após a coleta dos dados estar completa, não se tem a percepção desses 

moradores que poderiam ter outra visão (essas percepções pelo menos estão registradas nas 

entrevistas gravadas feitas com alguns pescadores). Outra localidade que se aproximou da 

anterior foi Lagoinha, com 21 entrevistados que representam 70,00% do total local, sendo 

bastante expressivo e mostra uma situação contraditória com a situação de pobreza e 

miséria encontrada nas áreas mais afastadas da região próxima à praia, apesar de se 

registrar a implantação do sistema de saneamento básico na localidade e essa melhora 

resultar do saneamento onde já foi implantado. 

 

• Outro nível de percepção relevante foi o de que nada mudou, em termos de 

saúde nas localidades, nos últimos 6 anos, registrando-se 37 pessoas ou 20,56% do total 

geral. Trata-se de uma quantidade razoável, em se considerando que em muitos lugares a 

situação, nesse setor de carências básicas sociais, já era bem precária. O destaque se 

verificou em Baleia, com 11 pessoas, representaram 36,67% do total local, mostrando uma 

situação bastante incômoda que se registrou nas queixas quanto ao atendimento médico que 

é semanal e feito em lugares inadequados e incertos, além da falta de medicamentos, no 

posto de saúde na própria comunidade, sobre a instalação enganosa da rede de esgotamento 

sanitário e de abastecimento d'água. 
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•  Foi registrada também a percepção de que houve grandes melhoras na situação 

de saúde da população, resultando em 29 pessoas ou 16,11% do total geral, que seriam 

talvez pessoas que receberam algum benefício direto dos profissionais ligados ao PSF e 

que, na certa, foram bem assistidas. Pecém foi o destaque, ficando com 11 pessoas ou 

36,67% do total local, quantidade essa que reflete a melhor estruturação do sistema de 

saneamento básico existente, em função das obras de construção do Porto que requereram 

um Posto de Saúde melhor equipado e com mais médicos e outros profissionais da área de 

saúde. 

 

• Em contraste com a situação anterior, foi registrada a percepção de que houve 

uma pequena diminuição nas condições de saúde das comunidades, que somaram 20 

pessoas, representando 11,11% do total geral, tendo como destaque a comunidade de 

Paracuru com 9 pessoas que representam 30,00% do total local. Essas pessoas são as mais 

escolarizadas e bem informadas e ainda são as que lutam efetivamente por melhorias nas 

condições de vida, em nível local. Logo atrás, vem a Comunidade de Cumbuco/Lagoa do 

Barro, com 7 pessoas ou 23,33% do total, demonstrando a parcela mais desfavorecida das 

duas localidades, principalmente a de Lagoa do Barro que não dispõe sequer de um telefone 

comunitário, quanto mais de posto de saúde e de boa assistência médica, pois só os Buggys  

é que conseguem atravessar as dunas para se chegar a essa localidade que está 

absolutamente abandonada dos gestores públicos. 

 

• Para concluir, se verificou que foi registrada a percepção de ter havido uma 

grande diminuição das condições de saúde, alcançando a soma pouco representativa de 6 

entrevistados , sendo que 4 (ou 13,33% do total local) se localizaram em Pecém e 2 ( ou 

6,67% do total local) no Cumbuco/Lagoa do Barro, confirmando a situação de 

descontentamento com o quadro atual da saúde, por conta da (do aspecto mais crítico) e  do 

abandono institucional, em termos de políticas públicas inexistentes nessas duas 

localidades. 
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Tabela 35 - Percepção sobre a situação da saúde e saneamento básico, do período 1995 – 2001 sob a 
ótica das amostras das localidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, 
Flecheiras e Baleia. 

Comunidade/ 
Grau de 
Percepção 

Piorou 
um 
pouco 

% Não 
mu 
dou 

% Melho 
rou um 
pouco 

% Melhorou 
muito 

% Piorou 
muito 

% Total

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

7 23,33 10 33,33 11 36,67 - - 2 6,67 30

Pecém - - 5 16,67 10 33,33 11 36,67 4 13,33 30
Paracuru 9 30,00 4 13,33 11 36,67 6 20,00 - - 30
Lagoinha - - 1 3,33 21 70,00 8 26,67 - - 30
Flecheiras - - 6 20,00 22 73,33 2 6,67 - - 30
Baleia 4 13,33 11 36,67 13 43,33 2 6,67 - - 30
Total e Média.  20 11,11 37 20,56 88 48,88 29 16,11 6 3,33 180

FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.12 A SITUAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO NAS 

COMUNIDADES, SOB A ÓTICA DOS ENTREVISTADOS. 

 

Um questionamento importante feito na pesquisa se referiu á coleta e destinação 

final do lixo, nessas comunidades que ao longo dos últimos seis anos, receberam fluxos 

maiores de turistas, os quais certamente ocasionaram uma maior produção de lixo, devido 

ao maior consumo de mercadorias a eles disponibilizadas, além do consumo dos próprios 

moradores dessas localidades. Procurou-se, então, saber qual a percepção dos entrevistados 

sobre a situação da coleta e destinação final do lixo, nas suas respectivas localidades, 

levando em consideração os últimos 6 anos. O resultado foi o seguinte (Tabela 36): 

 

• A maioria absoluta dos entrevistados afirmou que há coleta regular (embora 

tenham dito que, na maioria dos lugares, só foi implantada recentemente, nos últimos 2 

anos). Somaram 127 pessoas, representando 70,55% do total geral, o percentual mais 

expressivo até então registrado. A coleta de lixo que aqui se considera regular, é aquela que 

é feita seguindo um roteiro prévio, já programado, e que acontece pelo menos uma vez por 

semana. Há locais em que a produção é tamanha, de modo que a questão já gerou 

reclamações dos turistas. A coleta passou, então a ser diária, como são os casos de 

Cumbuco e ao longo da praia do Pecém. O destino final do lixo dessas comunidades é 

desconhecido pela totalidade dos entrevistados, em virtude de o local de sua deposição não 

está localizado nas comunidades, exceto em Baleia onde foi detectado o local, situado após 
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o vasto campo de dunas numa depressão de um terreno argiloso de livre acesso que serve 

de lixão a céu aberto. O destaque completo e até elogiável, em termos de limpeza pública 

eficiente, foi Flecheiras onde todos os 30 entrevistados afirmaram haver coleta regular de 

lixo que é feita duas vezes na semana e envolve toda a comunidade e a área de praia (na 

comunidade de Cumbuco, todos os 17 entrevistados também afirmaram que havia coleta 

regular de lixo). A situação diametralmente oposta se verificou em Baleia onde ninguém 

afirmou que havia ou jamais houve coleta regular de lixo, sendo um fato curioso, pois um 

dos itens de preocupação nos cursos de capacitação dos gestores públicos municipais foi o 

de fazer uma eficiente, eficaz e regular coleta de lixo, nas áreas de praia, para não afastar os 

turistas. 

 

• Em segundo plano, apareceram as afirmativas de que não havia e nunca 

houve coleta regular nas localidades (exceto em Flecheiras e Cumbuco) que somaram 32 

pessoas, representando 17,78% do total geral, sendo que, desse total, 22 pessoas (ou 

73,33% do total local) residem em Baleia, vindo, portanto, a confirmar a situação anterior, 

na qual ninguém afirmou que havia coleta regular, apesar de ser o único lugar em que o 

destino final fica na comunidade. O único caso registrado em Paracuru, destoa dos outros 

29 (que afirmaram) e não é significativo. Por ser uma sede municipal, fica evidente que há 

coleta e que até mesmo é a única dessas localidades em que o sistema já havia sido 

implantado há muito mais tempo e foi se aperfeiçoando, a ponto de se separar o lixo para 

reciclagem e reaproveitamento. 
 

• E, finalmente, houve pessoas que afirmaram que não havia coleta de  

lixo na comunidade, e que somando 21 pessoas e representando 11,67% do total geral. Só 

foi registrada essa incidência em Lagoa do Barro com 13 pessoas (ou 100% da comunidade 

e 43,33% do total local somando os Cumbuco) e 8 pessoas (ou 26,67% do total local) em 

Baleia, que constitui as populações desassistidas pelos serviços de coleta de lixo. Esta 

existe, mas é irregular em algumas áreas, regular em outras e não cobrem outras, onde 

vivem as pessoas mais carentes e sem poder político para exigirem seus direitos e 

legitimamente reverterem a situação. 
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Tabela 36 - A percepção sobre a situação da coleta e destinação final do lixo nas comunidades de 
Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Registro da situação 

Há coleta 
regular 

% Há coleta 
irregular 

% Não há 
coleta 

% Total 

Cumbuco/Lagoa do 
Barro 17 56,67 - - 13 43,33 30 

Pecém 26 86,67 4 13,33 - - 30 
Paracuru 29 96,67 1 3,33 - - 30 
Lagoinha 25 83,33 5 16,67 - - 30 
Flecheiras 30 100,00 - - - - 30 
Baleia - - 22 73,33 8 26,67 30 
Total e Média 127 70,55 32 17,78 21 11,67 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.13. A OFERTA DE CURSOS VOLTADOS AO TURISMO NAS COMUNIDADES 

 

Os especialistas em turismo sustentável, como EVER (1993), dão uma importância 

crucial à capacitação profissional voltada ao domínio das técnicas relacionadas ao 

atendimento aos turistas e outras correlatas. Estes requerem um esforço do poder público 

para priorizar os investimentos públicos para o ensino profissionalizante, sob o enfoque 

desenvolvimento sustentável. Se voltadas para grandes estruturas hoteleiras, requerem, 

mais ainda, a disponibilidade de uma bem qualificada mão-de-obra. Todavia, se o turismo 

quer ser entendido como sustentável, deve promover a justiça social por meio da inclusão, 

no processo, daqueles que, nos modelos anteriores, foram completamente alijados dos 

benefícios gerados com o crescimento econômico. Entre as formas consideradas 

determinantes para se reverter essa situação de desigualdade está a universalização da 

informação e do conhecimento técnico-científico. 

 

Baseando-se na pressuposição acima, foi elaborada uma pergunta sobre a percepção 

quanto à oferta de cursos e treinamentos relacionados ao turismo, no período 1995-2001, 

nas respectivas comunidades elegidas. O resultado foi o seguinte (ver Tabela 37): 

 

• A investigação sobre os tipos de cursos, sua duração e o grau de articulação da 

instituição promotora dos cursos com o PRODETUR-CE 1a fase e o Trade turístico, para 

haver um aproveitamento prioritário em qualificação da mão-de-obra local, levou à 

diferenciação dos níveis de oferta de cursos. A percepção da maioria absoluta, representada 
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por 126 pessoas ou 70,00% do total geral de entrevistados, revelou-se na afirmação de que 

foram ofertados poucos cursos nessas áreas voltadas ao turismo, destinados, à população 

em geral. Em alguns lugares, foram expressas queixas de não haver uma boa divulgação e 

de se escolherem pessoas conhecidas, ligadas politicamente às autoridades municipais e 

locais. O destaque ficou com Baleia que somou 28 pessoas ou 93,33% do total local, sendo 

a quase totalidade, o que se poderia inferir é que, no geral, em todas as localidades, alguns 

cursos foram oferecidos e foram compatíveis com a fraca absorção da mão-de-obra que 

aconteceu nessas localidades. Na comunidade de Flecheiras foi registrado que a oferta de 

alguns cursos, na área de educação ambiental, artesanato e culinária regional além, do 

projeto de cultivo de algas do Instituto Terramar foi confundida com os cursos organizados 

pelo governo estadual. Isto relativisou a fraca atuação ou mesmo a ausência da SETUR 

neste aspecto importante para a sustentabilidade social do PRODETUR-CE 1a fase. 

 

• Um razoável número de entrevistados, representados pela soma de 41 pessoas 

que equivalem a 22,78% do total geral, afirmou que não ocorreram cursos  nas suas 

respectivas localidades. O destaque ficou com Cumbuco/Lagoa do Barro, com 16 pessoas 

que, em nível local, representam 53,33%, um número bem expressivo que se justifica pelo 

absoluto isolamento que os moradores de Lagoa do Barro têm com o resto do município de 

Caucaia e pelo fato de ao serem escolhidas 13 pessoas de lá estas 13 influenciaram no 

resultado desse item.  Para os outros casos, como os cursos foram pouco divulgados, muita 

gente não teve conhecimento e assim, disse que houve cursos. 

 

• Alguns poucos entrevistados, representados por 7 pessoas ou 3,89% do total 

geral, afirmaram que foram ofertados vários cursos, durante o referido período. Tais 

informações são bastante contraditórias, pois em Pecém onde nessa opção se registraram 3 

pessoas (que representam 10,00% do total local), aconteceram vários cursos relacionados ás 

atividades industriais que provavelmente serão instaladas na região e essas informações 

foram associadas com o PRODETUR-CE 1a fase.  
 

• Para concluir esses dados, 6 pessoas ou 3,33% do total geral afirmaram que não 

sabiam informar se realmente foram oferecidos ou não cursos relacionados ao turismo, nas 
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suas localidades, sendo essa alternativa registrada em apenas 2 lugares, em Pecém e 

Paracuru, com 4 e 2 pessoas respectivamente, o que mostra a desinformação  e a pouca 

divulgação dos referidos cursos. 
 
Tabela 37 - A percepção sobre a oferta de treinamentos relacionados ao turismo, no período 1995-2001, 
nas comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Nível de oferta de 
Treinamentos 

Alguns cursos % Vários 
cursos 

% Não 
oferta
ram 

% Não 
Souberam 
Responder 

% Total

Cumbuco/Lagoa 
do Barro 14 46,67 - - 16 53,33 - - 30 

Pecém 16 53,33 3 10,00 7 23,33 4 13,33 30 
Paracuru 24 80,00 1 3,33 3 10,00 2 6,67 30 
Lagoinha 23 73,33 2 6,67 5 16,67 - - 30 
Flecheiras 21 70,00 - - 9 30,00 - - 30 
Baleia 28 93,33 1 3,33 1 26,67 - - 30 
Total e Média 126 70,00 7 3,89 41 22,78 6 3,33 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 
4.14 A SITUAÇÃO DA PESCA ARTESANAL, NA PERCEPÇÃO DOS  

ENTREVISTADOS. 

 

Todas as seis comunidades pesquisadas foram historicamente organizadas em torno 

de atividades voltadas aos recursos pesqueiros, fossem eles localizados no mar, rios 

manguezais ou lagoas, de modo que se identificaram como comunidades pesqueiras. Em 

função dessa premissa básica é que se buscou, na pesquisa, captar a percepção desses atores 

locais, acostumados a uma cotidianidade intensamente ligada a exploração desses recursos. 

Perguntou-se se, durante os seis anos em que foi montada a infra-estrutura para o 

desenvolvimento do turismo nessas localidades, a situação da pesca artesanal sofreu alguma 

alteração significativa, em termos de atividade econômica principal, e se essa alteração se 

deveu à falta de incentivo público ou pelo desestímulo causado pelo turismo.  O resultado 

obtido foi expressivo, contundente e preocupante (ver tabela 38): 

 

A maioria esmagadora representada, por 128 pessoas que equivalem a 71,11% do 

total geral, afirmou categoricamente que a situação da pesca artesanal piorou muito, sendo, 

portanto, o maior percentual de escolha de toda a pesquisa. O local onde se registrou a 

maior incidência foi Lagoinha, exatamente onde o turismo mais se desenvolveu, nos 

últimos seis anos, e essa evidência aponta para um processo de desestruturação da base 
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econômica caracterizadora e até referenciadora da cultura e das relações sociais dessas 

localidades. Em quase todas as outras comunidades, a situação de queda acentuada da pesca 

artesanal foi registrada, exceto em Paracuru onde foram registradas 13 pessoas (ou 43,33% 

do total local), uma quantidade relativamente expressiva, se considerarmos que algumas 

pessoas não estavam mais ligadas a essas novas atividades voltadas ao turismo e que não 

tinham uma compreensão precisa sobre a situação da pesca artesanal, diferentemente dos 

pescadores (as) que estão diretamente vinculados à pesca e, em sua totalidade, atestaram a 

decadência da atividade. Tal fato, obviamente, não se pode atribuir unicamente ao 

crescimento do turismo mal planejado ou desarticulado das antigas e importantes (para a 

população e não para o “mercado”) atividades econômicas das comunidades litorâneas e, 

sim, à ineficiência das políticas públicas voltadas à zona costeira, principalmente à pesca 

artesanal que sofreu redução de recursos financeiros e extinção de órgãos e projetos 

dirigidos para a capacitação da mão-de-obra do setor; 
 

 
Figura 3 – Construção irregular de um hotel em Flecheiras 

 

Foi detectado, na pesquisa, o número de 22 pessoas que representam 12,22% do 

total geral, que afirmaram não ter havido mudança na situação da pesca artesanal nos 

últimos seis anos, nas referidas comunidades. Se se considera que há muitos anos a pesca 

artesanal está em declínio ou estagnou, não seria de admirar que algumas pessoas 

identificassem esse quadro na sua comunidade. O destaque quanto a essa percepção se deu 

em Paracuru, com 10 pessoas, representando 33,33% do total local, e coincidindo serem 

justamente aquelas pessoas que não atuam na área da pesca e se expressaram de acordo 

com o conhecimento que têm da realidade vivida. Como a cidade é relativamente grande e 
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se buscou uma maior distribuição espacial, quanto mais distante da vida de pescadores, 

menor o conhecimento da realidade da pesca, mesmo que Paracuru seja a localidade com 

maior escolaridade. Nas outras comunidades, registraram-se números pouco 

representativos. 

 

• Ocorreram registros de pessoas que afirmaram haver a situação da pesca 

artesanal nas comunidades piorado um pouco, somando 16 entrevistados, e significando 

8,89% do total geral. Estes, somados com os 128 que disseram ter piorado muito, geram 

144 pessoas ou 80,00% do total geral. Destacam-se igualmente as comunidades de Pecém e 

Flecheiras, com 5 pessoas (ou 16,67% do total local), o que reforça a compreensão da 

maioria de declínio da atividade, um sintoma da desestruturação do setor pesqueiro dessas 

comunidades. Isto foi gerado a na mesma época do PRODETUR-CE 1a fase, podendo-se 

deduzir que ele provocou efeitos negativos, por desviar as atenções daqueles que antes 

viviam exclusivamente da pesca e pelo fato desta ser uma atividade quer requer muito 

esforço físico, com retorno financeiro baixo. Ora, difundiram-se muitas promessas de 

melhores empregos com maiores ganhos, no turismo, de modo que a conjunção desses 

fatores tendenciou os resultados de declínio do setor pesqueiro. 

