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O trabalho relata a experiência de um grupo de professores de geografia, em dois 

projetos de produção de textos sobre o Estado do Rio Grande do Norte, veiculados através 

de encartes no jornal Diário de Natal. O primeiro projeto intitulado LEITURAS 
POTIGUARES, constou de 12 fascículos que durante um ano foram encartados sempre no 

último domingo de cada mês no citado órgão de imprensa norte-riograndense. 

A Coleção Leituras Potiguares é uma série de 12 fascículos, realizado pelo Projeto 

Ler/DN Educação do Diário de Natal, em parceria com o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Educação. Abordando mensalmente uma temática da geografia estadual, da 

cultura ou da história a saber: 1. Um lugar chamado Rio Grande do Norte; 2. Pré-história de 

nossa terra, 3. Esporte e campeões do RN; 4. Patrimônio Cultural; 5. Cascudo por ele 

mesmo; 6. Festas populares do RN; 7. Mulher e cidadania; 8 Política e políticos.; 9. 

Literatura potiguar; 10. Imortais do RN; 11. O sertão de Oswaldo Lamartine; 12. Cultura 

Popular do RN 

Durante o período de um ano, estudantes de 11 a 17 anos, de 5ª a 8ª série, 

puderam conhecer um pouco mais sobre a história, geografia e cultura norte-riograndense, 

na visão de importantes escritores e especialistas potiguares. A cada lançamento os 

fascículos percorreram as 600 escolas públicas estaduais em exposições itinerantes com a 

presença de seus autores para debate com as crianças e adolescentes. 

O projeto Leituras Potiguares é uma forma de levar à classe estudantil o 

conhecimento sobre as personalidades que fazem parte da história do RN, o nosso 

patrimônio cultura e principalmente proporcional o conhecimento do lugar em que vivem. 

Além disso, cumpre um preceito já definido na Constituição de 1988 (art. 137 parágrafo 2), 

que torna obrigatória a inclusão de conteúdos referentes a cultura do Rio Grande do Norte 

nos Ensinos Fundamental e Médio. 

O titulo do projeto “Leituras Potiguares” faz referência ao primeiro livro didático 

sobre diversos temas referentes ao RN, lançado em 1933, pelo professor Antonio Fagundes. 

É uma coletânea de textos fundamentais para conhecer o Estado escrito por autores locais, 

há 70 anos. 

                                                 
1 jlfelipe@zipmail.com.br 
2 aristotelina@ufrnet.br 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Esta coleção inicia-se com o fascículo intitulado UM LUGAR CHAMADO RIO 

GRANDE DO NORTE. o conteúdo deste, constitui-se de texto, mapas, ilustrações e 

fotografias, todos decodificados para o leitor. A idéia central deste fascículo é levar o cidadão 

a refletir sobre o seu lugar de vida e de relações e a inserção do mesmo no mundo e sobre 

as possibilidades de através da globalização a sociedade local, criar as condições de 

participar dos processos de construção de políticas capazes de combater a pobreza e a 

exclusão social. 

 

UM LUGAR CHAMADO RIO GRANDE DO NORTE 

Fascículo Nº 01 da Coleção LEITURAS POTIGUARES 

O segundo projeto intitulado ATLAS DO RIO GRANDE DO NORTE, consiste de 10 

fascículos com 22 páginas cada, que durante 2 meses foram encartados semanalmente no 

mesmo jornal de maior circulação no Estado, abordando semanalmente uma temática da 

geografia estadual a saber: 1. Localização; 2. Recursos Naturais, 3. Vegetação, clima e rios; 

4. Regionalizações; 5. Cidades e Migrações; 6. Petróleo no RN; 7. Economia Potiguar: 

fruticultura, carcinicultura, apicultura e economias tradicionais; 8 Turismo.; 9. Metropolização 

de Natal; 10. Ação Social da Petrobras no RN. 

Todos os textos, mapas e ilustrações foram produzidos em linguagem e 

apresentação que motivasse não somente o leitor de jornal a conhecer o RN, mas, também 
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aos alunos de ensino médio, por vezes carentes de uma boa informação sobre a geografia 

do Estado. 

