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Resumo 

 

O turismo é um fenômeno socioeconômico e cultural que tem apresentado notória 

expansão no período recente, alterando significativamente a dinâmica local-regional, o 

que tem gerado fortes transformações socioespaciais, tornando-se premente a 

necessidade de um planejamento socioterritorial integrado nas áreas turistificadas. A 

partir da década de 1970 o turismo ganhou destaque no cenário econômico do hemisfério 

sul, especialmente na América Latina e na África. No caso do Brasil e em Moçambique, 

principalmente nas suas faixas litorâneas, destaca-se a pratica do turismo “sol e praia”, 

bem como a exploração de cenários e paisagens pitorescas, tudo isso propiciado e 

combinando, clima, morfologia paisagística, fauna e flora locais, e às vezes o arcabouço 

cultural. De acordo com os Ministérios do Turismo do Brasil e de Moçambique, as áreas 

mais diretamente envolvidas com o turismo nesses países, são as áreas próximas a zona 

costeira e alguns espaços interioranos, a exemplo dos parques nacionais africanos onde 

ocorrem os safaris. Em virtude dessa relação direta com o turismo os espaços litorâneos 

brasileiros e moçambicanos, especialmente o Nordeste do Brasil e o Sul de Moçambique, 

vêm passando por um processo acelerado de transformações e reorganização espacial, 

em face da entrada de diversos agentes exógenos, tais como turistas, empresas, 

sobretudo, do setor hoteleiro, residências de uso ocasional, bares, restaurantes, e outros 

agentes e objetos que passam a fazer parte da paisagem e do cotidiano dos lugares. 

Nesse sentido, discute-se aqui a internacionalização do turismo no mundo 

subdesenvolvido, especialmente no Nordeste brasileiro e no Sul moçambicano, de modo 

particular no estado do Rio Grande do Norte (Brasil) e na província de Inhambane 

(Moçambique), buscando-se problematizar e apresentar questões que sinalizem para a 

redução de impactos que vêm sendo gerados nessas localidades pelo turismo. O estudo 

dos processos socioeconômicos relacionados ao turismo evidencia uma diversidade de 

agentes, sejam eles dos meios de hospedagem, operadoras de turismo, segmento A & B 

(alimentos e bebidas), construtoras, portanto, agentes do mercado imobiliário no 

segmento turístico-residencial, em sua maioria originária de países europeus e dos 

Estados Unidos (em ambos os casos). No caso do Nordeste brasileiro também se destaca 

a forte presença de agentes capitalistas do centro-sul do país, já em Moçambique 

destaca-se a forte presença de agentes oriundos da África do Sul. Assim, neste processo 
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de mundialização do turismo e de circulação de capital estrangeiro, especialmente 

europeu e norte-americano no mundo subdesenvolvido, faz-se importante fomentar um 

planejamento que vise a mediação entre crescimento econômico, equidade social, 

preservação dos recursos naturais e dos padrões socioculturais, de modo a valorizar a 

combinação das estratégias empresariais com os interesses das populações locais. 

Nesse estudo adotamos procedimentos que nos subsidiarão nas discussões sobre 

turismo e transformações socioespaciais no litoral nordestino brasileiro e no litoral Sul 

moçambicano, tais como levantamento de estudos já realizados nesses espaços, coleta e 

análise de dados estatísticos e cadastrais, e consultas aos principais projetos e ações, 

públicas e privadas, relacionadas ao turismo. É importante destacar ainda a relevância da 

pesquisa de campo como ferramenta metodológica viável. Compreende-se que o turismo 

é um importante fenômeno sociocultural e econômico na contemporaneidade, servindo 

para integrar culturas, pessoas, lugares, anseios, economias, mas também gerando 

impactos nem sempre desejáveis, sobretudo às comunidades e grupos receptores, o que 

compromete e inviabiliza o equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico, 

comprometendo, portanto, a sustentabilidade. 
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Introdução 

O turismo é um fenômeno socioeconômico e cultural com notória expressão no 

espaço geográfico mundial. O mesmo tem apresentado franca expansão no período 

recente, alterando significativamente a dinâmica local-regional, o que tem gerado fortes 

transformações socioespaciais, impondo a forte necessidade de um planejamento 

socioterritorial integrado nas áreas turistificadas. No hemisfério Sul, a partir da década de 

1970 o turismo passou a ganhar destaque no cenário econômico do hemisfério sul, 

especialmente na América Latina e na África. No caso do Brasil e em Moçambique, tal 

processo ocorre principalmente nas suas faixas litorâneas, destacando-se a pratica do 

turismo “sol e praia”, através da exploração de cenários e paisagens pitorescas, tudo isso 

propiciado e combinando, clima, morfologia paisagística, fauna e flora locais, e às vezes o 

arcabouço cultural local/regional. 

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe discutir o processo de 

internacionalização do turismo no mundo subdesenvolvido, de modo particular no Brasil e 

em Moçambique, especificamente no litoral do nordeste brasileiro e no litoral sul 

moçambicano, problematizando o que se convencionou chamar de sustentabilidade 

turística. 