 

• Houve quem afirmasse ter ocorrido uma pequena melhora no setor pesqueiro 

artesanal, nessas comunidades, os quais somados chegam a 14 pessoas ou 7,78% do total 

geral, um número pouco representativo, mas que revela um certo desconhecimento desses 

entrevistados ou uma visão limitada aos últimos anos e a alguns pescadores que realmente 

têm aumentado a quantidade do seu pescado (fato relatado por eles mesmos). Mas, no 

contexto global, quando se juntam todos os pecadores e se compara sua produção, a 

situação é de declínio da atividade, até porque a pesca industrial tem crescido e vem sendo 

incentivada pelo poder público a muitos anos, vem esgotando os estoque por ser ela 

essencialmente predatória e devoradora dos pequenos pescadores. O destaque nessa questão 

ficou com Paracuru, com 6 pessoas ou 20% do total local, resultado que mostrou, na 

prática, a compreensão limitada ao conhecimento de melhora de uma pequena parcela dos 

pescadores que, de algum modo, aumentaram a quantidade do seu pescado; 
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• Não houve registro de pessoas afirmando ter melhorado muito a situação da 

pesca, até porque, se isso ocorresse, o resultado estaria em completo desacordo com a 

realidade de pobreza e miséria em que se encontram essas populações. Elas só não estão em 

situação pior porque ainda existem fortes laços de solidariedade e cooperação entre seus 

membros. Ocorre até a repartição do resultado da pesca, testemunhado ao chegarem as 

embarcações ao seu destino na praia; a divisão acontece ali mesmo, como uma prova viva 

dessa preocupação dignificante com os companheiros mais necessitados. 
 
Tabela 38 – A sobre a situação da pesca artesanal no período entre 1995 - 2001 nas comunidades de 
Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 
Comunidade/ 
Situação da 
pesca 
artesanal 

Piorou 
muito 

% Piorou
um 

pouco 

% Melho
rou 
muito 

% Melho
rou 
um 
pouco 

% Não 
mudou 

% Total

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

24 80,00 - - - - 3 10,00 3 10,00 30 

Pecém 21 70,00 5 16,67 - - 1 3,33 3 10,00 30 
Paracuru 13 43,33 1 3,33 - - 6 20,00 10 33,33 30 
Lagoinha 25 83,33 1 3,33 - - 2 6,67 2 6,67 30 
Flecheiras 22 73,33 5 16,67 - - - - 3 10,00 30 
Baleia 23 76,67 4 13,33 - - 2 6,67 1 3,33 30 
Total e Média 128 71,11 16 8,89 - - 14 7,78 22 12,22 180 
FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.15. A SITUAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EM CADA LOCAL, NA 

ÓTICA DOS ENTREVISTADOS 

 

No que se refere às questões relacionadas à cultura local, as comunidades litorâneas 

desenvolvendo-se ao longo do processo histórico de evolução, que apesar de ser único em 

cada lugar (pelo fato de em cada localidade se constituir uma relação espaço-temporal 

própria e original), revela formas peculiares de apropriação, produção e representação 

mental e social do espaço vivido e construído pelas teias de relações sócio-ambientais que 

são comuns. Estas são forjadas em geoambientes semelhantes, com condições ecológicas e 

expressões do fazer e viver idênticas, como a pesca, o artesanato com suas variedades, suas 

festas e lendas características. Tais expressões são definidoras de laços identitários que se 

ligam e contribuem muito fortemente para a própria cultura cearense, como resultado da 

conjunção de vários elementos sócio-culturais espacialmente distintos, mas que confluem 

para um todo (por meio das emergências resultantes das interconexões entre esses 
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elementos) original que é o definidor da cearensidade moleca, espontânea, alegre e 

acolhedora.  
 
“A redução do tempo de trabalho fará com que aumente o papel da recreação em todas as 
suas formas (diariamente, semanalmente, anualmente ou em férias bianuais). O progresso 
técnico nos transportes ampliou os modelos espaciais de recreação, que vão desde atividades 
dentro da cidade até o turismo transcontinental. 
Subentende-se que os modelos de recreação atuais tendem a criar oportunidades de emprego 
e de intercâmbio entre o Norte e o Sul, cujas conseqüências finais para o Terceiro Mundo 
vão depender muito mais das formas do que do volume do turismo” (SACHS, 1986-a:185). 

 

A pesquisa buscou captar também o olhar da população local sobre sua própria 

cultura e saber se ela identificou alterações nas suas formas características de expressão 

cultural e se a orientação essencialmente economicista do PRODETUR-CE influenciou na 

condução do processo, pois: 
 
“A dimensão econômica não pode ser tratada como fator isolado das variáveis sócio-
culturais e políticas, sem sua inserção dentro de uma abordagem holística, sem que se leve 
em conta as interações recíprocas entre esses diversos fenômenos. Tradições, crenças, 
valores culturais exercem fortes influências sobre o comportamento econômico, com 
profundas implicações sobre as políticas gerais, como sobre as específicas, é assim que 
pensa Rattner (1992:12)” (CORIOLANO, 1998: 119).   

 
Os resultados obtidos na investigação da percepção sobre a situação das 

manifestações culturais dos últimos seis anos, nas seis comunidades escolhidas, foram os 

seguintes (ver Tabela 39): 

 

A maioria absoluta, representada por 92 pessoas, ou seja, 51,11% do total geral, 

afirmou que houve um declínio nas manifestações culturais, simbolizadas por festas 

religiosas tradicionais, danças e ritos, apresentações artísticas e culturais do folclore 

regional. Isto sinaliza um desestímulo ou mesmo um desinteresse, por parte das autoridades 

locais, em promover e auto-afirmar a cultura local, em função de um subliminar processo 

de invasão cultural que é peculiar ao crescimento do turismo, principalmente ao envolver 

turistas estrangeiros que são, para os habitantes locais em geral, importação de 

comportamentos de consumo, de valores e códigos comunicativos e relacionais estranhos 

ao processo histórico brasileiro e cearense. O destaque maior ficou com Pecém, pois 

chegou a registrar 27 pessoas que afirmaram estarem passando por essa situação e que 

representam 90,00% do total local. Isso é muito significativo do abandono das expressões 



 152

culturais típicas, sendo uma imposição e aceitação do padrão cultural burguês, de uma 

cultura que se tornou cosmopolita por obra e graça da globalização, haja vista a 

predominância nas festas e expressões musicais mais comuns, dos forâneos trios elétricos e 

bandas que tocam musicas de outros lugares e até estrangeiras. Isto ocorre, por exemplo, 

nos carnavais, micaretas e até nas regatas, com carros equipados com potentes caixas de 

som que poluem e agridem o ambiente e as pessoas do lugar. O local onde esse item foi 

menos expressivo, foi em Cumbuco/Lagoa do Barro, com 6 pessoas (que representam 

20,00% do total local) e o estranho é que esse lugar é muito visitado por turistas 

estrangeiros e não existem espaços comunitários para a realização de festas e grandes 

comemorações. Tal informação, quando cruzada com a outra se referindo a não haver 

mudado nada, mostra a falta geral de valorização para desenvolver a cultura popular local. 

 

Uma boa parte dos entrevistados afirmou que não houve alteração nas 

manifestações. Somados, são 67 ou 37,22% do total local, mostrando que, para uma boa 

parte das pessoas, não se observaram mudanças nas manifestações culturais existentes na 

comunidade. Com isso, poder-se-ia apressadamente inferir que o crescimento do turismo 

não causou impactos na base da cultura local, mas tal não ocorre, pois, mesmo que essas 

manifestações ainda ocorram, elas absorveram os elementos da cultura dos turistas. De 

outro lado, não vem sendo pensada e trabalhada uma perspectiva de resgate e de 

recuperação dos vínculos com o passado. Os destaques foram Cumbuco/Lagoa do Barro e 

Baleia, com 20 pessoas (representando 66,67% do total local), sendo uma quantidade 

expressiva. Isso se explica pelo fato de envolver a comunidade de Lagoa do Barro, por não 

ser, ainda, bem estruturada, estar isolada e ser recente. Também, porque em Baleia não tem 

havido organização para promover eventos de cunho cultural e artístico. 

 

Mas, existem os que afirmaram que a situação dessas manifestações melhorou, por 

conta dos incentivos e estímulos públicos para se tornarem mais interessante para os 

turistas. O total é de 21 entrevistados ou 11,56%, destacando-se Paracuru, com 20 pessoas 

que representam 66,67% do total local. Isso mostra um processo de mudança das 

autoridades municipais para favorecer a cultura local, por meio da promoção de eventos 

culturais, a construção de uma estrutura pública que abriga os artesãos(ãs) e as festas 
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populares tradicionais. Foi observado, porém, que essa situação isolada só se verificou em 

Paracuru, por ser a sede municipal, onde o poder público busca ter uma relação mais visível 

com a comunidade, muito mais do que nos distritos, por estarem distantes do núcleo 

decisório e, portanto, menos suscetíveis a serem atendidos em suas cobranças quando elas 

efetivamente ocorrerem. 
 
Tabela 39 – Percepção sobre a situação das manifestações culturais tradicionais no período entre 1995 
–2001, nas comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia.    
Comunidade/ 
Situação das 
manifestações culturais 

Pioraram 
pela falta de 
incentivos 

% Melhoram 
pelos incentivos 
recebidos 

% Não se 
alteraram 

% Total

Cumbuco/Lagoa do 
Barro 6 20,00 4 13,33 20 66,67 30

Pecém 27 90,00 - - 3 10,00 30
Paracuru 8 26,67 12 40,00 10 33,33 30
Lagoinha 23 76,67 - - 7 23,33 30
Flecheiras 20 66,67 3 10,00 7 23,33 30
Baleia 8 26,66 2 6,67 20 66,67 30
Total e Média 92 51,11 21 11,67 67 37,22 180
FONTE: Pesquisa direta. 
 

4.16. O GRAU DE INFLUÊNCIA DO TURISMO NA VIDA DAS PESSOAS DAS 

COMUNIDADES NA ÓTICA DOS ENTREVISTADOS 

 

Foi elaborada uma pergunta aberta, com a finalidade de se detectarem as influências 

diretas das atividades turísticas, desenvolvidas e incentivadas nos últimos seis anos, nas 

vidas das pessoas escolhidas, nas amostras de cada comunidade. A finalidade dessa 

pergunta deriva da tentativa de se mensurar o grau de influência no cotidiano de vida das 

pessoas, sabendo que a construção de estradas asfaltadas permitiu o aumento no fluxo de 

veículos, em áreas que eram de difícil acesso, como Pecém, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 

Por isso, o turismo passa a ser considerado como emergência sistêmica que se somou às 

outras atividades outrora existentes, no sentido de comprometê-las, pelo desaquecimento e 

desinteresse dos moradores locais pelas antigas ocupações profissionais, como a pesca, ou, 

outro lado, constituindo-se num reforço à auto-afirmação maior, como meio de valorização 

e possível integração de todas as atividades econômicas, sejam elas novas ou antigas. O 

resultado obtido foi o seguinte (ver tabela 40): 
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• A maioria dos entrevistados, representada por 83 pessoas ou 46,11% do total 

geral, afirmou que o turismo não alterou em nada a vidas delas, podendo também dizer que 

continuam desenvolvendo as mesmas atividades que antes e não têm, em sua maioria, 

nenhum interesse em se envolverem em atividades relacionadas ao turismo. Todavia, os 

desempregados e os mais jovens mostraram-se estar dispostos a trabalhar no setor. O 

destaque ficou com Baleia, registrando 20 pessoas (ou 66,67% do total local), sendo uma 

quantidade significativa que mostra uma situação de não envolvimento da maioria da 

população com o turismo. Ou, então, não houve um crescimento significativo do mesmo. 

As razões podem ser observadas nas outras localidades que registraram altas opções da 

alteração da vida das pessoas pelo turismo, ocorrendo em Cumbuco/Lagoa do Barro a 

menor incidência, com 10 pessoas (ou 33,33% do total local), que é um número razoável, 

considerando-se que a maioria mora em Lagoa do Barro, aonde não vai nenhum turista, 

mas que, independentemente disso poderiam estar ligadas ao ambiente turístico de 

Cumbuco. 

 

•  Houve o registro de pessoas que afirmaram terem passado por influências 

positivas causadas pelo o turismo, durante o período referido, sendo estas identificadas nas 

oportunidades de trabalhos informais, na época da alta estação. O próprio movimento de 

pessoas novas foi indicado como coisa positiva e as obras de infra-estrutura foram 

apontados como influenciadoras positivas nas vidas de 58 pessoas que representam 32,22% 

do total geral, uma quantidade razoável e se justifica pela distribuição heterogênea dos 

entrevistados. Em Cumbuco, registrou-se a maior incidência dessas afirmativas que 

somaram 16 pessoas (ou 53,34% do total local), uma quantidade muito expressiva, 

considerando-se que lá foram entrevistadas 17 pessoas, o que significa que o turismo já 

transformou a vida da comunidade, direta ou indiretamente. Em contrapartida, identificou-

se uma baixa incidência em Baleia, com 5 pessoas (ou 16,66% do total local), número que 

evidencia um fluxo turístico mais diminuto e conseqüentemente uma menor influência do 

turismo na vida das pessoas. 

 

• Houve o registro de 39 pessoas (ou 21,67% do total geral) que afirmaram ter 

o turismo, praticado em suas localidades no período em estudo, provocado influências 
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negativas nas vidas delas, na forma de aumento excessivo dos preços, maior especulação 

imobiliária na região, sujeira nas praias e na comunidade, poluição sonora causada por 

carros particulares que, em qualquer lugar, ligam potentes caixas de som, trios elétricos nas 

festas e micaretas, aumento da insegurança devido ao surgimento de furtos, brigas entre 

“gangues” locais ou exógenas e, juntamente com elas, a maior incidência do uso de drogas 

por jovens e até da prostituição infantil que ainda persiste, como alguns entrevistados 

afirmaram. Tais fatos são até mesmo de conhecimento público, sem que ninguém tome as 

providências cabíveis face aos abusos contra o futuro das meninas dessas comunidades 

pesquisadas. O destaque maior foi Flecheiras, com 9 pessoas (30,00% do total local), onde 

se verificaram todas as alegativas acima citadas, mostrando um bom número de pessoas 

insatisfeitas com a forma como foi desenvolvido o turismo por lá, nos últimos 6 anos. 
 
"(...) o PRODETUR é como um rolo compressor, ele vai destruindo as comunidades onde 
passa, por mais que o governo diga que ele é uma coisa boa que vai gerar emprego, renda 
e tudo mais, se isso acontece, é para uma minoria. Porque eu estive presente na avaliação 
do PRODETUR, em São Gonçalo do Amarante, no Paracuru e em Trairi e vi a questão da 
desigualdade social, porque só é benéfico para alguns. Praticamente, em Flecheiras, as 
pessoas beneficiadas foram as que vinham de fora, donos de hotéis e pousadas (...)” 
(Gláucia Sena, Ex-Presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Flecheiras, 30/04/2001, depoimento registrado na pesquisa participante). 

 

• Em contraposição, verificou-se a menor incidência em Baleia, com 5 pessoas 

(ou 16,67% do total local), um número que não é alto, porém preocupa, pelo fato do fluxo 

turístico ser menos intenso e, com isso, os problemas deveriam ser menores e as influências 

negativas não tão relevantes para as pessoas, que, coincidentemente, foram às mesmas que 

fizeram as leituras mais críticas da sua realidade.    
 
Tabela 40 – Percepção sobre o grau de influência direta do turismo, no período 1995 – 2001, nas vidas 
das amostras das comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e 
Baleia. 
Comunidade/ 
Grau de influência do 
Turismo 

Trouxe 
influências 
Negativas 

% Não 
influenciou 

% Trouxe 
Influências 
Positivas 

% Total

Cumbuco/Lagoa do 
Barro 4 13,33 10 33,33 16 53,34 30 

Pecém 8 26,66 14 46,67 8 26,67 30 
Paracuru 6 20,00 15 50,00 9 30,00 30 
Lagoinha 7 23,33 11 36,67 12 40,00 30 
Flecheiras 9 30,00 13 43,33 8 26,67 30 
Baleia 5 16,67 20 66,67 5 16,66 30 
Total e Média 39 21,67 83 46,11 58 32,22 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
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4.17. A PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A MUDANÇA DA RENDA 

NAS SUAS COMUNIDADES 

 

A realização de grandes obras públicas que objetivem promover o desenvolvimento 

sócio-econômico, em regiões que passaram por um longo processo histórico de 502 anos, 

que perpetrou e até acentuou as desigualdades sócio-econômicas, como o que aconteceu no 

Nordeste Brasileiro e, especialmente, no Estado do Ceará, deve estar absolutamente 

comprometida com o resgate dessa elevadíssima dívida social, no sentido de estabelecer 

metas claras e exeqüíveis para viabilizarem a distribuição da renda a ser gerada na região 

eleita para as inversões públicas. Essa condição de promover a distribuição da renda a ser 

gerada com a realização dos projetos de infra-estrutura, para ser eficaz e progressivamente 

alcançada, deve ser perseguida desde o seu início e, até a sua própria concepção, deveria 

espelhar tal propósito comum estabelecido pelos gestores do programa e também por 

agentes financiadores.  

 

No caso em estudo do PRODETUR-NE e, por conseguinte do PRODETUR-CE, os 

vínculos maiores do financiador externo (ou seja, o BID), dos grupos políticos e 

econômicos que sustentavam e ainda sustentam o modelo neoliberal adotado pelo Governo 

Federal e pelos governos de todos os Estados nordestinos, quando da época da sua 

concepção, estavam intimamente ligados aos interesses econômicos dos 

megaempreendedores internacionais do setor de turismo, que provavelmente nunca 

estiveram, preocupados com a melhoria da qualidade de vida dos pobres (já que os ricos e 

abastados sempre mobilizaram vozes e instituições para os defenderem, manterem e até 

ampliarem seus privilégios). Especificamente não trabalham pela distribuição da renda 

gerada, começando pela falta de iniciativa em dividir seus próprios lucros com nenhuma 

das comunidades locais onde instalam suas megaempresas. O que se tem gerado é o 

inverso, traduzido em mais apartação social, degradação sócio-ambiental e aumento da 

concentração da renda, nesses lugares. 