Abaixo todos os fascículos da Coleção ATLAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

     
 

     

   

Ambas Coleções apresentam o estado de forma clara, utilizando por vezes de 

indicadores estatísticos dos mais variados aspectos, sejam os de produção agrícola a 

indicadores sociais, para que assim possamos compreender melhor o lugar em que vivemos 

inseridos num mundo global. 
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O conceito de globalização está ligado à idéia de processo e conteúdo de uma 

nova formação capitalista gestada nas três últimas décadas, quando se acentua o processo 

de acumulação e internacionalização dos capitais. 

Essa nova formação econômica envolve elementos das dimensões tecnológica, 

política, comercial e financeira, mas também elementos organizacionais as quais viabilizam 

as relações dinâmicas, que apontam na direção de uma nova reorganização espacial das 

atividades econômicas. 

Este momento atual da formação econômica capitalista é acompanhado de um 

rearranjo do poder mundial e dos centros de decisão. A singularidade desse novo arranjo é o 

fato de o comando da economia mundial estar nas mãos dos Estados Unidos, Japão e 

Alemanha e o comando das decisões geopolíticas e militares ser exercido pelos Estados 

Unidos, a França e a Inglaterra. 

A maior visibilidade dessas ações globais está na hegemonia de uma economia 

financeira que nos últimos anos desencadeou operações de conquista e subordinação da 

economia mundial. Outro sinal forte dessa globalização é a informação, a comunicação, as 

redes do tipo internet, inovações tecnológicas que trazem as máquinas para os interstícios 

da vida social. 

A mídia difunde a idéia de que, por intermédio da internet, estamos criando uma 

nova solidariedade e recria uma ilusão de cidadania, que substitui as ações da sociedade 

civil pelo direito de ir às compras – o consumidor substituindo o cidadão. 

Os atores econômicos globais criam uma imagem que relaciona a face do homem 

moderno com as inovações tecnológicas. Mas essa modernidade, por vezes, é parcial, e a 

sua incorporação é limitada e algumas vezes perversa, pois exclui e marginaliza numerosos 

atores que brandem as suas respectivas identidades, contra o comando do mundo pela 

razão tecnológica. 

A leitura que a sociedade faz das propostas que lhe são oferecidas, o desejo de 

incorporação das tecnologias, baseia-se no entendimento de que essas inovações podem 

ajudar na construção de um sistema político com capacidade de combater a pobreza e a 

exclusão. 

Uma outra leitura, e o Brasil é o maior exemplo dela _ é a crise de democracia e 

dos sistemas políticos que lhe dão sustentação: os governantes estão mais preocupados 

com a inserção na economia global a qualquer custo, o que termina sempre em mais 

sacrifícios para a sociedade, em mais desigualdades sociais e regionais, afastando as 

possibilidades de integração social da nação. 
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As tendências atuais apontam para o Estado brasileiro em crise financeira e, por 

conta disso, a forma de atuação do Estado é modificada: ele agora não mais patrocina o 

desenvolvimento nacional, mas se organiza pela subserviência aos investimentos externos, 

à remessa de lucros dos capitais das empresas internacionais aqui instaladas. 

Aqui a opção é pela inserção passiva na globalização _ quer seja por meio da 

abertura comercial quer por meio do capital financeiro _ uma dependência da conjuntura 

internacional que afasta o país de uma opção pela “integração” competitiva das suas regiões 

a esse mercado global. 

Nesse contexto, o Estado-nacional deixa de atender às demandas da sociedade e 

se volta para fora, transferindo as respostas a essas demandas para o nível local. O grande 

complicador desse momento é que os governos locais, historicamente, não têm essa 

experiência nem condições de atender às reivindicações que emanam da sociedade por 

conta da concentração de recursos e das políticas nas mãos do Governo da União. 

Mas a dificuldade maior é que o governo transfere as demandas da sociedade, 

mas não transfere os recursos para o governo local viabilizar uma política social que 

responda aos anseios por emprego, educação, saúde e segurança, principalmente. E a 

sobrevivência da democracia só é possível pelo atendimento dos governos a essas 

demandas emitidas pelo conjunto da sociedade, mas principalmente pelos pobres, e isso é 

uma tarefa que requer uma proposta de desenvolvimento que seja construída não apenas 

pelos governos locais, mas principalmente pela União como o ente federativo concentrador 

dos recursos e das condições para evitar que as reações desesperadas da pobreza 

comprometa o caminho da nossa sacrificada experiência democrática. 

Mas nem tudo é globalizával, e as resistências passam pelo fragmento, o local, 

onde o lugar sobrevive a esse mundo planetário, pois, enquanto este contém a idéia de 

morada da humanidade, o lugar se afirma como a morada de uma sociedade particular. 

A necessidade de habitar leva o homem à escolha de um sítio, de um território, um 

lugar que abriga efetivamente um grupo humano numa dada unidade geográfica. Nele, os 

homens colocam significados, símbolos e imagens e deixam seus rastros, que forjam 

identidades e a certeza da fixidez do lugar. 

É nesse território identitário que se forja a negação a internacionalização e às 

redes, de internacionalização, pois ambos não comportam uma sociedade política e suas 

práticas sociais. É no lugar que encontraremos o sentido das coisas e as possibilidades da 

construção de um discurso político capaz de fazer a leitura de um mundo que não seja 

apenas das mercadorias e das ordens velozes que movimentam telematicamente o capital 

financeiro. 
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O lugar, portanto, se recusa à globalização. Esta só interessa a um pequeno 

número de atores que atuam de maneira igual no mundo inteiro. Pois a globalização é a 

escala planetária das redes das grandes corporações. Essas grandes corporações emitem, 

por meio dessas redes, as suas ordens e comandos que podem se transformar em 

desordem para o lugar. 

A sociedade local não se satisfaz em ser apenas um ponto de uma rede mundial, 

como se tudo se resumisse à mercadoria, pois o lugar é o resultado da vida, a qual se faz 

coletivamente todos os dias. Nesse sentido, a epistemologia que temos de criar é a da 

EXISTÊNCIA, e não a da produção, como querem os atores globais, pois o futuro só é 

possível nas possibilidades contidas nas pessoas. O capital pode contentar-se com o 

mercado e suas redes, mas a sociedade civil tem necessidade de um território transformado 

não só pelas forças econômicas mas também pelas raízes culturais – a força imaginária dos 

símbolos e mitos que fazem parte da memória coletiva do lugar. 

Os sinais emitidos pelo capital apontam que a globalização, como o ponto alto do 

processo de internacionalização do mundo capitalista, conduz para formas de relações 

econômicas que exigem obediência imediata, sob pena de retirar de cena os atores que não 

encampem essa lógica. A idéia é incluir aqueles lugares ou atores que possuem uma ou 

mais mercadorias globais; os outros, os excluídos, estão fora dessa lógica. Nesse sentido, 

no dizer de Milton Santos, a globalização assume um perfil de um sistema político. E isso 

cria uma demanda nova para a Geografia, pois, mais do que em qualquer tempo histórico, 

homem e região necessitam de um conhecimento profundo e competente sobre o território, 

para armarem, sugerirem e nortearem o nosso fazer na busca do bem-estar social. 

No Rio Grande do Norte, assim como em outras regiões do mundo, o processo de 

modernização impõe uma seletividade, tanto nas formas, como nas funções, o que leva à 

conclusão de que, aqui e em outros lugares do mundo, o que ocorre não é a efetivação de 

um espaço global, mas o surgimento de espaços de globalização, pois esse processo não 

ocorre na totalidade, nem no mundo nem em todos os espaços internos de cada região. 

No Rio Grande do Norte, a história econômica demonstra a permanência de 

economias tradicionais, nas quais a modernização é relativa, prevalecendo padrões de 

produção conservadores e de pouca incorporação tecnológica. É o caso da cana-de-açúcar, 

que se impulsionou com o Pró-álcool na década de 70. O aumento da produção nesse setor 

se deu mais pela incorporação de novas terras ao processo produtivo do que pela absorção 

de novas tecnologias. A crise do Estado brasileiro inviabilizou as históricas intervenções do 

Estado subsidiando essa economia. O momento aponta para uma nova centralização do 

setor, à qual sobreviverão apenas os menos resistentes à mudança. 
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Outra economia estadual em constante crise nas três últimas décadas é a 

salineira, na qual os custos de transporte do sal para a região de maior consumo - o centro-

sul do país - retiram o poder de concorrência desse produto. A desvalorização do preço, 

tanto no mercado interno quanto no internacional, compromete a produção, pois, no início do 

Plano Real, o saco de 25 quilos de sal a granel para o consumo animal custava R$ 2,08 e, 

em 1998, ficou entre R$ 1,80 e R$ 2,00, fazendo com que muitos empresários do setor 

migrassem para outras atividades, como a carcinicultura. Mesmo com o declínio da industria 

salineira, o Rio Grande do Norte continua liderando o ranking brasileiro de produção de sal 

marinho, sendo responsável por 95% de todo o sal comercializado no país (Gráfico 1). Na 

safra do ano de 2002, a produção foi de 4,68 milhões de toneladas do produto, 500 

toneladas a mais que em 2001. Apesar do visível crescimento das exportações de sal 

marinho, é o mercado interno que garante a sobrevivência da indústria salineira, já que 

menos de 25% da produção é destinada ao mercado internacional. Os principais 

importadores do sal norte-rio-grandenses são os EUA e a Nigéria. 