 

As pessoas entrevistadas se posicionaram, de forma clara, sobre as mudanças 

efetivas ocorridas em suas vidas e sobre a renda gerada durante os seis anos em que foram 
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desenvolvidos os projetos derivados do PRODETUR-CE 1a fase. Pelos relatos dessas 

pessoas, foi possível separar que a situação daqueles que receberam algum tipo de benefício 

do Governo Federal, como a Bolsa-Escola, a Bolsa-Renda, Vale-Gás, Seguro Desemprego 

no período do Defeso (janeiro a abril), e os pescadores e agricultores que passaram a 

receber a aposentadoria, a partir de 1995, são exatamente os mesmos que inclusive, pela 

falta de informação quanto à origem e os diferentes objetivos dos programas de combate à 

pobreza e de desenvolvimento regional (este último depois da extinção da SUDENE, nem 

existem mais), que são diferentes, porém complementares, foram confundidos como uma só 

coisa e, por terem as pessoas recebido alguma ajuda federal, consideram que a sua renda e 

condições de vida tiveram melhoras no período considerado. Os resultados obtidos neste 

item foram os seguintes (ver tabela 41): 

 

• A maioria afirmou que houve uma pequena melhora da sua renda e das 

condições de vida, o que representou 76 pessoas ou 44,11% do total geral. O local de 

destaque foi Pecém, com 17 pessoas (ou 56,67% do total local), número este que causou 

um estranhamento e uma aparente falta de nexo, pela flagrante redução dos fluxos turísticos 

na localidade, como resultante da construção do Porto do Pecém e da colocação de molhes 

de proteção na praia que afugentaram os turistas e até os veranistas. Mas, em conseqüência, 

na época da construção do Porto e instalação de algumas empresas vinculadas ao mesmo, 

com a inclusão de algumas dessas pessoas nos programas sociais antes citados, favoreceu a 

performance de alguma melhora registrada. 

 

• Uma parcela significativa dos entrevistados, representada por 60 pessoas ou 

33,33% do total geral, afirmou que não houve alteração na renda e nas condições de vida no 

período escolhido, o que se traduziria na permanência do quadro deplorável de miséria e 

pobreza que existia antes de serem mobilizados os altíssimos volumes de recursos públicos 

contidos no PRODETUR-CE 1a fase. A comunidade destaque foi Baleia, com 14 pessoas 

(ou 46,67% do total local), que sendo a localidade mais distante de Fortaleza e a que tem 

uma estrutura de hospedagem composta por modestas pousadas, não recebeu os fluxos 

turísticos previstos e, com isso, não se geraram os empregos necessários à melhoria de vida 

dos moradores locais e não foram incentivadas as atividades tradicionais. O mesmo se 
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verificou em Paracuru, Cumbuco/Lagoa do Barro, Flecheiras e Lagoinha onde se 

verificaram altos registros, sendo exceção a comunidade de Pecém, com apenas uma pessoa 

que afirmou não ter havido alteração da renda no período. 

 

• Uma parcela menor, porém um tanto considerável, de 23 pessoas que 

representam 12,78% do total geral, afirmou com muito desânimo que as condições de vida 

e renda gerada diminuíram um pouco, no período, fato que expõe uma contradição séria 

quanto aos propósitos desenvolvimentistas do PRODETUR-CE 1a fase que seria o da 

distribuição e não a concentração da renda na região elegida. O destaque ficou com 

Flecheiras, com 11 pessoas (ou 36,67% do total local), exatamente onde foi localizada uma 

área de extrema pobreza e em estado deplorável de abandono pelas autoridades. São as 

mesmas pessoas que foram expulsas de suas casas, na beira da praia, para morarem em um 

local conhecido como Barreiro, carente de todos os serviços básicos (uma verdadeira 

favela, numa área não urbana). Sua renda declina, por não estarem todos os pobres inscritos 

nos programas assistenciais do Governo Federal. A outra localidade é o Pecém, com 9 

pessoas (ou 30% do total local), que reforça a contradição expressa nos dados iniciais (ou 

seja, os 17 que afirmaram que melhorou um pouco a renda), aliada à alienação da 

população sobre a real situação de renda da população, apesar das caríssimas obras do 

Porto do Pecém e do PRODETUR-CE 1a fase, construídas na localidade. 

 

• Foram registradas por 12 pessoas que representam 6,67% do total geral, 

afirmações de uma grande piora na situação de renda e condições de vida da população de 

três de comunidades, como Cumbuco/Lagoa do Barro (com 5 pessoas ou 16,67% do total 

local), Paracuru (com 6 pessoas ou 20,00% do total local) e Pecém (com 1 entrevistado, ou 

3,33% do total local). Esses números, quantitativamente, não são relevantes mas trazem um 

significado importante por ser uma situação diametralmente oposta ao prometido pelos 

gestores do PRODETUR-CE, qual seja, o de elevar o nível de renda das comunidades 

elegidas. No entanto, tem gerado a exclusão e perda da tão deprimida renda dessas pessoas 

e alto índice de desemprego já verificado. 
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• Por fim, foram feitos alguns registros de aumento da renda no período, por 

parte de 11 pessoas que representam 6,11% do total geral, estando espalhados de forma 

semelhante em quase todas as comunidades, exceto Baleia. Representam uma parcela que 

foi de alguma forma beneficiada com os investimentos do PRODETUR-CE 1a fase, ou se 

empregando em atividades ligadas ao turismo, ou em outras mais tradicionais que, dadas as 

vultosas somas aplicadas, mostram resultados bastante inexpressivos, no contexto geral. Se 

forem somados os resultados dos que afirmaram que melhorou um pouco e muito, 

totalizam-se 85 pessoas que equivalem a 47,22% do total geral. Por outro lado, se forem 

somados os que afirmaram que piorou muito, pouco e não se alterou (simbolizando a 

manutenção da situação de pobreza) totalizam-se 95 pessoas ou 52,88% do total geral; 

percebe-se, então, um quadro de crescimento da pobreza e desigualdade nessas localidades, 

uma verdadeira degradação sócio-ambiental e uma clara sinalização da insustentabilidade 

do modelo de turismo vigente no Estado. 
 
Tabela 41 – A percepção sobre as mudanças na situação da Renda e das condições de vida, no período 
entre 1995 – 2001, das amostras das comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, 
Lagoinha, Flecheiras e Baleia.  

Comunidade/ 
Situação da 
Renda 

Não 
mu 
dou 

% Piorou 
muito 

% Melhor
ou 
muito 

% Piorou 
um pouco

% Melhorou 
um pouco 

% Total

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

12 40,00 5 16,67 1 3,33 1 3,33 11 36,67 30 

Pecém 1 3,33 1 3,33 2 6,67 9 30,00 17 56,67 30 
Paracuru 13 43,33 6 20,00 1 3,33 1 3,33 9 30,00 30 
Lagoinha 10 33,33 - - 3 10,00 1 3,33 16 53,33 30 
Flecheiras 10 33,33 - - 4 13,33 11 36,67 5 16,67 30 
Baleia 14 46,67 - - - - - - 16 53,33 30 
Total e Média 60 33,33 12 6,67 11 6,11 23 12,78 74 41,11 180 

FONTE: Pesquisa direta. 

 
4.18. O GRAU DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DOS ENTREVISTADOS 

DURANTE 1995 - 2001 

 

A conscientização ambiental das pessoas, vivendo em uma determinada localidade, 

que passa por rápidas transformações, como as que se sucederam nessas comunidades em 

foco, requer um esforço coletivo para ensejar um processo participativo de resgate ou 

fortalecimento da auto-estima coletiva, no sentido de possibilitar aos habitantes do lugar 
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um sentido de pertença e fortalecimento dos vínculos de afeto e cuidado, como se 

estivessem cuidando da própria casa.  Essa conscientização é função precípua do poder 

público local que deveria ser articulada com o estadual e até o federal, já que estes 

financiam o Programa, com ampla gama de intervenções públicas e privadas que se 

projetaram para as localidades inseridas naqueles ecossistemas costeiros extremamentes 

frágeis. Estes foram afetados por um processo de dinâmica costeira bastante entropisante e 

acelerado como o é da zona costeira cearense, que para lograr êxito, deveria haver a 

colaboração de toda a comunidade. Requer-se assim a realização de campanhas, 

treinamentos e até contratação de pessoas para desenvolverem ações permanentes que 

venham garantir a preservação ou conservação ambiental das áreas mais vulneráveis às 

ações dos agentes degradadores os quais agem à surdina e, na maioria das vezes, recebem 

ajuda das autorizadas públicas locais e das outras esferas de poder.  

 

A pesquisa buscou detectar se houve mudanças no grau de conscientização 

ambiental das pessoas escolhidas nas amostras de cada comunidade, na tentativa de 

correlacionar a problemática ambiental ao PRODETUR-CE 1a fase, no decorrer do período 

1995-2001, exatamente quando aconteceram as intervenções públicas e privadas nos 

geoambientes costeiros. Foi uma tentativa de entender o trabalho de educação ambiental 

com a população local e os agentes públicos (estes últimos seriam considerados os 

multiplicadores do aprendizado ambientalista) que receberam treinamento para interagirem 

de forma consciente no acompanhamento das transformações que iriam ocorrer nesses 

lugares. O resultados recolhidos foram os seguintes (ver Tabela 42): 

 

• Para a maioria simples, representada por 91 entrevistados ou 50,56% do total 

geral, houve um aumento do grau de consciência das pessoas das comunidades elegidas 

pelo PRODETUR-CE 1a fase, mas o que se verificou, no caso do lixo gerado, por exemplo, 

foi o fato de terem sido instalados sistemas simples de coleta do lixo nas praias. Não se 

promoveu uma conscientização, no sentido de se menos sujar, pois não foram tomadas 

providências simples como a colocação de vasilhames coletores de lixo em nenhuma das 6 

praias analisadas, e ao contrário, tem-se uma maior produção e o descarte do lixo nas 

praias, principalmente nos finais de semana e na alta estação turística quando os fluxos se 
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intensificam mais. Se forem considerados os impactos ambientais gerados sobre os 

ecossistemas costeiros, como as dunas, os manguezais, rios, lagoas e o mar, além do 

próprio processo de crescimento urbano dessas localidades litorâneas, representado pelo 

melhor acesso das estradas, hotéis, pousadas, casas de veraneio e loteamentos, tais pressões 

não foram citadas e observadas por nenhum dos 91 entrevistados que afirmaram ter havido 

um aumento da consciência ambiental da população dessas comunidades, coisa que só é 

possível com uma maior articulação social e surgimento de entidades ambientalistas e 

comunitárias para se organizarem e lutarem contra os abusos contra o meio ambiente, mas 

isto não se verificou na prática, pois se assim o fosse, eles(as) teriam citado nas entrevistas. 

A comunidade destaque foi Paracuru, com 19 pessoas (ou 63,33% do total local), número 

este que reflete a condição de sede municipal e a maior escolaridade média da sua 

população. Outra comunidade destaque foi Flecheiras, com 18 pessoas (ou 60,00% do total 

local), sendo que nesse caso a alta conscientização verificada está associada à maior 

presença do Instituto Terramar na localidade, traduzida pela implementação de projetos de 

cultivo de algas, mariscos, artesanato, formação de lideranças e educação ambiental, que 

certamente elevou o nível de conscientização ecológica daqueles que estão diretamente 

envolvidos nesses projetos e que já se tornaram multiplicadores dessa conscientização 

ambiental (apenas um entrevistado estava diretamente vinculado aos projetos do Terramar). 

Nas outras localidades, o número dos que afirmaram esse aumento da conscientização 

ambiental foi muito aproximado. Onde se registrou a menor incidência foi em Lagoinha, 

com 12 pessoas (ou 40,00% do total local) um dos locais onde o turismo mais cresceu no 

período e isso é preocupante, pois, antes desse período, o acesso à praia era difícil e a 

quantidade de turistas era pouco significante. Na época em que foi feita a pesquisa 

(abril/2002), estava em fase final de construção um hotel voltado a publico GLS, em uma 

duna reliquiar na linha de praia, e não se falou da problemática ambiental. As pessoas de 

Lagoinha preferiram se voltar para os possíveis problemas de ordem sócio-cultural, 

relacionados ao explícito preconceito com as supostas alterações nos hábitos e costumes 

sociais locais que a vinda de pessoas com preferências sexuais diferentes dos costumes e 

valores morais locais poderia vir gerar. 
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• Uma boa parte dos entrevistados, representados por 49 pessoas (ou 27,22% do 

total geral), afirmou que houve uma diminuição do grau de conscientização da população 

das localidades, sendo está situação um grande contra-senso que vai comprometer os 

objetivos de sustentabilidade ambiental, contidos na concepção do programa. Pois, uma 

colaboração da comunidade, no sentido do acompanhamento atento de todas as ações dos 

agressores ambientais, exigiria uma maior conscientização e não o inverso. Deste modo 

alguns entrevistados se referiram se joga mais lixo, desmontam-se dunas, se aterram os 

mangues, poluem-se as praias com esgotos e se colocam pedras que funcionam como 

molhes de contenção das energias erosivas das marés. A localidade destaque foi Pecém, 

com 11 pessoas (ou 36,67% do total local), onde todos as agressões ambientais acima 

citadas se verificaram de forma acentuada, o que infelizmente poderá se agravar com a 

instalação do complexo petroquímico calcado em grandes indústrias altamente poluentes, 

como uma refinaria, sendo que lá funciona o grupo operativo do PRODETUR-CE e do 

CIPP. A menor incidência se verificou em Paracuru, com 5 pessoas (ou 16,67% do total 

local),que reforça a situação da maior atenção da população e proximidade da sede onde 

estão os gestores públicos;  

 

• Algumas pessoas afirmaram que a situação da conscientização ambiental, nas 

localidades, não se alterou durante o período em estudo, representadas por 40 entrevistados 

(ou 22,22% do total geral). Isto significa uma espécie de congelamento mental (ou, mesmo, 

alienação coletiva) dessas populações, no tocante à questão ambiental, um fato de 

importância para se identificar a inconsistência do componente educação ambiental, 

contido nas metas e estratégias do programa em foco. 

 

• O destaque ficou com Lagoinha, com 11 pessoas ou 36,67% do total geral, um 

número relevante que coloca em xeque o crescimento do turismo na região, pois a questão 

ambiental é a chave definidora de uma nova racionalidade ecológica que deveria permear 

todos as fases do programa, sob pena do comprometimento do futuro dessas comunidades, 

assentadas em ecossistemas frágeis e sujeitos a um intenso processo de transformação das 

feições das paisagens. Tais transformações são decorrentes da erosão marinha, 

movimentações das dunas e do carreamento de sedimentos, provocadas pela intensificação 
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da deriva costeira, e da interrupção ou diminuição dos fluxos de sedimentos e águas dos 

rios e manguezais localizados nas planícies flúvio-marinhas onde se inserem as bacias 

hidrográficas, que se processa no sentido leste-oeste. 
 
“A capacidade de resistência de muitos ecossistemas vem sendo supercarregada, sendo de 
prever-se, como conseqüência disso, um prejuízo irreversível. Por conseguinte, devemos 
estar preparados para uma penosa transição para uma relação mais equilibrada entre a 
humanidade e a ecosfera. O que se pretende é chegar a uma verdadeira simbiose, fazendo o 
melhor uso possível do fluxo de recursos renováveis, reduzindo, ao mínimo, o desgaste do 
estoque de capital da natureza. 
Neste contexto, uma gestão ecologicamente equilibrada das bases de recursos renováveis – 
solos, água, florestas e climas – torna-se condição sine qua non de um desenvolvimento 
sustentável. Não se pode confiar a gestão desses recursos ao irrestrito jogo de forças do 
mercado, entregues a si mesmas, as empresas tendem a internalizar os lucros e externalizar 
os custos” (SACHS, 1986-a:184). 

 
Tabela 42 – Grau de Conscientização sobre a preservação ambiental no período entre 1995 - 2001 das 
amostras das comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e 
Baleia. 
Comunidade/ 
Grau de 
consciência 

Aumentou 
o grau 
consciência 

% Diminuiu o 
grau 
Consciência 

% Não se 
Alterou o grau 
de consciência 

% Tota
l

Cumbuco/ 
Lagoa do Barro 13 43,33 7 23,33 10 33,33 30

Pecém 14 46,67 11 36,67 5 16,67 30
Paracuru 19 63,33 5 16,67 6 20,00 30
Lagoinha 12 40,00 7 23,33 11 36,67 30
Flecheiras 18 60,00 10 33,33 2 6,67 30
Baleia 15 50,00 9 30,00 6 20,00 30
Total e Média 91 50,56 49 27,22 40 22,22 180
FONTE: Pesquisa direta. 

 

 
4.19. A SITUAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL 

 

O povo cearense é herdeiro direto dos povos indígenas que livremente viviam e 

interagiam harmoniosamente com diversos geoambientes, antes de se iniciar o processo de 

genocídio dessas populações, patrocinado pelo Império Português. Isto significou, à época, 

a tentativa de destruição da toda a cultura não-cristã existente, para se impor uma nova 

cultura lusitânia, fincada numa base judáico-cristã, especialmente preparada para 

ideologicamente converter ao catolicismo os povos pagãos, ironicamente considerados 

como ‘sem alma’. Ocorreram, porém, no processo, focos de resistência ao domínio 

Português. A cultura é considerada como produção de um saber coletivo que se fez ao 
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longo de um processo de organização social, característico de cada grupo étnico e de 

acordo com suas especificidades geoecológicas. Estas, por sua vez, são determinadas pelas 

próprias condições climáticas, geomorfológicas e pedológicas e até por cada tipo de 

vegetação existente, que em conjunto forjam processos diferenciados de representação 

simbólica do seu modo de viver próprio, os quais se traduzem na confecção de artefatos de 

uso comum, nos ritos e nas lendas.  