Gráfico 1 

Produção nacional de sal marinho

Rio Grande 
do Norte

Rio de 
Janeiro, 

Ceará e Piauí
5%

95%

 

Já a mineração tradicional ligada à scheelita entrou em crise há duas décadas, 

com a concorrência, no mercado internacional, da scheelita chinesa. Mas a mineração ainda 

representa uma economia com funções complementares para trabalhadores rurais, 

principalmente da região do Seridó, que têm no garimpo de alguns minérios do Estado (ouro, 

águas-marinhas, tantalita, quartzo, berilo, scheelita, micas) uma forma de aquisição de um 

pouco de renda que lhes garanta a sobrevivência depois da colheita das culturas 

alimentares. 

Nos últimos anos, a extração de pedras ornamentais como o granito e o mármore, 

parecem ser um mercado promissor, que ainda requer pesquisa e tecnologias para firmar 

essa atividade econômica no Estado. 
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Em partes do Nordeste brasileiro, a produção agro-industrial, especialmente 

associada à irrigação instalada tanto no Vale do Rio São Francisco, na Bahia e em 

Pernambuco, quanto no Vale do Açu e Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, 

desenvolve articulações econômicas extra-regionais, em particular no que se refere ao 

destino da sua produção. 

A fruticultura irrigada responde por 25% das exportações estaduais. No ano de 

2002, as exportações desse setor renderam 42 milhões e oitocentos mil dólares, só 

perdendo em valor para as exportações de camarão, que renderam ao Estado 47 milhões e 

quatrocentos mil dólares (Conforme Tabela 1) dos principais produtos exportados pelo Rio 

Grande do Norte em 2002. 

Tabela 1 

Principais produtos exportados pelo Rio Grande do Norte 

2001-2002 (US FOB) 

PRODUTO 2003 2002 2001 VARIAÇÃO 
% 2003/2002 

VARIAÇÃO 
% 2003/2001

Camarão 71.099.681 47.493.828 28.832.708 49,7 146,6 
Óleo bruto 58.959.174 24.063.496 - 145,0 - 
Melão 39.197.358 24.185.797 25.987.334 62,1 50,8 
Castanha de caju 25.839.578 19.098.944 19.054.092 35,3 35,6 
Banana 14.759.776 13.673.136 6.655.462 7,9 121,8 
T-shirt 12.947.937 17.700.158 29.308.423 -26,8 -55,8 
Peixe 12.808.436 13.978.948 9.863.366 -8,4 29,9 
Confeitaria 12.466.121 9.320.125 10.263.854 33,8 21,5 
Açúcar 12.339.025 11.934.600 16.509.448 3,4 -25,3 
Sal 7.302.539 8.223.662 10.286.467 -11,2 -29,0 
Mamão 5.871.901 1.775.901 349.657 230,6 1.579,3 
Tecido 5.418.866 5.779.953 5.009.623 -6,2 8,2 
Lagosta 5.375.114 6.330.800 4.302.987 -15,1 24,9 
Cera de carnaúba 4.650.392 4.132.557 4.254.403 12,5 9,3 
Álcool etílico 3.951.689 509.313 125.630 675,9 3.045,5 
Fios têxteis 3.497.867 - 55.222 - 6.234,2 
Melancia 2.041.744 1.325.106 841.564 54,1 142,6 
Manga 1.712.719 994.123 2.121.633 72,3 -19,3 

 Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do RN – SINTEC RN. 

A pesca do atum e a do meca em águas oceânicas _ que já apontam para a 

necessidade de criação de um pólo atuneiro _, as fazendas de criação de camarão _ que se 

espalham por extensas áreas do nosso litoral (Tabela 2) e cuja produção coloca o nosso 

Estado entre os maiores produtores nacionais _ são sinais de que o Rio Grande do Norte, 

muda com o Nordeste, acompanha as tendências da economia brasileira. Mas, assim como 
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existem vários nordestes, o Rio Grande do Norte também não é homogêneo e suas 

especificidades residem em áreas dinâmicas de modernização intensa. É o caso da região 

de Natal, com o turismo, mas também com o comércio, os serviços e algumas indústrias, e 

do vale do Açu e parte da região de Mossoró, com as frutas tropicais e a extração de 

petróleo e gás. 

TABELA 2 

Carcinicultura marinha por Estado em 2002 

Estado Nº de 
Fazendas Área Produtividade % 

  ha Kg / ha / ano   
RN 280 3.591 5.152 30,77% 
CE 126 2.260 7.249 27,25% 
BA 36 1.710 4.622 13,15% 
PE 74 1.031 6.588 11,30% 
PB 50 582 5.186 5,02% 
PI 12 590 4.776 4,69% 
SE 40 352 5.023 2,94% 
SC 41 560 2.946 2,74% 
MA 5 155 4.690 1,21% 
ES 10 97 2.577 0,42% 
PR 1 50 2.800 0,23% 
AL 2 16 6.116 0,17% 
PA 3 22 3.545 0,13% 

TOTAL 680 11.016 5.458 100,00% 

  Fonte: Associação Brasileira dos Criadores de Camarão – ABCC. 

No caso do Rio Grande do Norte, estes são os espaços de economia moderna, 

que conectam o nosso Estado com a economia mundial; os territórios do turismo, da 

produção das frutas tropicais, da carcinicultura e da pesca oceânica, da produção de 

bombons e camisetas, da produção de petróleo e gás - são territórios-lugares de inclusão na 

economia globalizada. 

A indústria petrolífera, de 1976 até 2002, fez circular no Estado a soma de 14,8 

bilhões de dólares. Se esse montante fosse dividido pela atual população do Rio Grande do 

Norte - 2.776.782 habitantes _, cada criança e adulto, homem e mulher, residente no Estado 

receberia aproximadamente mais de R$ 18 mil. A Petrobrás pagou, por meio dos “royalties” 

do petróleo, a 92 municípios do Estado R$ 104 milhões, no ano de 2002. A seguir na Tabela 

3, os 15 municípios que mais receberam. 

TABELA 3 

Municípios que mais recebem royalties do petróleo no RN* 

MUNICÍPIO Valor pago (R$) 
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1º Macau 1.527.616,52 
2º Mossoró 1.362.605,60 
3º Guamaré 1.285.157,72 
4º Areia Branca 891.292,38 
5ºAlto do Rodrigues 386.626,38 
6º Apodi 323.770,92 
7º Açu 317.523,65 
8º Gov. Dix-Sept Rosado 306.556,27 
9º Porto do Mangue 264.134,86 
10º Pendências 216.092,32 
11º Upanema 212.223,37 
12º Felipe Guerra 179.044,55 
13º Carnaubais 174.388,40 
14º Caraúbas 161.690,31 
15º Serra do Mel 108.047,11 
TOTAL 7.716.770,36 

* Valores referentes a dezembro de 2002. 

Fonte: Jornal Tribuna do Norte, de 30.01.2003 – (Dados fornecidos pela 

Petrobrás) 

A grande contradição é que os indicadores sociais de melhoria da qualidade de 

vida no Estado apontam que alguns municípios que apresentam índices negativos sediam as 

atividades modernas: fruticultura irrigada e extração de óleo e gás. É o caso de Carnaubais, 

que apresenta índices de pobreza maiores do que os municípios sertanejos que estão por 

enquanto excluídos da produção para esses mercados modernos. 

A concentração de renda e a exploração do trabalhador, mazelas históricas da 

nossa estrutura social, prevalecem no nosso Estado. A percepção que temos desse 

processo é que a inclusão do lugar na economia moderna não significa a inclusão de todos e 

que a seleção também ocorre em termos do mercado de trabalho, do qual muitos são 

excluídos. Além disso, aqueles convocados para trabalhar nas fazendas produtoras de 

manga, melão, caju, banana, acerola e melancia encontram outra dificuldade, que é a 

sazonalidade dessas atividades _ contrata-se no período das safras, principalmente nos 

meses de julho a janeiro, dependendo das chuvas e das demandas dos mercados 

internacional e nacional, e desemprega-se nos meses seguintes, obrigando-se esses 

trabalhadores a buscarem outras atividades para complementar sua sobrevivência. 