 

Esses elementos são a essência mesma da cultura cearense (aquela que 

originalmente chamava esse pedaço de terra de Siará) e foram transmitidos, de geração em 

geração, por meio do ensino comunitário repassado pelos mais velhos. É por isso que ainda 

existem no Ceará (e com uma presença marcante nas comunidades litorâneas) as rendas, os 

bilros, o artesanato em barro, couro, palha, com areias coloridas, a redes e as embarcações 

de pesca e toda uma deliciosa culinária própria cearense, que se constitui nos mais 

autênticos elementos definidores de uma identidade cultural autóctone, que obviamente se 

mesclou com os elementos dos colonizadores europeus e dos negros africanos que aqui 

foram escravizados. São as marcas de uma resistência cultural ao brutal domínio militar, 

político e civilizatório, além da tentativa de extermínio étnico patrocinado pelos 

Portugueses.  

 

O artesanato produzido no litoral tem grande importância na reconstrução e resgate 

da identidade social cearense. Ora, como a sustentabilidade cultural é uma das dimensões 

fundamentais e indispensáveis de qualquer estratégia de desenvolvimento turístico que 

realmente pretenda ser sustentável, foi colocada uma pergunta visando saber qual a 

percepção dos entrevistados sobre a situação do artesanato local, no período em estudo. Os 

resultados foram os seguintes: 

 

• Uma boa parcela dos entrevistados, representados por 71 pessoas ou 

39,44% do total geral, afirmaram que a situação do artesanato local, no período, piorou 

muito, a partir da observação do cotidiano dos artesãos(ãs) e dos resultados dos seus 

esforços em produzir. Colhendo-se as percepções dos próprios trabalhadores do artesanato 

(os quais, diga-se de passagem, foram unânimes em afirmar a grande queda nas vendas e 
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produção) eles constataram a falta de estímulos e apoio financeiro para a atividade. Se os 

fluxos turísticos se intensificam e deles participam pessoas com dinheiro e se existe uma 

produção artesanal nos locais de visitas turísticas, por que não expô-la à venda aos 

visitantes? Para expor o que se produz, em quantidade e diversidade bastante limitadas e 

sem um local público ou comunitário para a exposição não se pode deslanchar nenhuma 

produção artesanal. A exceção é Cumbuco que já tem um local comunitário para exposição 

permanente de artesanato, mas não é visitado, pois o turista fica na Barraca onde se vende 

artesanato, havendo também duas grandes lojas com artesanato feito em Fortaleza. O local 

em que se verificou uma maior incidência foi Pecém, com 26 pessoas (ou 86,67% do total 

local), um número absolutamente alto que reflete a redução do número de turistas dos 

últimos anos e do abandono completo dessa importante categoria profissional de artesãos. 

A incidência menor aconteceu em Baleia, com 4 pessoas ou 13,33% do total local, sendo 

estas as próprias artesãs. Essa posição resulta da baixa produção que lá existia e do 

abandono da profissão por muitas (os) desses trabalhadores, desestimulados e 

desamparados pelo governo; 

 

• A seguir, detectou-se que uma boa parte dos entrevistados, 

representados por 45 pessoas (ou 25,00% do total geral), afirmou que a situação do 

artesanato local melhorou um pouco, no período. Sendo exatamente ¼ dos entrevistados 

esse número tem uma representatividade que se explica pelo fato de, apesar da falta de 

incentivo público, em alguns lugares a própria comunidade se “virou” para produzir o 

artesanato e, como os fluxos se intensificaram, passou a oferecer um pouco mais dos 

produtos. É o caso de Paracuru, Lagoinha e Flecheiras (que registraram, respectivamente, 

10, 8 e 9 pessoas, ou 33,33%, 26,67% e 30,00% dos totais locais), mas essa maior produção 

não é correspondida plenamente pelo consumo, a melhoria na renda, pois ainda não há uma 

grande procura e as vendas só aumentam um pouco na alta estação. O caso de Baleia 

registrar 10 pessoas (33,33% do total local) se deu pela pouca informação dos 

entrevistados, ao acharem que, por terem surgido duas lojinhas de artesanato e porque 

algumas pousadas oferecerem artesanato aos seus hóspedes (quase todos, produtos vindos 

de fora), confundiram tais fatos com um aumento da produção artesanal local; 
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•  Uma boa parte dos entrevistados, representada por 43 pessoas ou 

23,89% do total geral, afirmou que não aconteceu nenhuma alteração na situação da pesca 

artesanal, nas suas comunidades, demonstrando uma situação de estagnação da atividade 

nessas áreas. Segundo a Corporação dos Artesãos do Ceará – CAENART, existem mais de 

900.000 profissionais em todo o Estado (sendo que estão inclusos nesta categoria os 

pescadores artesanais). O destaque ficou com Baleia, com 14 pessoas ou 46,67% do total 

local, a quase metade dos entrevistados percebeu esta não alteração da produção e venda 

artesanais, demonstrando que, ou o mercado atingiu o seu ponto de saturação e não deverá 

crescer mais, ou a oferta permaneceu inelástica em relação ao demanda crescente de 

turistas. Em contraposição, a incidência menor ficou com Pecém, sem nenhum entrevistado 

confirmando a situação de declínio da atividade na localidade. 
 
“De labirinto mesmo, no Pecém que eu conheço, tinha eu e a sobrinha (a esposa do meu 
sobrinho), que ela tinha muita peça de labirinto, as coisas mais lindas, já tava (sic.) com 
mais de um ano, guardava mais de ano, ela nunca que quisesse comprar, agora foi que ela 
deu uma colega dela pra sair vendendo pra ver se vendia e ela largou foi de novo. Uma vez 
botaram aqui na pracinha, fizeram uma feirinha de artesanato, já fizeram duas vezes, a 
primeira vez o meu sobrinho construiu uma barraca pra mim, eu fui levei meus trabalhos 
tudin (sic.), botei na barraca. Do jeito que eu botei eu tirei seu Zé, se for mentira minha eu 
não quero chegar na cozinha da minha casa. Pra dizer que eu não vendi uma blusa que não 
era nem de labirinto, era de malha que minha irmã tem uma lojinha, aí me deu pra mim 
levou, mas não vendi uma peça, quando foi agora no ano passado fizeram outra feirinha e 
eu disse: não vou botar barraca!” (Dona Raimunda dos Santos, Labirinteira do Pecém, em 
28/02/2002, depoimento registrado na pesquisa participante). 
 

• Outra situação registrada foi a de “um pouco pior”, que somou 14 

pessoas representando 7,89% do total local, número este que se somado aos que se 

referiram a uma grande piora da produção artesanal formaria 85 pessoas (ou 47,22% do 

total geral). Isso tudo poderia colocar em alerta os planejadores do turismo cearense, para 

buscarem soluções eficazes urgentes, sob pena de não vir mais a existir a atividade num 

futuro próximo. Pois poderá haver um desencadeamento negativo que gere descrédito no 

setor e, assim, não haver o repasse do saber para as novas gerações. Estes tenderiam a 

buscar novas profissões, relacionadas ao turismo, que tem preferido utilizar produtos 

industrializados e sintéticos, em vez dos produtos derivados da arte e saber populares. O 

destaque ficou com Cumbuco e Flecheiras, com 4 pessoas (ou 13,33% do total de cada 

local), reforçando a situação de decadência e desestímulo da atividade. Mesmo com o apoio 
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dado pela ONG Instituto Terramar a um grupo de artesãs de Flecheiras, a situação ainda 

está difícil de segurar para esses trabalhadores (as); 

 

 
Figura 4 – A típica rendeira e sua atividade, desvalorizadas pelos 
Gestores turísticos em Flecheiras.  
 

• Por fim, apareceram alguns que afirmaram que a situação melhorou 

muito, representados por 7 pessoas ou 3,89% do total geral, o que destoa com a maioria e, 

portanto, pela sua quantidade é irrelevante. Isto deve haver decorrido da desinformação de 

alguns entrevistados. 
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Tabela 43 – Graus de percepção sobre a situação do artesanato local, no período entre 1995 – 2001, das 
amostras das comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e 
Baleia. 

Comunida 
de/Situação 
do Artesanato 
local 

Piorou 
Muito 

% Piorou 
um 

pouco 

% Melho
rou 
muito 

% Melhorou 
um pouco

% Não se 
alterou 

% Total 

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

13 43,33 4 13,33 2 6,67 5 5,33 6 20,00 30 

Pecém 26 86,67 - - 1 3,33 3 10,00 - - 30 
Paracuru 6 20,00 2 6,67 2 6,67 10 33,33 10 33,33 30 
Lagoinha 13 43,33 2 6,67 - - 8 26,67 7 23,33 30 
Flecheiras 9 30,00 4 13,33 2 6,67 9 30,00 6 20,00 30 
Baleia 4 13,33 2 6,67 - - 10 33,33 14 46,67 30 
Total e Média 71 39,44 14 7,78 7 3,89 45 25,00 43 23,89 180 

FONTE: Pesquisa direta. 

 

4.20. A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA COMO SUSTENTÁCULO POLÍTICO 

AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

A última pergunta da pesquisa semi-estruturada tratou de uma questão fundamental 

que está vinculada à capacidade de resistência de um dado grupo social ás mudanças 

impostas por agentes econômicos ou políticos desvinculados de sua realidade sócio-cultural 

e que não buscam ouvir as opiniões e consentimentos das populações locais para 

promoverem mudanças no lugar e na vida de seus moradores. Esta pergunta trata do 

processo de organização comunitária, desenvolvido durante o período do PRODETUR-CE 

em cada comunidade, para se detectar o grau de empoderamento dos atores sociais nas 

negociações ou a aceitação passiva, perante as intervenções públicas e privadas do período, 

e qual a sua autonomia, no sentido de questionamento, força mobilizadora de pressão 

coletiva e capacidade de negociação política reivindicatória e propositiva, em legítimo 

benefício da população local.  

 

Para Sachs, existem questões essenciais relacionadas a essa temática que deveriam 

ser priorizadas da seguinte forma: 
"O êxito da aplicação da abordagem do ecodesenvolvimento será condicionado pela 
capacidade institucional para se estimular à inovação social e empenhar-se em novas formas 
de planejamento contratual e participativo. Nesse campo, três tarefas podem ser assimiladas: 
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Empenho na análise comparativa de experimentos sociais reais em matéria de gestão local e 
urbana, organização de serviços sociais e de vida cultural, qualidade das condições de 
trabalho, gestão de recursos, proteção do ambiente etc; 
Entrosar as comunidades engajadas em experimentos paralelos; 
Encorajar, por todos os meios, novos experimentos ao vivo que são o fator mais 
dinamizante na busca de alternativas de desenvolvimento e de novos estilos de vida. 
Desenvolvimento é um processo de aprendizagem social que não pode ser substituído pelo 
pensamento dedutivo. A burocracia tende a suspeitar de experimentos sociais inovativos. As 
organizações internacionais têm um grande papel a cumprir ajudando a vencer tal 
prevenção” (SACHS, 1986-a: 272). 

 

 Os resultados foram os seguintes: 

 

• A maioria dos entrevistados afirmou que a organização comunitária, em cada 

localidade, melhorou um pouco, sendo que estes somam 78 pessoas ou 43,33% do total 

geral. Isso tem um significado importante, no sentido de demonstrar a possibilidade do 

surgimento de um processo de luta política, a partir de uma tomada de consciência coletiva, 

onde surja claramente a força de empoderamento do conjunto dessas pessoas que não mais 

agirão de forma isolada e desarticulada, mas conquistarão espaços nas instâncias 

deliberativas legais, como os conselhos municipais e os fóruns de debates, podendo influir 

nos seus resultados. A comunidade-destaque nessa questão foi Pecém, com 22 pessoas, 

representando 73,33% do total local, um número bastante expressivo que denota um avanço 

no sentido da mobilização da comunidade. Mas nas entrevistadas gravadas evidenciou-se a 

existência de um trabalho organizativo da comunidade coordenado por secretarias estaduais 

ligadas ao PRODETUR-CE 1a fase, ao CIPP e ao PROURB, com apoio da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo do Amarante. Assim esse crescimento torna-se relativisado, pela 

suspeição da autonomia na condução das ações dessas novas entidades comunitárias, pois o 

fato de serem criadas mais entidades comunitárias não é garantia de fortalecimento das 

lutas sociais do lugar; o que pode surgir é o enfraquecimento e a divisão da comunidade 

com a cooptação das principais lideranças opositoras ao projeto do governo. Mas, foi 

também em Pecém que aconteceu uma mobilização popular, organizada pela Comissão 

Pastoral dos Pescadores (CPP) e pelo Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará, 

conjuntamente com lideranças dos moradores da localidade do Bolso, contra a expulsão dos 

moradores, disfarçada de desapropriação, para dar lugar a obras do Porto do Pecém e uma 

estrada ferro (no dia 7 de setembro de 2001). Outra localidade em que boa parte dos 

entrevistados afirmou que a organização comunitária melhorou um pouco, foi Flecheiras 
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com 18 pessoas (ou 60% do total local), o que reflete a presença decisiva da ONG Instituto 

Terramar que vem desenvolvendo trabalhos de conscientização política, educação para o 

exercício da cidadania e defesa do meio ambiente, geração de emprego e renda, além da 

transferência de tecnologia sobre a pesca e cultivo de algas. A denúncia de uma liderança 

local demonstra essa preocupação de defender o lugar onde mora: 
 
"Na verdade, o PRODETUR foi de repente que apareceu, onde o governo do Estado jogou 
para gente. Quando nós nos demos conta da existência do PRODETUR, a Flecheiras já 
estava sendo tomada por loteamentos, assim também as praias, dunas e o projeto de 
construção da estrada que foi o que mais marcou a comunidade que ia passar pelo meio de 
Flecheiras onde ia acabar com a comunidade. As ruas de Flecheiras são estreitas e o 
projeto era de 12 metros, então ia destruir a rua por completo. Então causou um impacto 
muito grande e as poucas reuniões que teve, o governo ia e mostrava o que eles pretendiam 
e não pediram ajuda para a comunidade e opiniões. E depois de muito tempo que fui tomar 
conhecimento do caso Plano Diretor, onde para que o PRODETUR fosse aplicado no 
município, teria que ter o Plano Diretor do município que deveria ter sido feito junto com 
as comunidades” (Gláucia Sena, Ex-Presidenta da Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Flecheiras, 30/04/2002).      

 

• A localidade onde essa opção foi menos expressiva, foi Cumbuco/Lagoa do 

Barro, com 6 pessoas (ou 20,00% do total local), um número pouco representativo que dá 

uma indicação de desarticulação das lideranças locais e de vulnerabilidade da comunidade 

face aos projetos governamentais. 

 

• Houve uma coincidência de resultados na quantidade de duas situações 

registradas, com 42 pessoas (ou 23,33% do total geral) a afirmaram que a organização 

comunitária teria piorado muito e, outros tantos, que ela não se alterou em nada. O destaque 

absoluto dos que afirmaram que a situação da organização comunitária piorou muito foi 

Cumbuco/Lagoa do Barro com 20 pessoas (66,67% do total local), reforçando a situação de 

fragilidade da comunidade perante o megaespeculador João Bosco que, infelizmente, 

controla a vida da comunidade. A situação tem piorado, com a vinda das grandes mansões e 

dos hotéis que invadem as áreas de dunas e de praias sem pedirem a opinião ou 

consentimento dos moradores locais. 

 

• Nas entrevistas em grupo que foram gravadas nas diversas localidades, o 

debruçar sobre as questões relacionadas com a organização comunitária, foi muito bem 

aceito no sentido de provocarem muitos debates, com críticas feitas aos dirigentes das 
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organizações, a influência direta das prefeituras e do governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Governo (SEGOV), que coordenou a implantação dos Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Sustentável (CMDS`s) e outras secretarias como a SEINFRA e 

SETUR que juntas, promoviam as mobilizações e as reuniões, quase sempre, com as 

organizações comunitárias mais simpáticas às estratégias políticas do governo estadual e 

municipal. 
 
"Há vinte e dois anos atrás, nós vivia muito bem, cada um com sua casinha em lugares 
espalhados por toda essa área que hoje está cercada de casarões e aí apareceu o doutor 
Bosco e disse pra gente se agente quisesse ele ia ajudar nossa comunidade, trazendo água, 
luz, praça, escola e posto de saúde e ainda ia construir umas casas pra gente mora tudo 
mais perto. A gente aceitou e ele aterrou a parte baixa que agente chamava de Cumbuco e 
deu as casas e depois ficou com resto pra vender e ainda proibiu da gente vender nossa 
casinha. Hoje você vê que as famílias cresceram e hoje moram pais, filhos e netos chegando 
a ter numa casa 15 pessoas porque as casas não têm terreno com a gente tinha antes, para 
os filhos poder morar” (Dona Júlia, moradora do Cumbuco, 4/11/2001, depoimento 
registrado na pesquisa participante). 

 

• Quanto aos que afirmaram não ter havido alteração na situação da organização 

comunitária, o destaque ficou com Paracuru e Baleia, com 14 pessoas cada (que 

representam 46,67% do total local), demonstrando a pouca participação comunitária e a 

ausência de canais de diálogo entre as lideranças e o governo estadual. 

 

• Há os que afirmaram que a organização comunitária piorou um pouco que 

somando 12 pessoas e representando 40,00% dos totais locais. Isto, por não terem lutado 

para melhoras em benefício da população local. O destaque coube a Baleia, com 5 pessoas 

(ou 16,67% do total local), um número pouco significativo, no contexto geral de todas as 

entrevistas já realizadas. 

 

• O último registro é o de menor incidência e se refere a um significativo 

crescimento no processo de organização comunitária, no sentido de uma melhoria 

qualitativa e quantitativa da inserção das comunidades nas lutas reivindicatórias da 

sociedade de cada um dos municípios. Esse item teve um total de 6 pessoas (ou 3,33% do 

total geral), que são pouco representativas nos números globais, sendo, portanto, fruto da 

completa desinformação desses 6 entrevistados sobre as formas e estratégias de 

organização existentes na própria comunidade. Não afetam a avaliação predominantemente 
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negativa quanto aos efeitos sobre a organização interna da maioria das comunidades que se 

inseriram forçadamente no PRODETUR-CE 1a fase, sem que fossem feitas as formas mais 

básicas e elementares de consulta sobre a pertinência e interesse, ou não, dos investimentos 

do PRODETUR-CE 1a fase, e as melhores formas de realização e acompanhamento dos 

projetos sob o controle das populações locais. Se a situação de mobilização social e 

organização comunitária fosse outra esses números também seriam outros. 
 
Tabela 44 – Grau de compreensão da Organização Comunitária do período entre 1995 - 2001 das 
amostras das comunidades de Cumbuco/Lagoa do Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e 
Baleia. 