Nos últimos anos, uma outra atividade, no caso a apicultura, tem se apresentado 

nos últimos anos como uma das possibilidades de convivência lucrativa e sustentável com o 

semi-árido, promovendo a fixação do sertanejo ao campo. Essa atividade se apresenta com 

a grande vantagem de ser um fator de distribuição de renda nos meios mais carentes, visto 

que 95% dos produtores do Estado são de pequeno porte. A apicultura, ou criação de 

abelhas, tem tudo para tornar-se uma das atividades econômicos mais rentáveis do Rio 
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Grande do Norte. A produção média de mel é de 700 toneladas anuais e a alta qualidade do 

produto colhido nas colméias do Estado consolida as regiões Oeste, Alto Oeste, Mato 

Grande, Zona da Mata e Seridó como principais pólos produtores. O Brasil passou a ter 

grande importância no panorama apícola do mundo, na medida em que seus maiores 

concorrentes no mercado internacional, China e Argentina, enfrentam dificuldades nos 

centros consumidores com maior consciência e exigências ecológicas, e o mel potiguar é de 

floradas silvestres de centenas de plantas nativas da região como araçá, castanhola, angico, 

cajueiro, aroeira, juazeiro e marmeleiro, o que determina as características orgânicas do 

produto. 

O principal parceiro do Rio Grande do Norte no mercado internacional é a 

Alemanha, que está garantindo mercado suficiente para demandar todo o mel produzido no 

Estado do Piauí e, para complementar suas encomendas, contratos estão sendo firmados 

para adquirir todo o mel disponível no Rio Grande do Norte. Essa procura muito acima da 

oferta garantiu, no ano de 2002, uma elevação do preço da lata de mel de R$ 40,00 

(quarenta) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais). O preço do mel no mercado 

internacional era em média 900 dólares por tonelada; hoje é 2.100 dólares. No mercado 

interno, os criadores potiguares ainda enfrentam problemas na comercialização do produto. 

A média brasileira de consumo é de 60 g./ano; na Alemanha, o consumo é de 2,4 kg/ano por 

pessoa. 

Algumas vozes interpretam a ausência de processos produtivos modernos em 

grande parte do território estadual, com especificidade do Semi-árido e de parte do agreste, 

chamando a atenção para a resistência à mudança por parte dos trabalhadores dessas 

regiões, que basicamente sobrevivem do complexo produtivo pecuária e agricultura de 

sequeiro (milho, feijão e mandioca), quase sem excedentes para levar ao mercado. 

Mas um olhar mais atento sobre essa realidade evidencia que o mal maior é a falta 

de políticas que reorganizem esses espaços, cujas dificuldades foram acentuadas com a 

crise do algodão, já que essa cultura fornecia aos pequenos produtores rurais uma 

possibilidade de uma renda mínima, com a venda da safra. 

Esse quadro de desmonte das economias do semi-árido estadual faz com que, em 

alguns municípios sertanejos, a maioria das famílias sobrevivam da aposentadoria dos 

idosos, que assegura uma renda mínima, mas permanente. Sedes dos municípios só 

apresentam movimento comercial, principalmente nas feiras semanais, no momento em que 

se inicia o pagamento do funcionalismo público (municipal e estadual), mas principalmente 

com a circulação do dinheiro das aposentadorias, que representa, em 103 municípios do Rio 

Grande do Norte, um valor maior do que o repasse do governo federal por intermédio do 

Fundo de Participação dos Municípios. 
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Esses seriam os espaços de exclusão dessa economia global e a culpa por essa 

situação seria dessa revolução tecnológica, que torna obsoleto e sem valor o fazer 

tradicional e ameaça, portanto, os lugares que não absorveram essas modernidades, ou das 

relações de dominação política, que tornam mais complexos os fenômenos sociais, como a 

organização do trabalho global, que aponta para a eliminação de profissões e de postos de 

trabalho. 

No Rio Grande do Norte, os detentores do poder político, portanto os sujeitos 

ativos dessas formas de dominação, se submetem a essa lógica do capital e criam as 

condições para a concentração dos investimentos em Natal e no seu entorno, conforme 

discriminação dos empreendimentos projetados, em execução ou concluídos mais 

recentemente: 

- Aeroporto Augusto Severo; 

- Urbanização e reurbanização de Ponta Negra, juntamente com o saneamento; 

- Reurbanização da praia do Meio; 

- Aterro hidráulico da praia de Areia Preta; 

- Ponte e binário da RN-063 (Pirangi - Búzios); 

- Ligação da RN-221 (São Miguel do Gostoso) à BR-101; 

- Complexo Viário do 4º Centenário (Machadão); 

- Complexo Viário Ulisses de Góis (Igapó); 

- Centro Industrial de Macaíba. 

São esses empreendimentos recentes que, juntamente com aqueles realizados 

nas últimas décadas _ como a construção da Via Costeira, a da Rota do Sol, de hotéis e 

pousadas, do prolongamento da BR-101, a expansão das agências de viagens e da rede de 

restaurantes -, viabilizam a ascensão de Natal como destino turístico (Gráfico 2 e Tabela 4). 

A ampliação e modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo vem contribuindo 

para aumentar o número de vôos, principalmente vindos do exterior. O fluxo turístico tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos, principalmente com o turista estrangeiro, 

que em 1997 representou 2,69% do fluxo total e em 2001 alcançou 9,31%. 

Gráfico 2 
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Embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto 
Internacional Augusto Severo 1996-2000
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Fonte: Infraero 

TABELA 04 

ESTRUTURA TURÍSTICA DO RN – 2002 

SETORES TOTAL NATAL DEMAIS 
MUNICÍPIOS 

Agências de Viagem 122 101 21 
Alimentação 4.193 1.173 3.020 
Entretenimento 736 267 469 
Hospedagem 563 186 377 
Locadoras de Veículos 55 37 18 

Total 5.668 1.764 3.904 
MÃO-DE-OBRA 
EMPREGADA 

TOTAL NATAL DEMAIS 
MUNICÍPIOS 

Nº de Empregados fixos 19.221 10.479 8.742 
Empregados Indiretos 96.105 52.395 43.710 
Empregados Temporários 4.292 1.226 3.066 

TOTAL 119.618 64.100 55.518 
Fonte: CEFET / FACEX / BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / UnP / 

SEBRAE / SECTUR / UFRN / SETUR. 

Essa concentração de recursos chega à estrutura urbana da cidade de Natal, 

criando as condições para dinamização da construção civil, que, nestes últimos anos, 

verticalizou o crescimento da cidade, mas também chega ao comércio, que se modernizou 

com os centros comerciais, com os shoppings e as novas redes de supermercados. 

Natal, que tinha no seu entorno os distritos industriais, ainda em consolidação, de 

Parnamirim, São Gonçalo e Extremoz, recebe atualmente uma nova área para concentração 
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de indústrias, na sua região metropolitana, com a construção por parte do Governo do 

Estado do "Centro Industrial de Macaíba". Isso cria a imagem, no restante do Estado, de que 

as possibilidades de melhoria de vida estão na capital, desencadeando um processo 

migratório em direção a Natal e ao seu entorno. Tal processo se reflete no crescimento 

vertiginoso de Parnamirim, mas também de São Gonçalo do Amarante e Extremoz. 

Os lugares do Rio Grande do Norte, principalmente as cidades sertanejas, no 

Seridó, na região central e no oeste do Estado, têm pela frente uma luta gigantesca para se 

afirmar como lugar e como morada de uma sociedade particular, pois tem de confrontar-se 

com a lógica política, que é também econômica, a qual concentra capitais via políticas e 

programas governamentais em Natal e na sua precoce área metropolitana, mas também 

com a lógica desse novo momento de internacionalização da economia, que exclui os 

lugares que não se modernizam ou que não têm uma mercadoria para ser vendida nesse 

mercado global. 

O momento é de questionar esses poderes e seus modelos de concentração e 

exclusão, pois só a sociedade civil organizada tem força para fazer essa confrontação, 

evitando os efeitos segregadores e por vezes destrutivos da globalização. O local é o lugar 

de fixidez, onde os moradores criam significados, símbolos e imagens que vão forjar as 

identidades e as aderências que prendem o indivíduo e o seu grupo social a um espaço 

particular, resultado da memória, da produção e da técnica, mas, acima de tudo, resultado 

de suas vidas. 

Vistas do centro, que, no caso do Rio Grande do Norte, é a sua capital, as 

fronteiras dos municípios guardam pouca coisa; um agregado cultural, cujas 

particularidades, hábitos e costumes aparecem por vezes em análises apressadas como um 

obstáculo à modernização, criando, portanto, dificuldades ou até mesmo excluindo esses 

lugares dos processos de globalização. 