Comunida 
De/Organi 
Zação 
Comunitária 

Melho 
rou 

muito 

% Melho 
rou um 
pouco 

% Piorou 
muito 

% Piorou 
um 

pouco 

% Não se 
Alte 
rou 

% Total 

Cumbuco/ 
Lagoa do 
Barro 

1 3,33 6 20,00 20 66,67 - - 3 10,00 30 

Pecém 2 6,67 22 73,33 1 3,33 2 6,67 3 10,00 30 
Paracuru 2 6,67 13 43,33 1 3,33 - - 14 46,67 30 
Lagoinha - - 8 26,67 13 43,33 2 6,67 6 20,00 30 
Flecheiras 1 3,33 18 60,00 6 20,00 3 10,00 2 6,67 30 
Baleia - - 10 33,33 1 3,33 5 16,67 14 46,67 30 
Total e Média 6 3,33 78 43,33 42 23,33 12 6,67 42 23,33 180 

FONTE: Pesquisa direta. 
 
 
4.21. RESUMO ESQUEMÁTICO DAS PESQUISAS 
 

 

Na construção de interconexão das informações coletadas nas pesquisas, foi 

possível estabelecer elos de ligação das respostas aos questionamentos elaborados, para se 

averiguar as percepções de parte significativa dos habitantes das 6 comunidades inseridas 

na área prioritária do PRODETUR-CE. Como síntese unificadora do sistema turístico de 

parte do litoral oeste, inserido em sistemas sócio-econômicos, em cada comunidade, com os 

seus substratos geossistêmicos aos quais está associado e essencialmente lhes é dependente, 

pode-se organizar as principais ilações e resultados dos dados coletados: 

 

 Em referência às categorias de Atores locais, verificou-se que ainda 

predominam as atividades profissionais ligadas à cultura local, com Pescadores(as) 

contando com 51 pessoas, ou 28,33% do total das profissões, enquanto que os que 

atuam nas novas atividades ligadas ao turismo somaram 29 ou 16,11% do total das 
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profissões. O número médio dos profissionais ligados ao turismo é relativamente alto e 

essa condição decorreu do surgimento de uma cooperativa de bugeiros, do crescimento 

do número de casas de veraneio e, com isso, de vagas para caseiros(as), além de alguns 

hotéis e restaurantes que demandaram a contratação (para alguns, temporária) de 

profissionais na área. O percentual maior foi porém, o de Estudante (33,33%) e os 

Desempregados (22,22%) que somados formam 55,55%, sendo a grande maioria sem 

oportunidades de trabalho e tornando-se dependentes dos que dispõe de renda e 

sustentam a família. 

 

 Quanto à Renda Familiar, a situação é, em larga vantagem, da faixa baixa de 

até 2 SM (130 pessoas ou 72,22%), que quando agregada aos dados anteriores de alto 

desemprego, se torna muito grave, pois a maioria recebe 1 SM. 

 

 A Distribuição de Gênero foi eqüitativa, apesar da aleatoriedade das escolhas 

dos entrevistados, prevaleceu foi a questão das profissões, nas quais se havia só homens 

ou só mulheres, como a pesca e a confecção de renda (na realidade há uma pequena 

predominância do Gênero Feminino, no geral). 

 

 Outra Distribuição de amostra que reflete a realidade foi a da escolaridade 

onde se confirmou o baixo índice de escolaridade (50% com Ensino Fundamental 

incompleto), além de um alto percentual de analfabetos (21,11%). Somando-se as faixas 

de ensino médio e superior, chega-se a 17,23%, um percentual baixo, apesar de todo o 

trabalho de oferta de cursos supletivos, como o Tempo de Avançar, dos últimos 6 anos, 

da criação das classes de aceleração e do processo de aprovação automática das escolas 

públicas e da oferta de merenda que fizeram a evasão diminuir em todo o Estado.  

 

 No aspecto da compreensão sobre o PRODETUR-CE a percepção 

predominante foi a do absoluto desconhecimento, no que diz a sua existência, 

finalidade, objetivos e importância para o futuro das localidades, para 86 pessoas (ou 

46,11%), secundado por um conhecimento mínimo para 34 pessoas ou 18,89% e que 

quando somados formam 117 ou 65% de pessoas que não entendiam o porquê da 
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existência do PRODETUR-CE 1a fase. Os restantes 63 entrevistados (ou 35%) 

afirmaram conhecer o Programa, sendo contudo assimétrico o grau de conhecimento, 

pois predominou nas localidades maiores, como Pecém e Paracuru, onde circulam mais 

informações e a população é mais instruída, buscando com isso, conhecer sobre os 

projetos públicos que interfiram na suas localidades. 

 

 No que se refere à influência dos investimentos do PRODETUR-CE nas 

localidades, durante o período entre 1995-2001, a percepção predominante foi de que 

trouxeram alguma melhora, para 86 pessoas ou 47,78% do total, e que melhorou muito, 

para outros 31 entrevistados ou 17,28% que juntos somaram 117 pessoas ou 65% dos 

entrevistados. Essa maioria que reconhece as melhoras conseguiu relacionar a 

disponibilidade de água potável nas casas, melhores estradas, novas oportunidades de 

empregos e de novos pequenos negócios, como os fatores marcantes das melhoras de 

suas localidades. Já os outros 35% restantes (25% que disseram que piorou muito e 

10% que nada mudou) explicitaram os aspectos negativos dos investimentos que 

influenciaram na diminuição da qualidade de vida, como o barulho, o lixo, as drogas, a 

violência, a prostituição infanto-juvenil, a especulação imobiliária e a degradação sócio-

ambiental, repetindo para esses aspectos a maior incidência em Pecém e Paracuru, e 

refletindo a visão crítica prevalecente nestas localidades. 

 

 No que tange ao comportamento do Emprego, no período 1995-2001, a 

percepção prevalecente foi a de haver aumentado um pouco, para 82 pessoas ou 45,5% 

do total geral, principalmente em Lagoinha e Flecheiras em que esse item atingiu 2/3 

dos entrevistados, um reflexo evidente do aumento do fluxo de turistas que afluiu com a 

montagem da infra-estrutura do PRODETUR-CE (se se acrescentar a opção “aumentou 

muito” o percentual sobe para 90% e 80%, respectivamente). Quanto à estagnação do 

nível de emprego, se percebeu sua predominância em Baleia, com 19 ou 63,33%, 

revelando o pequeno aumento dos fluxos turísticos na localidade ou não aproveitamento 

da mão-de-obra local nos investimentos do Programa. Quanto ao efeito negativo da 

diminuição do nível de emprego, uma parcela razoável (46,67% e 40%) dos 
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entrevistados de Pecém e Paracuru identificou essa reversão incômoda do objetivo 

maior de incrementar o fluxo turístico na região. 

 

 No caso do comportamento dos preços (no período 1995-2001), o que se 

verificou foi a  predominância de aumentos (para 2/3 do total) bem maiores do que a 

inflação, controlada após o Plano Real, em praticamente todas localidades (exceção 

para o Pecém que teve uma queda alta dos fluxos turísticos depois da construção do 

Porto, e de Baleia que estagnou nos fluxos turísticos). Mais desesperadora foi a situação 

em Cumbuco, em que praticamente todos apontaram empobrecimento causado por 

esses aumentos excessivos dos preços, com a conseqüência óbvia de redução do 

consumo, justamente para aqueles que já se encontram no limite do mínimo necessário 

à subsistência material. 

 

 Para o caso da situação da saúde e do saneamento básico, a percepção 

prevalecente foi a de um pouco de melhora, para 88 pessoas ou 48,88%, tendo como 

grande destaque Lagoinha (70%) e Flecheiras (73,33%). Se for adicionada essa opção 

com a dos que afirmaram ter melhorado muito (que somou 29 pessoas ou 16,11%), 

chega-se ao número de 117 pessoas ou 65% (do total geral), revelando uma boa 

aceitação dos trabalhos de prevenção de doenças e atendimento primário desenvolvido 

pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). Também, boa aceitação teve a 

implantação dos sistemas de saneamento básico que, apesar de não serem implantados 

em todas as localidades e serem excludentes em termos sócio-econômicos, já que 

privilegiaram algumas áreas, nos distritos e mesmo nas sedes municipais. A exceção foi 

a Lagoa do Barro que não tem assistência médica, saneamento básico e onde a maioria 

afirmou que houve a piora dessas condições. 

 

 Quanto à situação da coleta e destinação final do lixo, evidenciou-se a 

predominância absoluta da existência de coleta regular, para 127 pessoas ou 70,55% do 

total (exceção para Lagoa do Barro onde não há coleta e Baleia onde a coleta é irregular 

e inexiste em algumas áreas). No que se refere à destinação final do lixo, não há um 

conhecimento exato dos locais de descarte e não sabem sobre trabalho com reciclagem 
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e/ou compostagem de lixo orgânico. Além do mais, não se elaborou um trabalho de 

educação ambiental, no sentido de se reduzirem a produção e o despejo irresponsável 

do lixo gerado. 

 

 Na questão dos treinamentos relacionados ao turismo, no período 1995-

2001, houve a ocorrência de alguns cursos para a ampla maioria,  somando 126 pessoas 

ou 70% do total, mas foram distribuídos de forma assimétrica (e, em alguns lugares 

como Flecheiras, as pessoas confundiram os cursos ofertados pela ONG Terramar com 

os do PRODETUR-CE 1a fase). Afirmaram haverem sido privilegiados os amigos dos 

organizadores, o que foi objeto de críticas e revoltas contra a equipe do PRODETUR-

CE (para os moradores de Lagoa do Barro não foram oferecidos cursos). 

 

 O caso da Pesca Artesanal que é atividade característica da cultura litorânea 

e, por isso, sua continuidade e afirmação têm uma importância para o futuro dessas 

localidades, a grande maioria afirmou que a situação piorou muito, no período 1995 a 

2001, chegando a somar 128 pessoas ou 71,11%. Se somados com as que disseram que 

piorou pouco chega-se a 144 pessoas ou 80% do total, uma quantidade mais de que 

relevante. Isto gera intensas preocupações sobre a pesca predatória, a sobre-pesca, a 

degradação ambiental dos manguezais que interfere na reprodução de inúmeras espécies 

marinhas, e a falta de incentivo e estímulos aos próprios pescadores que sofrem nas 

mãos dos atravessadores que mantêm um sistema de dependência, pois estes vendem os 

apetrechos de pesca, a alimentação da viagem e são donos da maioria dos barcos. 

Diante das condições atuais apontadas pela maioria dos entrevistados, pode-se concluir 

que a sustentabilidade econômica, social e ecológica da pesca, nas localidades 

pesquisadas, seria fraca, em função da inexistência dos atratores consolidados, ou seja, 

o capital natural está decrescendo, ao longo do tempo e não existe capital físico, 

monetário e/ou de máquinas (capital artificial, para Herman Daly) que seja 

complementar ou substituto daquele (o turismo está substituindo a pesca). Se a situação 

perdurar há o sério risco de desequilíbrio sistêmico (tanto nos sócio-econômicos como 

nos geossistemas), com aumento da desordem interna até chegar-se a um grau elevado 
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de entropia (um colapso de transporte de matérias e não-transformação energética, visto 

que o substrato vivo poderá se extinguir, no longo prazo). 

 

  Do ponto de vista da percepção sobre a situação das manifestações 

culturais típicas e delineadoras da identidade cultural desses povos essencialmente 

vinculados ao mar, a condição predominante é a de que pioraram as expressões das 

manifestações culturais, ao longo do período de 1995-2001, para 92 pessoas ou 51,11% 

do total geral (principalmente em Pecém, Lagoinha e Flecheiras). A questão da não 

alteração dessas manifestações somou um número razoável de 67 pessoas ou 37,22% do 

total, o que pode revelar uma manutenção da rica cultura, na mesma intensidade do 

passado recente (principalmente para Cumbuco/Lagoa do Barro e Baleia). Mas, reflete 

a falta de interesse em se incentivar as autênticas manifestações populares. Se somada 

com a condição anterior, envolve 159 pessoas ou 88,33%, a grande maioria que assiste 

a perda dos seus valores mais verdadeiros (alguma exceção viria de Paracuru onde 12 

pessoas afirmaram a melhora e resistência cultural) e, com isso, passa a assumir padrões 

culturais externos e desvinculados de suas raízes que se baseiam no respeito e 

integração com a vida e o meio ambiente. A sustentabilidade cultural é fraca também, 

pois, em todos os lugares do Ceará onde esse processo se deu, como Canoa Quebrada, 

Jericoacoara e Praia das Fontes, a descaracterização cultural alterou profundamente a 

vida, os costumes, as relações sociais e os valores de praticamente todos os seus 

moradores, de modo que não se pode mais considerá-las comunidades pesqueiras ou 

tradicionais, pois essa vinculação com o passado foi rompida e destruída. 

 

  Quanto à questão da turistificação dos lugares litorâneos induzida 

pelo planejamento turístico governamental, sobressaiu a percepção de que esse processo 

predominante não gerou influência para a maioria, representada por 83 pessoas ou 

46,11% do total geral. Já os que disseram que o turismo gerou influência positiva 

reuniu um número razoável, com 58 pessoas ou 32,22% do total, significando em 

termos de construção de um imaginário social do Ceará pela força do marketing, que se 

agora associam o sol com o lazer, a festa e a beleza da paisagem litorânea, numa 

resignificação do drama da seca, que não deixa de continuar a existir mesmo no litoral. 
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Gera, porém, outros apelos ou desvia as atenções para se buscar o “lado bom” das 

coisas, só que, nas paisagens, não aparecem os moradores dessas localidades, que se 

poderia deduzir como inabitadas. 

 

  Quanto à percepção sobre as mudanças na situação da renda e das 

condições de vida (entre 1995-2001) que são significativas para se alcançar a 

sustentabilidade econômica, a predominância foi a de que houve um pouco de melhora, 

para 74 pessoas ou 41,11%, o que transita próximo dos que disseram que continuaram 

sem aumento de renda (que a rigor representa uma perda de poder de compra por conta 

da inflação do período), somando 60 pessoas ou 33,33%. Se este número anterior for 

somado com o dos que disseram que efetivamente tiveram perda na parca renda (95 

pessoas ou 52,77% do total geral numa faixa que envolveu todas as localidades), revela 

indícios sérios de, mais uma vez, sustentabilidade econômica fraca, justamente a mais 

festejada, que chama mais atenção e parece que dá muitos votos, pois atinge a área mais 

vulnerável das populações depauperadas que se agarram às promessas falsas e se 

tornam joguetes dos inescrupulosos. 

 

  No que diz respeito ao grau de conscientização ambiental, no período 

1995-2001 verificou-se uma razoável predominância do seu aumento, para 91 

entrevistados ou 50,56%, significando que, para um bom número de pessoas, o 

interesse em cuidar do meio ambiente tem aumentado. Isso é bastante positivo (os 

destaques se justificam por conta de haver pessoas mais escolarizadas em Paracuru e 

Flecheiras e, nesta última, existirem os projetos do Instituto Terramar). Houve 

contraditoriamente, uma parte dos entrevistados, representada por 49 pessoas ou 

27,22% do total,  que afirmou haver o grau de consciência diminuído durante o período.  

Somada com os que afirmaram que não se alterou a consciência, equivaleria (em alguns 

locais até superando, como Cumbuco/Lagoa do Barro e Pecém) ao número dos que 

afirmaram que esta consciência aumentou (exceto em Paracuru e Flecheiras). Esta 

dualidade gerada compromete a sustentabilidade ambiental no longo prazo, em virtude 

da urgência do aumento da conscientização ecológica individual e coletiva, como vital 

para se estabelecerem estratégias de desenvolvimento em nível local e regional, 
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formando grupos de pressão, de ação política e de participação ativa para solucionar os 

problemas sócio-ambientais locais. 

 

 Outro aspecto relevante para a conquista da sustentabilidade cultural 

é a afirmação do processo de produção artesanal local. O grau de percepção 

predominante da situação do artesanato local foi a de piora grande, para 71 ou 

39,44%, sendo, no entanto, assimétrica essa percepção e estando bem evidente em 

Pecém (que reuniu 26 pessoas ou 85,67%) e em Lagoa do Barro (13 ou 100% da 

localidade), evidenciando o risco de destruição de uma das expressões mais 

significativa da identidade cultural cearense e falta de apoio público nestas 

localidades. Se for juntada essa primeira opção com as dos que afirmaram ter 

piorado um pouco e não alterado, o resultado gera 128 pessoas ou 71,11%, e se 

traduz em forte ameaça à sustentabilidade cultural de praticamente todas as 

localidades. Isto, porém de forma assimétrica, pois em localidades como Paracuru e 

Flecheiras houve algum aumento da produção no período, apontando para a 

formação de núcleos locais de resistência cultural (mais uma vez, ressalte-se a 

presença do Instituto Terramar, em Flecheiras). 

 

  E, finalmente, para fechar o processo e integrá-lo às outras 

percepções captadas, verificou-se quanto ao grau de organização comunitária que 

refletiria a dimensão do empoderamento (mais pela qualidade da ação política, do que 

da quantidade de organizações existentes nas localidades), que prevaleceu a percepção 

de que houve uma insuficiente melhora. Isso revela um interesse em aumentar a 

capacidade de intervenção dos atores locais mais visivelmente em Pecém, Paracuru e 

Flecheiras. Já no que se refere ao retrocesso no processo de organização comunitária 

local, despontaram Cumbuco/Lagoa do Barro e Lagoinha (que somaram 20 pessoas ou 

66,67% e 13 pessoas ou 43,33% respectivamente). Esta situação certamente 

compromete a sustentabilidade cultural (que seria, portanto, fraca ou, no longo prazo, 

insustentável) das localidades o que, está associado ao crescimento desordenado do 

turismo de massa e sua homogeneização cultural, geradora de alienação social, cultural 

e política, em qualquer lugar. 
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  Quando se busca analisar os dados de uma pesquisa quali-

quantitativa que se insere numa abordagem sistêmica, torna-se necessário busca as 

interconexões das respostas, suas sinergias e possibilidades de emergências na 

confluência e significância dos resultados. No que se refere aos números totais de cada 

item relacionados às 9 percepções mais relevantes tem-se a seguinte distribuição: 

 

 Pioraram muito com 627 respostas que se equivalem a 31,27% do total, 

quase um terço das respostas e que pode ser compreendido como uma 

confluência de percepções de sérios descontentamentos sobre várias questões 

(principalmente sobre a situação dos últimos 6 anos da pesca artesanal, 

manifestações culturais, preços e artesanato local) que são relevantes para a 

sustentabilidade sócio-ambiental das comunidades inseridas no programa; 

 

  Pioraram um pouco com 155 respostas ou 7,82% do total e que mostra um 

descontentamento num nível mais baixo, gera motivos para preocupação, e 

principalmente para o caso dos preços, da renda, saneamento e saúde (sendo que 

os mais graves são os últimos, que estão diretamente contemplados no 

PRODETUR-CE); 

 

 Não mudou com 460 respostas que se equivalem a 23,23% do total geral e 

representa uma condição manutenção durante o estado de coisas na comunidade, 

principalmente sobre a influência do turismo na vida das pessoas, renda e 

manifestações culturais; 

 

 Melhoram um pouco com 467 respostas ou 23,59% do total, que expressa 

uma quantidade razoável de percepções mais ou menos boa, principalmente para 

empregos, investimentos do PRODETUR-CE na localidade, renda, organização 

comunitária saúde e saneamento, que gerou contradições com outros dados que 

mostram situações de piora muito e pouca. 

 



 181

 Melhorou muito que seriam as respostas mais desejáveis e que somaram 

271, ou 13,69% das respostas que atestariam as mudanças para bom patamar 

para a conscientização ambiental e grau de influência do turismo na vida das 

pessoas das comunidades. 
 
Tabela 45 – Síntese dos graus de percepções sobre as localidades das amostras de Cumbuco/Lagoa do 
Barro, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras e Baleia. 

Itens analisados/ 
Grau de 
Percepção 

Piorara
m 
Muito 

% Piorara
m um 
pouco 

% Não 
mudou 
 

% Melhor
aram 
um 
pouco 
 

% Melhor
aram 
muito 

% Total 

Investimentos do 
PRODETUR-CE 
na Comunidade 

45 25,00 - - 18 10,00 86 47,78 31 17,22 180 

Emprego 23 12,78 12 6,67 46 25,55 82 45,50 17 9,44 180 
Preços 120 66,67 58 32,22 2 1,11 - - - - 180 
Saneamento e 
Saúde 

6 3,33 20 11,11 37 20,56 88 48,88 29 16,11 180 

Pesca Artesanal 128 71,11 16 8,89 22 12,22 14 7,78 - - 180 
Manifestações 
Culturais 

92 51,11 - - 67 37,22 - - 21 11,67 180 

Grau de 
influência do 
turismo 

39 21,67 - - 83 46,11 - - 58 32,22 180 

Renda 12 6,67 23 12,78 60 33,33 74 41,11 11 6,11 180 
Conscientização 
Ambiental 

49 27,22 - - 40 22,22 - - 91 50,56 180 

Artesanato Local 71 39,44 14 7,78 43 23,89 45 25,00 7 3,89 180 
Organização 
Comunitária 

42 23,33 12 6,67 42 23,33 78 43,33 6 3,33 180 

Total e Média.  627 31,67 155 7,82 460 23,23 467 23,59 271 13,69 1980 
FONTE: Pesquisa direta. 



5 SUSTENTABLIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, RESULTADOS 

ALCANÇADOS E A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA TURÍSTICO 

CEARENSE COM ÊNFASE NA CIDADE DE FORTALEZA E AS SEIS 

CIDADES DO LITORAL OESTE E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

5.1 Breve discussão sobre sustentabilidade e turismo 

 

5.1.1. O conceito de sustentabilidade e a teoria dos sistemas complexos 

 
 
segundo se diz, o mundo é como uma teia de pérolas, arranjadas de tal forma que, se 
olhando uma delas, vêem-se todas as outras nela refletidas. Do mesmo modo, cada objeto no 
mundo não é unicamente ele mesmo, mas envolve todos os outros objetos e, de fato, está em 
todos os outros objetos. 
Sutra Hindu 

 

 

O conceito de sustentabilidade tem sido estudado e aplicado por diferentes autores e 

estudiosos de organizações interessadas em solucionar os problemas sócio-ambientais. 

Destacam-se COSTA (1993), PASSET (1994), NACIONES UNIDAS (1998), entre outros, 

que levantam não apenas a necessidade, mas a relação direta do conceito de 

sustentabilidade – especificamente, neste caso, o estudo de indicadores - com um enfoque 

sistêmico: “o enfoque sistêmico é uma abordagem global dos problemas ou sistemas, 

concentrando-se no jogo de interações entre seus elementos (...), permitindo melhor 

entender e descrever a complexidade organizada” (DE ROSNAY, 1975:12).  

 

O sistema é um “conjunto de elementos em interação dinâmica, organizados em 

função de um objetivo” (DE ROSNAY, 1975:12). Este objetivo pode ser apenas manter sua 

estrutura e se dividir, como é o caso de alguns ecossistemas, cuja meta é manter seu 

“equilíbrio” e permitir o desenvolvimento da vida no seu interior.  

 

Os sistemas são muitas vezes divididos em subsistemas, supra-sistemas, 

metassistemas (MORIN, 1977; BOULANGER, 1991; CAPRA 1992). Os átomos são 
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sistemas que constituem as moléculas, que formam as células, que formam os órgãos, que 

constituem o organismo, que é um indivíduo que se insere em um grupo, que faz parte de 

uma sociedade, segundo diversos estudiosos do tema como DE ROSNAY (1975), 

BERTALANFFY (1983), LUGAN (1996). MORIN (1977) lança a pergunta se “tudo é 

sistema?”, a partir do pressuposto de que não existe a idéia de objeto finito e auto-

suficiente, entendendo-se que se está dentro de um conglomerado de sistemas, que se 

separam hierarquicamente e que estão interrelacionados. 

 

MORIN (1977), assim como DURAND (1996) e BRANCO (1989), destacam que o 

isolamento de um sistema, e do seu conceito, é uma abstração do observador. É sistema o 

que o observador considera, do ponto de vista de sua autonomia e de suas emergências. O 

sistema é físico, mas existe uma abstração na determinação dos limites e das distinções, que 

são influenciados por representações sociais nas quais o observador está inserido.  

 

Para DE ROSNAY (1975), também citado por BRANCO (1989) e LUGAN (1996), 

um sistema pode ser caracterizado por seu aspecto estrutural e seu aspecto funcional. O 

aspecto estrutural consta de: limite do sistema (definição da fronteira física: a membrana de 

uma célula, uma cerca, ou outra delimitação definida); elementos (componentes do sistema, 

individuais ou agrupados); reservatórios (acumulação de elementos, energia, informação ou 

matéria); e de uma rede de comunicação (que permite fluxos e trocas entre os elementos, 

entre esses e o entorno, entre os níveis hierárquicos). 

 

O aspecto funcional consiste na existência de fluxos (de matéria, energia, 

informações, elementos, através da rede de comunicação); válvulas (que exercem o 

controle dos diferentes fluxos: centro de decisão); prazos (delais) (diferentes velocidades 

dos fluxos, tempo de estocagem nos reservatórios, atrito entre os elementos do sistema, 

configurando um sistema de inibição ou amplificação das ações); e anéis de retroação 

(feedback) (permitem agir sobre o passado, o efeito agindo sobre a causa, com o objetivo de 

regulação, reforçando ou acelerando as entradas (efeito cumulativo), ou amortecendo as 

entradas (efeito estabilizador)). 
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MORIN (1977) levanta, como características principais de um sistema, a 

organização, que também é considerada por DURAND (1996) como conceito central de um 

sistema, e as emergências. A organização é a “disposição dos indivíduos e das relações 

entre os componentes, que produz uma unidade complexa, ou sistema, dotada de qualidades 

desconhecidas ao nível dos componentes ou indivíduos” (MORIN, 1977:25). 

 

As emergências, resultado da relação do todo e das partes, são qualidades ou 

propriedades de um sistema que são novas em relação às qualidades ou propriedades dos 

componentes ou indivíduos, ou o fato de estarem (componentes e indivíduos) estruturados 

diferentemente em relação a outro tipo de sistema. As qualidades nascem das associações, 

das combinações. As emergências se observam nos diferentes níveis do sistema e se 

definem baseadas nas idéias de que: a) o todo é mais que a soma das partes (existem 

propriedades que só são observadas em função das relações que acontecem, não existindo 

nos elementos individuais); b) a parte é mais que a parte (ao constituir um sistema e 

relacionar-se com outras partes, podendo apresentar características que não teria 

individualmente); c) o todo é menos que a soma das partes (existem características 

individuais que desaparecem no conjunto das relações, não sendo mais observadas no 

todo).  

 

DURAND (1996) levanta ainda a complexidade como uma importante característica 

de um sistema. A manutenção dessa complexidade, seja na sua realidade ou na sua 

abstração, é de fundamental importância, às custas de se admitir que não se pode captar 

tudo. A complexidade é função do número de elementos e de suas características, assim 

como das ligações que acontecem entre eles. É também função da incerteza e possibilidades 

próprias do seu entorno. A complexidade se caracteriza pela variedade de elementos e 

interações entre os elementos e os diferentes níveis hierárquicos, as diferentes ligações e 

interações não-lineares (DE ROSNAY, 1975).  Na percepção de GONDOLO (1999): 
 
"Prigogine levanta a hipótese de que em sistemas muito complexos, sistemas biológicos ou 
sociais, onde as espécies ou os indivíduos interagem de maneira muito diversificada, a 
difusão, a comunicação entre todos os pontos do sistema é muito rápida, o que assegura uma 
certa estabilidade ao sistema. Conclui-se: "a rapidez da comunicação interna do sistema é 
que determina a complexidade máxima que a organização de um sistema pode atingir, sem 
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se tornar demasiado instável"(PRIGOGINE & STENGERS,1984, p. 132)" (GONDOLO, 
1999:76). 

 

Uma outra característica importante dos sistemas é sua estrutura aberta. Esta 

permite uma relação permanente com seu entorno (troca de matéria, energia, informações, 

para manter sua organização contra a degradação; pode ser considerado como um 

reservatório que se enche e esvazia na mesma velocidade). A interação com seu entorno é 

constante - um modificando o outro - e por sua vez sendo modificado (DE ROSNAY, 

1975). MORIN (1977) fala da abertura e do fechamento (cloture) que acontecem em função 

da organização. Isto é, o sistema tem seu limite, muitas vezes, fisicamente determinado.  

 

A complexidade de um sistema, seu comportamento caótico, é a principal 

característica que determina a incerteza intrínseca aos sistemas, e a dificuldade de predição 

de seu comportamento, principalmente quando se considera o longo prazo. Esta 

complexidade excede o entendimento coerente, por um lado, e caracteriza um universo de 

fatos que ainda são desconhecidos do ser humano. Esses limites de conhecimento do 

observador (MORIN, 1975) impedem de se absolutizar qualquer observação efetuada, ou 

até mesmo de se observarem certos detalhes. 

 

A discussão dos sistemas complexos pode ser feita, segundo CLAYTON E 

RADCLIFFE (1996), usando um modelo matemático que se expressa em um “espaço fase”. 

Segundo estes autores, neste modelo integrado o problema central da sustentabilidade pode 

ser determinado. Além disso, cada indivíduo, de cada geração, poderá determinar a região 

no “espaço fase” que determina a sustentabilidade da sua realidade, que é então 

determinada relativamente. Estes autores fazem a conexão direta do “caos” com a 

sustentabilidade. Outros autores, DOLL (1997), que analisam a questão do enfoque 

sistêmico em si, também aprofundam esse aspecto, que se considera importante de 

mencionar neste estudo. Esta configuração em espaço-fase pode ser feita sob a forma de 

quadro de referência onde serão expostos os elementos, as suas interconexões, os fluxos, as 

correlações negativas e positivas, além de apresentar os processos de retroalimentação 

associados aos ambientes de entrada e saída do sistema, quem controla e quem controlado 

na estrutura hierárquica interna. 
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"Nos ecossistemas, o papel da diversidade está estreitamente ligado com a estrutura de rede 
do sistema. Um ecossistema diversificado também será flexível, pois contém muitas 
espécies com funções ecológicas sobrepostas que podem, parcialmente, substituir umas às 
outras. Quando uma determinada espécie é destruída por uma perturbação séria, de modo 
que um elo da rede seja quebrado, uma comunidade diversificada será capaz de sobreviver e 
de se reorganizar, pois outros elos da rede podem, pelo menos parcialmente, preencher a 
função da espécie destruída. Em outras palavras, quanto mais complexa for a rede, quanto 
mais complexo for o seu padrão de interconexões, mais elástica ela será. 
Nos ecossistemas, a complexidade da rede é uma conseqüência da sua biodiversidade e, 
desse modo, uma comunidade ecológica diversificada é uma comunidade elástica. Nas 
comunidades humanas, a diversidade étnica e cultural pode desempenhar o mesmo papel. 
Diversidade significa muitas relações diferentes, muitas abordagens diferentes do mesmo 
problema. Uma comunidade diversificada é uma comunidade elástica, capaz de se adaptar a 
situações mutáveis" (CAPRA, 1996:256). 

 

No entanto, a diversidade só será uma vantagem estratégica se houver uma 

comunidade realmente vibrante, sustentada por uma teia de relações. Se a comunidade 

estiver fragmentada em grupos e em indivíduos isolados, a diversidade poderá, facilmente, 

tornar-se uma fonte de preconceitos e de atrito. Todavia, se a comunidade estiver ciente da 

interdependência de todos os seus membros, a diversidade enriquecerá todas as relações e, 

desse modo, enriquecerá a comunidade como um todo, bem como cada um dos seus 

membros, numa perspectiva de estruturação de um processo endógeno que supere o 

planejamento que se baseia na idéia de domínio dos sábios sobre os incautos, voltando-se 

para a auto-organização, pois: 
 
Na auto-organização, pelo contrário, o que vai acontecer é que os elementos manifestam ao 
máximo sua autonomia, há uma criatividade da organização como um todo e a criatividade 
vai depender do embate entre os elementos. Ao invés de tentar reduzir a espontaneidade, só 
haverá auto-organização quando houver elementos que não serão necessariamente 
controlados por uma autoridade central. Pode haver centralização no ponto de partida do 
processo, mas que no decorrer do processo torna-se mais um elemento entre outros, onde 
não há uma relação de domínio, mas de colaboração" ( GONDOLO,1999:76). 

 

Nessa comunidade, as informações e as idéias fluem livremente por toda a rede, e a 

diversidade de interpretações e de estilos de aprendizagem - até mesmo a diversidade de 

erros - enriquecerá toda a comunidade. 
 
"Sustentabilidade diz respeito, também e principalmente, a um padrão de organização de um 
sistema que se mantém ao longo do tempo em virtude de ter adquirido certas características 
que lhe conferem capacidades auto-criativas.  
Em geral se confunde sustentabilidade com durabilidade de um ente ou processo. Diz-se que 
um ente ou processo econômico, social, cultural, político, institucional, ambiental ou físico-
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territorial é sustentável quando se mantém prolongadamente no tempo, ou seja, quando este 
ente ou processo é durável. Mas a durabilidade é uma conseqüência da sustentabilidade. Se 
um sistema é sustentável, então ele é durável, mas porque ele é capaz de se auto-organizar, 
de se reproduzir, enfim, de auto-criar as condições para a sua continuidade" (FRANCO, 
2001: 10). 
 

A realidade do “caos” está diretamente ligada à complexidade admitida. A partir do 

momento em que se consideram mais do que dois componentes interagindo, observa-se um 

novo comportamento, que aparenta acontecer fora de qualquer padrão. No entanto, segundo 

Doll (1997), estes padrões existem, mas não são observáveis a olho nu (pelo menos não 

dentro do sistema lógico atual). É possível determinar um padrão, a partir de abstrações do 

comportamento dos componentes feitas em gráficos (“espaço fase”). 

 

Outro aspecto que foi levantado no estudo do “caos” é o que GLEICK (1989), 

citando o trabalho de Lorenz, chama de “efeito borboleta”. Poincaré, citado por DOLL 

(1997), também levanta a mesma questão: pequenas perturbações ao longo do tempo 

podem provocar grandes mudanças. É chamado de “efeito borboleta”, pois alegoricamente 

(mas quem sabe se não é possível?!) um bater de asas de uma borboleta no Japão pode 

determinar um ciclone nos Estados Unidos (GLEICK, 1989). A importância desta 

consideração é que fica evidente que a realidade não segue um ciclo fechado, 

rigorosamente previsível e repetitivo mecanicamente como um relógio suíço (porque até 

estes falham e a partir de algum tempo, atrasam em função da ação da própria lei de 

entropia pela diminuição da energia disponível que decorre do desgaste das peças). 
 
"São estes, então, alguns dos princípios básicos da ecologia - interdependência, reciclagem, 
parceria, flexibilidade, diversidade e, como conseqüência de todos estes, sustentabilidade. À 
medida que o nosso século se aproxima do seu término, e que nos aproximamos de um novo 
milênio, a sobrevivência da humanidade dependerá de nossa alfabetização ecológica, da 
nossa capacidade para entender esses princípios da ecologia e viver em conformidade com 
eles" (CAPRA, 1996:256).  

 

5.2. Resultados alcançados nos estudos 

 

A conjugação das análises históricas e dos dados econômicos e sociais dos últimos 

dezesseis (16) anos no Ceará, no contexto do país em uma economia planetária 

informacional e financeiramente integrada, colocou em evidência e em xeque a política de 

desenvolvimento sustentável e de turismo, sob a forma de questionamentos analíticos 
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fundados nas hipóteses de trabalho inicialmente elaboradas. Portanto, ficou claro, na análise 

do estudo técnico feito pela ARC sobre o PRODETUR-CE 1a fase, que as informações 

sobre os recursos públicos e sua alocação para a montagem da infra-estrutura, nos seis 

municípios prioritários do PRODETUR-CE 1a fase, objetivaram a criação de condições 

físicas e de acesso. Viabilizou-se, assim a ampliação de um processo de atração de 

investimentos e de empresários, externos à estrutura econômica local e até nacional, sob o 

pretexto de se promover o desenvolvimento econômico e social que se espalharia, em 

forma de “efeito de transbordamento”, para se encadear com os demais setores da 

economia, em dimensão estadual. 