Mas o olhar para dentro do município nos revela um conteúdo rico que nem as 

crises das economias interioranas e sertanejas em particular têm condições de esconder, um 

conteúdo colocado nos significados da vida cotidiana marcada por uma solidariedade que 

passa pelo sentimento de vizinhança, uma socialidade que une as pessoas por suas 

semelhanças e também pela cooperação na diferença. 

No caso específico do Rio Grande do Norte, a falência das economias interioranas 

(é o caso da cultura algodoeira) e a manutenção de estruturas arcaicas, como a 

concentração da terra e a exploração do trabalhador, conspiram contra os lugares que se 

fragilizam ainda mais nesse momento atual, em que o sentimento de identidade com a 

história dos lugares transmite a idéia de que as tradições e sua memória são coisas 
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estranhas e, portanto, não nos sentimos portadores das suas imagens que firmaram essas 

identidades. 

Mas os maiores problemas são as políticas e os programas governamentais que 

concentram seus investimentos em Natal, antecipando a formação de uma região 

metropolitana, cujas conurbações Natal – Parnamirim, Natal - São Gonçalo do Amarante, 

Natal - Extremoz são constituídas por populações que migram do interior desassistido e sem 

política para o seu desenvolvimento. É necessário, portanto, recriar a esperança em dias 

melhores, que justificariam a permanência dessas populações nos lugares de suas 

respectivas histórias de vida. 

Nestas três últimas décadas, Natal consolidou-se como um centro prestador de 

serviços, modernizou o seu comércio, com os “shoppings”, e viabilizou o turismo, vendendo 

como atração as praias e dunas de quase duzentos quilômetros do nosso litoral entre Touros 

e Baía Formosa, uma economia que as políticas governamentais fortalecem com a 

localização dos distritos industriais, os incentivos fiscais e financeiros e a criação de infra-

estrutura os  quais viabilizam a localização de indústrias em São Gonçalo do Amarante, 

Parnamirim, Extremoz e Macaíba. Esses lugares juntamente com a metrópole - Natal - estão 

no mercado internacional e produzem mercadorias e serviços globais. 

Enquanto isso, nestas mesmas três últimas décadas, o interior - o sertão e o 

agreste - viram seus municípios perder sua expressão econômica e também sua população. 

Com raras exceções por conta de potencialidades historicamente acumuladas (como são os 

casos de Mossoró, Caicó, Açu e João Câmara), os outros municípios amargam uma 

situação de exclusão que compromete a sobrevivência e não permite o sonho de fazerem 

parte desse mercado global. 

Este conteúdo contido nos dois trabalhos publicados configuram uma nova 

alternativa de apresentação de conceitos geográficos e reflexões que tradicionalmente 

teriam como meio de publicação o livro didático escolar. 

REFERÊNCIAS 
  

BAVA, Silvio Caccia. Dilema da gestão municipal democrática. In: VALADARES, Lícia; COELHO, Magda 
Prates (Org.). Governabilidade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

FELIPE, José Lacerda A.; CARVALHO, Edílson Alves de. Atlas escolar do Rio Grande do Norte. João 
Pessoa: Grafset, 1999. 

FELIPE, José Lacerda A. Local e global no RN. Diário de Natal, Natal, p.2, 18 maio 2000. 

FIORI, José Luis. A globalização e a novíssima dependência. Rio de Janeiro: IEI/ UFRJ, 1995. (Série Textos 
para Discussão, n.343). 

LEVY, Jacques. Entre sociedade civil e sociedade política. In: SANTOS, Milton et al. (Org.). Território, 
globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994. 

 4814 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

SANTOS, Milton. Técnica – espaço e tempo – globalização e meio técnico-científico informacional. São 
Paulo: Hucitec, 1996. 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RN - DER. Sistema Rodoviário Estadual – 2002. 
Natal, 2002.  

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO. 

FEDERAÇÃO APÍCOLA DO RIO GRANDE DO NORTE. 

www.esam.br 

www.tribunadonorte.com.br 

www.codern.com.br 

 4815


	Gráfico 1 
	TABELA 2 
	Carcinicultura marinha por Estado em 2002 
	Produtividade
	TOTAL
	TABELA 3 
	TABELA 04 
	ESTRUTURA TURÍSTICA DO RN – 2002

	NATAL


	REFERÊNCIAS 
	  