 

Até o momento, na região prioritária do PRODETUR-CE (e sobre os efeitos na vida 

da maioria absoluta dos seus moradores), o que se detectou concretamente foi um imenso 

desconhecimento quanto ao programa e suas reais intenções, que privilegiam os grandes 

empreendedores turísticos estrangeiros e nacionais. Além disso, há os riscos de expulsão 

dos moradores locais, o que aos poucos já vai ocorrendo (pois, no contexto de globalização, 

mais do que nunca, conhecer é poder); a falta de interesse e visão política dos gestores 

públicos do programa para inserirem a sociedade civil na concepção, implementação, 

monitoramento e avaliação do programa, desqualificando e menosprezando as críticas e 

sugestões de mudança nas diretrizes e rumos do mesmo; a falta de harmonia, sinergia e 

integração entre esse programa e outros projetos e programas que acontecem na mesma 

região, como a construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e o 

Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO). Aquele avançou livremente e 

sem nenhum disciplinamento sobre o uso e ocupação dos solos litorâneos, nos contextos 

atuais e futuros, tarefa primordial que caberia ao outro, com visível descaracterização 

cultural das comunidades litorâneas, decorrente da progressiva e descontrolada invasão 

cultural homogeneizante da globalização que se revela na destruição paulatina das 

manifestações culturais caracterizadoras dos modos de vida, mitos, ritos e relações sociais 

delineadores da identidade e auto-afirmação de uma comunidade. 

 

Quanto aos impactos sobre o crescimento da economia cearense, os números 

evidenciaram a contribuição dos investimentos do PRODETUR-CE 1a fase, em termos de 
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empregos e maior produção dos setores vinculados às obras públicas montadoras da infra-

estrutura, nos hotéis e pousadas que foram implantados e nas outras empresas que se 

instalaram em função dos investimentos indutores do programa. Esse crescimento, no 

entanto, se concentrou na Capital, Fortaleza, que, inegavelmente, foi a maior beneficiária, 

com a modernização e ampliação do Aeroporto Pinto Martins e de uma série de 

investimentos no setor que cresceram muito. Ademais, a maior permanência em Fortaleza e 

preferência dos turistas pela mesma se deve a suas maiores opções de diversões e culturais 

(principalmente depois da construção do Centro Cultural Dragão do Mar, em 1999), além 

de ter praias até bem próximas aos hotéis (apesar da poluição existente em várias delas). 

Mesmo com esse evidente aumento do turismo e dos seus negócios e empregos correlatos, 

Fortaleza tem um elevado índice de desemprego que flutuou na faixa de 17% da PEA, em 

2001, e 16%, em 2002 (a PEA de Fortaleza, em novembro de 2002, somou 952.039 pessoas 

e o desemprego atingiu 142.806 pessoas em 2002), segundo dados do SINE/IDT. 

 

5.2.2. GRAU DE SUSTENTABILIDADE DO PRODETUR-CE NA ÓTICA DOS 

ATORES LOCAIS 

 

A confluência dos resultados da pesquisa revelou o grau de sustentabilidade do 

programa, na ótica dos atores locais entrevistados que apontou em linhas a seguinte 

configuração: 

Sustentabilidade Fraca para as dimensões: 

 

Econômica: Poucos empregos gerados (temporários e precários), nível de renda 

estagnado, Excessivo Aumento dos preços; 

 

Sócio-cultural: Segregação sócio-espacial, expulsão da zona de praia, favelização 

(Flecheiras e Cumbuco), prostituição infanto-juvenil, tráfico de drogas, descaracterização 

cultural, desvalorização do artesanato local; 
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Sócio-ambiental: Degradação de Dunas causada pela construção de estradas, 

Ocupação desordenada da zona de praia, Construção de um molhe de contenção na Praia de 

Pecém, Destruição de Manguezal em Pecém. 

Pontos Positivos: 

 

Melhoria das condições e meios de transportes (Acessos); Abastecimento d’água e 

saneamento básico para algumas localidades (principalmente sedes); aumento do fluxo 

turístico (para alguns lugares). 

 

Pontos Negativos: 

 

Profundo desconhecimento do programa por parte da população local; pouco 

investimento em capacitação; pouca diversificação dos modos de transporte; 

comprometimento do meio ambiente; falta de incentivo à arte e cultura local; centralização 

do planejamento e gestão do programa. 

 

O documento do BID intitulado: “Anexo de Impacto Social e Ambiental 

PRODETUR II BR – 0323 I – Análise do PRODETUR I”, que está contido no Documento 

oficial: “PROFILE II BRAZIL, August 28, 2001 BR – 0323”, faz sérias críticas aos 

projetos implementados nos Estados e seus impactos sociais e ambientais negativos, tais 

como:   
 
“o Programa gerou ou intensificou alguns impactos indiretos, como aumento da migração 
interna no Estado, com conseqüente crescimento de favelas e assentamentos sem infra-
estrutura adequada, prostituição, aumento de criminalidade. São problemas que não foram 
analisados por ocasião do PRODETUR I e para os quais não há estatísticas confiáveis. 
Problemas como a migração estão associados a diversos fatores sociais, entre eles as 
condições econômicas por que passa uma área, expectativa de geração de empregos nas 
áreas beneficiadas com programas de desenvolvimento, e também condições climáticas, 
quando períodos prolongados de seca expulsam a população afetada, inchando as favelas 
das maiores cidades e gerando queda na qualidade de vida. É importante assinalar que, por 
mais que estas populações migrantes (campo/cidade) estejam alojadas em áreas urbanas sem 
serviços e infra-estrutura básica, elas em geral têm condições de ser melhor atendidas pelas 
Prefeituras locais, por estarem mais adensadas. 
Uma lição aprendida com o PRODETUR é a necessidade de estabelecer uma linha de base 
de informação para a caracterização dos aspectos sociais e ambientais das áreas a serem 
beneficiadas, antes dos investimentos serem realizados. Neste sentido, indicadores sócio-
ambientais deverão ser identificados e avaliados como parte de um sistema de informações 
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para o setor e, na medida do possível, do sistema de avaliação e monitoramento do 
programa” (BID-PROFILE II, BRAZIL 2001:4). 

 

O documento do BID, que tem uma importância para os gestores turísticos 

nordestinos, conclui sua análise apresentando diversas considerações que teriam força de 

condicionantes para a etapa futura, o PRODETUR II. São lições obrigatórias, por não 

ocorrido interlocução e aceitação das críticas e sugestões feitas pela sociedade civil. Diz 

ainda, o referido documento daquela autorizada instituição financeira multilateral: 
 
“Em resumo, a maioria dos impactos reconhecidos podem ser expressos de acordo com as 
seguintes lições aprendidas: (I) detalhamento insuficiente de projetos de engenharia que 
permitam efetivamente avaliar os impactos diretos e indiretos; (ii) falta de EIA e PCA de 
qualidade que instrumentem adequadamente as decisões sobre os projetos; (iii) falta de 
instrumentos ou de fiscalização de diretrizes de uso e ocupação do território; (iv) falta de 
capacidade de fiscalização de obras e áreas protegidas com base na legislação ambiental 
aplicável; (v) capacitação e treinamento insuficiente dos gestores municipais para 
desempenhar funções de licenciamento, gestão fiscal e administrativa dos serviços; (vi) falta 
de capacidade das agências estaduais para coordenar e cooperar com os governos 
municipais no ordenamento da indústria turística; e (vii) falta de mecanismos efetivos de 
planejamento participativo com participação de todos os segmentos da sociedade envolvidos 
para o desenvolvimento turístico dos destinos priorizados. 
A segunda fase do PRODETUR está sendo desenvolvida sobre uma base conceitual que 
incorpora as lições aprendidas, ao implementar desde o início um processo de planejamento 
participativo e formação de consenso que permita aos diversos atores envolvidos decidir 
como o turismo será desenvolvido em suas respectivas comunidades. Na ausência de planos 
de desenvolvimento detalhados para o setor na Região, ou mesmo para os destinos turísticos 
já beneficiados pelo primeiro programa, o PRODETUR II está concebido e será justificado 
sobre a base de um esforço de planejamento em três níveis, considerando uma fase de 
transição como descrito do Perfil II” (BID-PROFILE II, BRAZIL 2001:9).  

 

5.3. A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA TURÍSTICO CEARENSE COM, ÊNFASE NA 

CIDADE DE FORTALEZA E SEIS CIDADES DO LITORAL OESTE. 

 

Mário Beni (2001) construiu o sistema de turismo e delimitou a sua proposta de 

estruturação do Sistema Turístico Brasileiro (SISTUR), em que este está constituído por 

elementos que têm permanentes inter-relações e, por sua vez, encerram subsistemas que se 

interconectam por relações entre si de dependência e controle, em níveis antecedentes e 

subseqüentes, sendo, entre si, controladores e controlados. Os subsistemas são, também, 

elementos básicos de um sistema turístico, de maneira genérica, e compostos pelos 

seguintes elementos: 
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- A infra-estrutura das localidades turísticas (estradas, rede elétrica, rede de água e 

esgoto, rede de telefone, postos de saúde); 

- A estrutura ou oferta de equipamentos hoteleiros (hotéis, pousadas, casas com 

quartos para alugar) ; 

- Os equipamentos de lazer e gastronômicos (praças, clubes, lanchonetes, barracas de 

praia e restaurantes); 

- As comunidades receptoras (área, população, organização social, hábitos e 

costumes, conflitos de terra existentes ou não); 

- Os geoambientes das localidades (elementos específicos da paisagem, unidades de 

conservação, impactos ambientais relevantes); 

- A superestrutura (Governo Federal e estadual, SETUR, SEMACE, secretarias 

municipais de turismo, conselhos de turismo); 

- A demanda turística (nacional e internacional); 

- A produção de bens e serviços nas localidades e externamente (pescados, produtos 

agrícolas, artesanato, serviços e bancários); 

- A distribuição da produção local e externa (armazéns e mercearias); 

- O consumo dos bens e serviços produzidos ou não nas localidades. 

 

Nesses elementos ou subsistemas, há uma profunda interpenetração e alinhamento 

hierárquico, de modo que uns se subordinam a outros para se ter uma funcionalidade e uma 

organização estável. Para BENI (2001), existem três características principais das estruturas 

que devem ser observadas para se estudar um sistema turístico: 

 
“Tamanho. O tamanho de um sistema é determinado pelo número de unidades que se o 
compõem. Quando seus elementos são completamente inter-relacionados, sua complexidade 
e tamanho são expressos através do espaço-fase ou número de elementos. Se houver dois 
componentes, o sistema será de espaço-fase bidimensional; se houver três, tridimensional; 
se houver n componentes, será de n espaços-fases. 
Correlação.  A correlação entre as variáveis de um sistema expressa o modo pelo qual elas 
se relacionam. Sua análise é feita por intermédio de linhas de regressão, de correlação 
simples (quando se relacionam variáveis) e correlação canônica (quando se relacionam 
conjuntos de variáveis). Na correlação, a força é assinalada pelo valor da intensidade, 
enquanto o sinal, positivo ou negativo, indica a direção na qual ocorre o relacionamento. 
Causalidade. A direção da causalidade mostra qual é a variável independente, a que 
controla, e a dependente, aquela que é controlada, de modo que a última sofre modificações 
somente se a primeira se alterar. A distinção entre elas ainda está na dependência do bom 
senso, embora haja várias regras para se estudar o problema da causalidade” (BENI, 
2001:33). 
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Como o trabalho está focalizado nas seis comunidades litorâneas do PRODETUR-

CE 1a fase, será feita uma identificação dos elementos constitutivos, das suas inter-relações, 

os ambientes de entrada e saída e os processos retroalimentadores em cada subsistema 

(considerado como o geossistema litorâneo da localidade como um todo) escolhido. O 

Modelo na forma de espaço-fase foi assim estruturado: 

Contribuições para a construção do Sistema Turístico do Ceará – SISTUR/CE 
(adaptado de Beni, 2001).                            Conjunto das Relações Ambientais - RA     
                                              

                             +                                                                                         

                                                                                 -                         

+                                                                                                                              

                                    +                                         -                                                                                  

         -    --                    -                                               

           =                                    

 

 

Fonte: Mário Carlos Beni, Sistema de Turismo – Construção de um Modelo teórico 
referencial para a aplicação na pesquisa em turismo, São Paulo, ECA/USP, 2001. 

“As letras seqüenciais e codificadas distribuídas pelos diferentes conjuntos do SISTUR 
correspondem aos operadores do sistema. (...)” (BENI, 2001: 45).   

 

BENI (2001) faz observações importantes sobre as inter-relações entre os 

subsistemas e o conjunto das Relações Ambientais, da seguinte forma: 
 
“Na concepção do SISTUR, pode-se depreender que os subsistemas ecológico, econômico, 
social e cultural foram agrupados no conjunto das Relações Ambientais, pois, enquanto 
sistemas isolados na sua concepção maior, estão fora do sistema, ao mesmo tempo em que, 
como antecedente e controlador, com ações específicas que influenciam decisivamente a 
atividade de turismo, acham-se dentro do sistema. O mesmo se verifica em todos os demais 
conjunto de subsistemas” (BENI, 2201,46). 

 

 
 
 
 
            +             
             

  Superestrutura 
E

  Infra-estrutura 
             F 
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A

Social 
B

Econômico 
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D

                        +                           
Ω Oferta      Mercado    Demanda 
H,I,J,K,L           +   G M,N,O,P,Q,R 
INPUT                    OUTPUT   
         -                 -                   
+                                    + 
     

Produção Consumo

Distribuição
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As observações acima são importantes, no sentido de se elucidar a dinâmica 

funcional do SISTUR/CE e sua organização estrutural atual. Observa-se que a 

superestrutura tem como função principal (no contexto antidemocrático do PRODETUR-

CE) dar a definição, ordenação jurídico-administrativa, determinação das ações normativas 

e execução do programa no referido sistema, sendo representada pelo BNB, pelo 

Governador do Estado, a SETUR, a SEMACE (e os demais órgãos que gerenciam o 

PRODETUR-CE), as secretarias municipais de turismo, os conselhos de turismo dos 

municípios (onde existem, mas sem uma ampla participação popular). O PRODETUR-CE e 

a cidade de Fortaleza (esta última como antecedente, controladora dos fluxos e ambiente de 

entrada) exercem funções de antecedentes e/ou controladores das relações com todos os 

demais elementos sistêmicos. A Superestrutura se constitui também na variável 

independente que se vincula diretamente à comunidade receptora, ao subsistema, ao social, 

ao cultural, à infra-estrutura e (equivocadamente) ao subsistema ambiental que são 

variáveis dependentes elementos controlados e subseqüentes, sendo, portanto, 

hierarquicamente subordinados à lógica da mercantilização da natureza e das comunidades 

litorâneas. No contexto atual, há uma correlação negativa no sentido de acentuar os 

processos de degradação sócio-ambiental, e um processo de retroalimentação positiva que 

tende a acentuar os problemas atuais com suas emergências transformadoras. Estas, por sua 

vez, têm agido como estruturas dissipativas e comprometedoras da auto-organização 

existente anteriormente, tanto nos geoambientes como nos sócio-ambientes que 

funcionavam relativamente em harmonia, antes do avanço da especulação imobiliária e do 

crescimento da demanda turística, elevada com a concretização do PRODETUR-CE 1a 

fase. 

A montagem da Infra-estrutura, que está, prioritariamente vinculada ao mercado 

turístico globalizante, gera uma correlação positiva com a Superestrutura pelo fato de 

reforçar as ações e determinações futuras que reforçam a estratégia inicial de viabilizar o 

aumento do fluxo, da demanda e oferta turísticas, que são apenas quantitativamente 

dimensionados pelos órgãos acima citados.  

 

Já a expansão ad infinitum do mercado (nos moldes atuais, que se pauta pelos 

megaempreendimentos e mesmo sob qualquer outra forma) desenvolve uma correlação 
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negativa com os subsistemas ecológico, social e cultural, no sentido de acentuar os 

impactos adversos sobre a capacidade de carga dos ecossistemas, poluição hídrica, visual, 

resíduos sólidos das localidades, mananciais, deformações na paisagem, desintegração das 

atividades tradicionais, descaracterização e pasteurização das culturas das populações 

tradicionais e outros. 

 

Com relação ao subsistema econômico, no início, com o crescimento do mercado e 

com ele da demanda e oferta maiores, que influem na distribuição e consumo dos bens e 

serviços produzidos ou não nas localidades, gera-se uma correlação positiva que se 

materializa com os aumentos dos lucros das empresas do trade turístico, maior arrecadação 

de impostos pelos órgãos estaduais e municipais (que podem se tornar uma conta negativa 

ou nula se os incentivos e benefícios fiscais e tributários forem excessivos), aumento das 

divisas internacionais tão necessárias ao equilíbrio ou à diminuição dos déficits no balanço 

de pagamentos, geração de empregos (mesmo que majoritariamente, para residentes nas 

sedes e em Fortaleza) e investimentos que poderão induzir outras atividades correlatas. 

Como o presente estudo trata de questões relacionadas ao ecodesenvolvimento (ou o 

DLIS), a visão sobre o longo prazo se faz imprescindível e, mesmo a partir do curto prazo, 

os efeitos negativos sobre os sistemas social e ecológico e alguns econômicos, como a 

aceleração da inflação nas localidades (que foi apontada na pesquisa), a excessiva 

dependência da economia local, a decadência causada pelo modismo ou a saturação devida 

ao grande número de turistas e o risco de um colonialismo cultural, comprometem a 

funcionalidade e a estrutura do sistema turístico como um todo, podendo inviabilizar 

projetos de vida e a sustentabilidade sócio-ambiental de inúmeras localidades. 

 

Os processos retroalimentadores existentes no SISTUR/CE aqui trabalhado 

verificam-se nos ambientes de entrada (que se localizam em Fortaleza, o Portão de entrada 

do fluxo turístico internacional e da maior parte do nacional), com o ingresso dos turistas, 

excursionistas e veranistas, dos produtos e serviços vindos de outros municípios 

circundantes e de outros Estados, dos fluxos de energia para os geossistemas litorâneos, 

como a luz solar, o movimento das ondas do mar no sentido de regressão da linha da costa, 

dos ventos que modelam as dunas e moldam a linha da costa e movimentam as 
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embarcações de pesca, dos fluxos de informações transmitidas pela televisão, rádios, 

jornais, revistas e vindas diretamente com os visitantes que circulam nas localidades. 

Atualmente, se verifica a intensificação desses fluxos, mais os fluxos de veranistas, 

excursionistas e turistas, sendo que estes últimos constituem a emergência sistêmica que 

alterou a funcionalidade dos subsistemas econômicos, social, ecológico e cultural dando, 

com isso, uma nova configuração estrutural aos sócios-sistemas e aos geossistemas da 

região em foco.  

 

Quanto aos ambientes de saídas do SISTUR/CE, em cada comunidade, nos seus 

limites territoriais terrestres e aquáticos, são eliminados os rejeitos de lixo em formas 

líquidas (e, com a implantação do CIPP e indústrias petroquímicas, a eliminação de dejetos 

líquidos terá custos ambientais elevados). Relativamente aos sólidos (não há um sistema de 

coleta e tratamento adequado do lixo nessas localidades e nem mesmo em Fortaleza) são 

lançados nos mananciais (nas localidades onde não foram implantados sistemas de 

saneamento básico), nos manguezais, rios e mar. Há também a saída de veículos e 

informações pelas estradas asfaltadas que foram construídas e uma grande saída de areias 

depositadas nas dunas móveis que retroalimentam outras áreas como os manguezais, rios, 

lagoas e comunidades localizadas no sentido leste-oeste, intensificando a erosão costeira e 

causam transtornos, como em Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras, Baleia, Icaraí, 

Iparana e Pacheco, trazendo sérios transtornos aos moradores desses lugares e prejuízos aos 

veranistas que têm perdido suas casas construídas à beira mar, em cima ou em volta, de 

cordões de dunas, que são instáveis e se deslocam continuamente de acordo com a direção 

dos ventos. 

 

O subsistema ou elemento infra-estrutura se constitui em uma emergência do 

sistema que gerou aspectos positivos, resultando em novas demandas de produtos e 

serviços para as comunidades, facilidades de acesso para outras localidades como as sedes 

municipais, outros municípios e Fortaleza, além de dotar algumas localidades de 

abastecimento d’água, com encanação e tratamento (como Pecém, Paracuru, Lagoinha e 

Baleia) e esgotamento sanitário (como Pecém, Paracuru, Lagoinha e Baleia, sendo que 

nestes últimos, quando da época da pesquisa, não havia sido concluído e, no caso de Baleia, 
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na parte da beira da praia, estava sendo destruído pelo avanço das ondas sobre a linha de 

costa). Todavia, receberam críticas dos moradores por haverem sido socialmente 

excludentes em relação aos bairros mais pobres, nas sedes, e por não se terem estendido a 

todas as comunidades litorâneas. Do mesmo modo, foram criticadas as obras de 

conservação das dunas do Paracuru, de conservação da embocadura do Rio Mundaú, de 

recuperação e defesa da praia do Pecém (está última causou visivelmente a expulsão dos 

turistas daquela praia) e as obras de recuperação e conservação de várias Lagoas e do 

Lagamar do Cauípe (além da opção ecologicamente arriscada de se construírem Pólos de 

Lazer nesses geoambientes extremamente frágeis e vulneráveis). 

 

O subsistema social, constituído pelo conjunto das comunidades litorâneas, foi o 

que recebeu os maiores impactos quando da implementação e desenrolar do PRODETUR-

CE I, em todos esses anos, em virtude dos efeitos negativos da ocupação desordenada da 

faixa de praia e pós-praia por grandes e médias residências, pousadas, hotéis e o CIPP que 

causaram a expulsão dos antigos moradores dessas áreas, os quais, com suas construções 

simples, não comprometiam os aspectos cênicos caracterizadores da paisagem, estando, 

portanto, integrados e em harmonia com a dinâmica geoambiental existente.  

 

Todo esse processo se deu sem nenhuma discussão responsável, transparente e 

democrática de como, porque, para que, com quem e para quem se deveria criar uma infra-

estrutura que iria acentuar a segregação sócio-espacial, aumentar a violência, a prostituição, 

o desemprego (já que atraiu pessoas de outras localidades por causa dos turistas), as 

modificações nos costumes, valores, códigos grupais e símbolos culturais, que têm 

promovido conflitos intergeracionais, desindenficação com o lugar, imitação dos 

comportamentos e valores consumistas dos turistas e uma ilusão quanto às promessas de 

redenção das mazelas sociais que enganosamente a mídia cearense tem insistentemente 

vendido com programas e cadernos em jornais que apologizam as belezas naturais, 

ignorando os problemas, como a miséria e os acima relatados que afetam 

significativamente todas as localidades litorâneas. Obviamente as intensidades dos efeitos 

são diferenciadas, em função da presença maior ou menor de turistas na localidade, que 

impõe uma mudança maior ou menor no comportamento das pessoas, promovendo uma 
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resignificação nas relações sociais e no resgate cultural, com novos obstáculos e desafios a 

serem enfrentados.  

 

Os subsistemas turísticos locais mais vulneráveis e com um nível de 

sustentabilidade fraca mais evidente são Cumbuco pela forte predominância dos grandes 

empreendimentos que para lá foram projetados, além dos fortes indícios de esquemas de 

prostituição infantil e tráfico de drogas, fraca organização social e um processo de 

degradação sócio-ambiental mais antigo (desde os anos 80); Pecém pela destruição da 

beleza cênica e paisagística com a colocação dos molhes de pedras e da construção do 

Porto e dos futuros investimentos em indústrias dos setores petroquímico e siderúrgico que 

soa altamente impactantes ambientalmente, trafico de drogas, prostituição, além de todo um 

processo de expulsão dos antigos moradores das áreas próximas à praia, ao Porto e a área 

industrial; Paracuru com queda do turismo nos últimos anos em virtude da violência, 

prostituição e tráfico de drogas, crescimento desordenado, especulação imobiliária que 

inclui os estrangeiros e o ex-Governador e atual Senador Tasso Jereissati e degradação 

ambiental das dunas da região; Lagoinha pela falta de lideranças comunitária que lutem 

pela defesa da localidade, fortíssima especulação imobiliária e exploração pela mídia, 

degradação das dunas e perda progressiva da cultura local e da tradição pesqueira, pela 

influência do turismo de massa, situação, aliás, que foi revelada em todas as outras 

localidades que passaram por um processo de perda da identidade cultural coletiva que 

sempre se deu na relação terra e mar, com a pesca, o artesanato e a agricultura de 

subsistência. 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO VOLTADO AO TURISMO 

SUSTENTÁVEL NO CEARÁ 

 

Os vários caminhos percorridos no estudo apontam para um quadro estrutural e 

funcional do SISTUR/CE com sérios pontos de estrangulamentos. Estes colocam em xeque 

a conformação estratégica, o cumprimento das metas estabelecidas nos âmbitos sócio-

cultural, ambiental e até mesmo no econômico (este último pela baixa empregabilidade 

reservada aos moradores das localidades) do PRODETUR-CE 1a fase que se voltou para a 
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criação consciente de enclaves constituídos pelos Resorts, sempre priorizados pelos 

gestores do PRODETUR-CE. Todos estes fatores somados geram uma sustentabilidade 

fraca para todos os aspectos do Programa, como já foi demonstrado no resumo do capítulo 

anterior em decorrência primordial da recusa em aceitar as críticas sinceras da sociedade e 

da ilusão megalônoma de querer em curto espaço de tempo, retirar o Estado de uma 

condição de organização produtiva, da pré-modernidade (a época dos coronéis) à conquista 

da pós-modernidade da era global. 

 

A sociedade civil cearense, desde de 1994, vem se mobilizando, ao fazer denúncias 

quanto à informações privilegiadas que permitiam aos especuladores imobiliários 

adquirirem áreas onde seria implantada a infra-estrutura, para as venderem no futuro. A 

sociedade insistia em ser participante de todo o processo de concepção, implementação, 

monitoramento e avaliação do programa, não sendo, todavia, levada a sério.  

 

A SETUR, através da Coordenação do PRODETUR-CE, promoveu, nos dias 14, 

15, 16, 21, 22, 23 de maio de 2001, seminários de ‘avaliação’ do Programa, nas sedes dos 

seis municípios inscritos nessa 1a fase do PRODETUR-CE. Lideranças comunitárias, 

empresários do setor turístico, políticos de cada município e membros da sociedade civil, 

representada pelo Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará1, estiveram presentes 

nesses seminários onde foi apresentada a conclusão das obras em cada município a 

disposição de se receberem demandas para obras do PRODETUR-CE II que se voltaria 

para a consolidação e integração das ações promovidas na fase I. Os representantes 

comunitários fizeram reivindicações que vieram ao encontro às do Fórum e que aqui serão 

plenamente ratificadas.  

 

Estas discussões e outras reflexões ao longo de toda implantação do programa, 

forneceram subsídios para a elaboração de um Relatório técnico e político, intitulado: 

“PRODETUR-CE: Análise de um projeto em execução”, lançado em 16 de abril de 

2002, que preferiu colocar a palavra “projeto” em vez de “programa” (este, na dimensão 

                                                 
1 O Fórum em Defesa da Zona Costeira é uma rearticulação do Fórum do Litoral, Cidadania, Desenvolvimento e Meio-Ambiente; 
atualmente possui novas entidades e algumas que participaram do Fórum do Litoral. O Fórum em Defesa da Zona Costeira possui 
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técnica do planejamento é efetivamente mais amplo que projeto). Desta maneira, fazia a 

interconexão do PRODETUR-CE 1a fase com o projeto político em execução, 

umbilicalmente ligado às estratégias empresariais do grupo do CIC, núcleo ideológico que 

é apologista do neoliberalismo e da globalização do capital aplicada a partir dos anos 1990. 

 

Os atores locais presentes nos seminários fizeram uma excelente avaliação do 

PRODETUR-CE 1a fase, apontando as contradições e inconsistências sobre as quais o 

Fórum já vinha há algum tempo alertando os gestores do Programa e também ao BID, e que 

foram assim sintetizadas: 

1. O desafio da consolidação do turismo em nível local; 

2. Má sinalização nas estradas construídas pelo PRODETUR (Inadequação e 

conseqüências de ações realizadas como a construção da estrada de Canaã – Trairi, sem 

o Trevo de Acesso, provocando acidentes e mortes); 

3. Localização de obras questionadas (pólo de lazer de Paracuru); 

4. Implantação do saneamento básico, excluindo as periferias das sedes e praias; 

5. Relação recursos investidos x desenvolvimento do turismo; 

6. Incentivo exclusivo aos grandes projetos empresariais; 

7. Mudança na aplicação de recursos previstos; 

8. Capacitação inadequada das equipes das prefeituras. 

 

O Fórum também apresenta uma avaliação que se baseou em estudos de Grupos de 

Trabalhos que, de forma interdisciplinar, vêm se debruçando sobre as diversas 

problemáticas que atingem a zona costeira cearense (primeiro quando era Fórum do Litoral, 

Cidadania, Desenvolvimento e Meio-Ambiente, por volta de 1994, e com sua rearticulação 

como Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará, de 2000 em diante). Os pontos 

principais são aqui aceitos como integralmente válidos e se constituem nas mais 

consistentes observações sobre o Programa que foram, assim, sinteticamente agrupadas por 

tópicos. Foram, também, apresentados os desafios para a nova fase do Programa quando se 

pretende consolidar o Pólo da Costa do Sol Poente, com ênfase na qualificação das 

populações tradicionais (pelo menos é o que consta dos documentos oficiais exigidos pelo 

                                                                                                                                                     
algumas de suas entidades filiadas à Rede Brasil de Acompanhamento das Instituições Financeiras Multilaterais e à Iniciativa de 
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BID exige), para manter e aumentar a demanda turística. Far-se-á a apresentação dos 

tópicos principais, ficando (a íntegra do documento está no ANEXO) assim organizado: 

 Desenvolvimento de um modelo de turismo integrado às demais atividades 

econômicas; 

 Insegurança em relação à posse das terras pertencentes às comunidades litorâneas; 

 Descentralização, participação e capacitação dos atores locais; 

 Planejamento e ordenamento territorial; 

 Eleição da mesma região para atividades econômicas que se conflitam (Turismo e 

Indústria); 

 Descompasso entre o GERCO e o PRODETUR; 

 Infra-estrutura: 

 Saneamento excludente; 

 Necessidades de destinação para os resíduos sólidos; 

 Meio-ambiente; 

 Melhoria da qualidade de vida e benefícios para a população local; 

 Avaliação e Monitoramento.  

 

A forma efetiva de viabilizar, na prática, as recomendações extremamentente 

coerentes e exeqüíveis que estão listadas no documento do Fórum em Defesa da Zona 

Costeira do Ceará e que foram resumidamente apresentadas acima, seria o 

redirecionamento dos investimentos públicos do BNB, BB, BNDES e outros órgãos 

federais e estaduais ligados ao turismo, para as seguintes destinações: 

 A construção de pequenas e microempresas turísticas (como hotéis, 

pousadas, leitos em residências, restaurantes, lanchonetes etc.) sob a 

gerência dos moradores reconhecidamente ligados aos interesses das 

localidades, na forma de cooperativas, associação de moradores ou de 

profissionais; 

 Instalação de equipamentos de lazer, de acordo com os interesses de cada 

comunidade, que possam agregar os moradores e eles próprios promoverem 

                                                                                                                                                     
Gênero que, entre outros projetos, monitora o PRODETUR, sob uma perspectiva de gênero, no RN,PE,CE.  
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eventos culturais, artísticos, folclóricos, teatro e musicais, em forma de 

organizações cooperativas; 

 Incentivo e promoção de cursos de educação ambiental, empreendedorismo, 

gestão de pequenos negócios, por meio de espaços culturais e educacionais 

com salas para reuniões em capacitações de professores, jovens e mulheres 

interessados em atuar no setor turísticos. 

 Estímulo à dinamização e estruturação comercial do artesanato local que 

poderá ser um elemento poderoso na geração e distribuição da renda nas 

localidades, se houver a eliminação dos intermediários do processo. 

 Financiamento fácil, barato (com juros baixos) e rápido, para formação de 

indústrias caseiras ou cooperativas de biscoitos, compotas, doces caseiros, 

típicos da gastronomia regional. 

 A integração dos negócios de produção de mariscos, peixes e crustáceos 

com os hotéis, pousadas, restaurantes e bares que estão e forem ser 

instalados nas localidades pesqueiras, sendo diretamente feita com o(a)s 

pescadores(as); 

 Elaboração de Auditorias ambientais para os investimentos de construção de 

estradas, saneamento básico, recuperação/proteção de ambiental de 

mananciais como praias, lagoas e dunas e as construções hoteleiras 

instaladas na região do PRODETUR-CE I, no sentido de se averiguar se 

estão sendo implementadas as medidas mitigadoras previstas nos 

EIAs/RIMAs; 

 Regularização Fundiária urgente das Comunidades Tradicionais Costeiras 

em conflitos com os especuladores imobiliários, como Lagoinha, Flecheiras, 

Guajiru, Cana Brava e Lagamar do Cauípe, por meio da criação de Reservas 

Extrativistas, Reserva de Desenvolvimento Sustentável ou para o Cauípe a 

transformação de APA em Reserva Ecológica que seriam geridas 

compartilhadamente com IBAMA e comunidade; 

 Criação pelos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais de 

condições objetivas que assegurem a garantia do direito de uso e ocupação 
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dos espaços litorâneos (terra, mar, manguezais) pelas Populações Costeiras 

Tradicionais; 

 Agilização da conclusão do GERCO do Ceará, assegurando a elaboração 

democrática de instrumentos legais previstos na Lei do PNGC que seriam: 

 O Zoneamento Ecológico-Econômico; 

 Os Comitês Gestores e Planos de Gestão; 

 O Monitoramento Ambiental; 

 As Leis que regulem o uso e ocupação da zona costeira (atrelados ao 

zoneamento); 

 Proibição da construção de hotéis próximos aos geoambientes frágeis e 

vulneráveis, como dunas, manguezais, lagoas, rios e praias; 

 Criação de mecanismos legais que obriguem os investidores estrangeiros ou 

grandes investidores nacionais, a prioritariamente contratar residentes das 

localidades praianas onde vão se instalar os empreendimentos; 

 Viabilização da construção e/ou adequação das escolas das sedes e das 

localidades litorâneas voltadas à Educação Ambiental, Turismo e Pesca, 

para favorecerem conhecimentos sobre as importantes temáticas que 

envolvem os territórios litorâneos, formando profissionais na área de 

turismo, sem desprezar a tradição da pesca e as outras atividades 

tradicionais. 

 Elaboração de planos e projetos urbanísticos para os municípios do 

PRODETUR-CE 1a fase, considerando suas influências sobre as localidades 

costeiras onde repercutem estas intervenções públicas e privadas. 

 Busca da gestão costeira integrada, para desenvolver o uso e a ocupação do 

solo, de maneira a assegurar a permanência das condições de moradia dos 

moradores nativos do litoral, promovendo uma regulamentação da atividade 

turística. 

 Formação dos Conselhos Municipais de Turismo, de forma paritária na sua 

composição, sendo que as organizações da sociedade civil sejam escolhidas 

pelo amplo conjunto das diversos setores organizados; além disso, que eles 

tenham caráter deliberativo sobre a formulação, monitoramento e avaliação 
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das políticas públicas municipais de turismo e gerenciem os fundos 

municipais de desenvolvimento do turismo, conforme o Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT). 

 Ação efetiva das polícias e dos agentes públicos que atuam nas áreas de 

proteção, contra a exploração sexual das crianças e dos adolescentes, para 

inibir e se possível acabar com a prostituição infanto-juvenil, oferecendo-

lhes alternativas de terapias e orientação psico-social e de educação, além de 

oportunidade de renda aos seus familiares. 

 Reformulação, negociada com a sociedade civil, representada pelo Fórum 

Cearense do Meio Ambiente e Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará, 

do regulamento e da composição e representação das instituições públicas e 

privadas do Conselho de Turismo do Pólo da Costa do Sol Poente, 

porquanto na situação atual os membros foram indicados pelo Governo do 

Estado e pelo BNB, sem uma consulta à sociedade civil, estando diversas 

organizações representativas rejeitando a composição atual que privilegia as 

grandes operadoras e não tem uma representação democrática dos membros 

da sociedade civil. 

  Impedimento imediato das negociações de construção de grandes hotéis em 

localidades em que existam conflitos com os antigos moradores sobre a 

posse da terra e que respeitem a rejeição dos moradores das comunidades à 

efetivação do empreendimento. 
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