O turismo internacional na contemporaneidade: alguns indicadores 

De acordo com dados da Organização Mundial de Turismo (OMT, 2009), o fluxo 

turístico internacional apresentou franca expansão no período de 2000 a 2008 (Gráfico 

01), observando um crescimento de aproximadamente 5% nas viagens internacionais, 



alcançando um total de quase um bilhão de turistas em 2008, o que geriu uma renda total 

de aproximadamente US$ 5 trilhões de dólares (OMT, 2009). 

 
Gráfico 01: Comportamento do Fluxo Turístico Internacional 
1995-2008 (em milhões)  

 
FONTE: OMT. World Tourism Barometer. Madri, v. 7, n. 2, junho 2009. Dados adaptados do                                    

Ministério do Turismo, 2013. 

 

No entanto, esse processo de expansão e de movimentação de recursos não 

ocorre de forma igualitária e homogênea, mas de modo concentrado e desigual, 

sobretudo quanto à apropriação da riqueza gerada no interior desse processo, pois detêm 

o controle maior da atividade, aquelas sociedades emissoras, especialmente, os agentes 

do capital internacional que gerem o negócio turístico, isto é, empresários do setor de 

transportes (aéreo, marítimo, rodoviário, etc.), empresários do setor hoteleiro, redes de 

agências de viagens, bancos, companhias de seguros, etc.  

Nota-se claramente uma preocupação com a elevação dos fluxos por parte dos 

agentes envolvidos nesse processo, seja o Estado, seja o empresariado, o que muitas 

vezes compromete a qualificação do fenômeno, especialmente no tocante a minimização 

dos impactos negativos e maximização dos impactos positivos sobre as comunidades e 

sociedades receptoras, basta observar o crescimento turístico verificado em todos os 

continentes no período recente (Tabela 01). 

Os dados apresentados na tabela 01 evidenciam a expansão do setor turístico no 

período de 1990 a 2008. Nota-se que o fenômeno se espacializa mundialmente, embora 

de forma bastante heterogênea, concentrando-se sobremaneira em alguns espaços 

turistificados, especialmente no continente europeu. Na sequência aparece o continente 

asiático e a Oceania, seguido da América do Norte, Oriente Médio, África, América 

Central e América do Sul. No período analisado o número de turistas mais que duplicou, 

destacando-se o crescimento na Ásia e Pacífico. 
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Tabela 01: Distribuição do Turismo Mundial (1990 a 2008) 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Mundo 
(total de 
turistas) 

 
436.000.000 

 
536.000.000 

 
684.000.000 

 
803.000.000 

 
847.000.000 

 
904.000.000 

 
922.000.000 

Europa 60,16% 57,98% 57,39% 54,64% 54,54% 53,9% 52,94% 

Ásia e 
Pacífico 

12,87% 15,39% 16,19% 19,34% 19,71% 20,12% 19,97% 

América 
central e 
Caribe 

3,07% 3,16% 3,11% 3,07% 3,13% 3,05% 3,1% 

América 
do Norte 

16,44% 15% 13,38% 11,21% 10,7% 10,54% 10,61% 

América 
do Sul 

1,77% 2,18% 2,25% 2,28% 2,21% 2,21% 2,26% 

África 3,49% 3,75% 4,09% 4,67% 4,89% 4,99% 5,09% 

Oriente 
Médio 

2,2% 2,54% 3,59% 4,79% 4,83% 5,20% 6,03% 

FONTE: OMT. World Tourism Barometer. Madri, v. 7, n. 2, junho 2009. Dados adaptados do 

Ministério do Turismo, 2013. 

 Esse processo é sustentado e estimulado pelos principais fatores que marcam o 

atual período, isto é, o período técnico-científico-informacional, no qual a ciência, a 

técnica e a informação se imbricam num processo de mudança cada vez mais acelerado 

e complexo, cuja velocidade dos eventos impõe um novo ritmo à sociedade em rede, da 

informação e do consumo em massa. Esse processo apresenta-se com mais 

expressividade quando se observa o fluxo de turistas nos diferentes continentes (Mapa 

01). 

Mapa 01: Principais destinos e fluxos turísticos no mundo (2008) 

 
 FONTE: MARTÍN & BENITO (2010) 

  

É notório que o continente europeu concentra a maior parte dos fluxos turísticos de 

grande volume e mais importantes, destacando-se tanto na emissão, quanto recepção de 

fluxos, ao passo que se nota uma dispersão dos fluxos de menor importância em todos os 

outros continentes, incluindo a América Latina e a África, incluso o Brasil e Moçambique. 



O turismo no Brasil: uma contextualização 

Apesar de a atividade turística ter uma grande contribuição para o PIB, em relação 

ao fluxo internacional, o país participa de forma incipiente do turismo mundial (CRUZ, 

1998). No Brasil ainda predomina o turismo litorâneo, que é a porção do território nacional 

mais urbanizada, cujo adensamento populacional é mais expressivo.  

Segundo Rodrigues (1999), o turismo interno se desenvolveu na década de 1970, 

devido a fatores como: formação de uma classe média, inserção da mulher no mercado 

de trabalho, inserção dos automóveis no ambiente familiar, melhoria dos sistemas de 

transporte e de comunicação, tentativa de integração das regiões brasileiras. O principal 

fator do crescimento do turismo foi a aceleração da urbanização do país, daí a 

necessidade de vivenciar o diferente, o inusitado, os geossistemas “intactos”, como forma 

de lazer. Nessa década a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), criada em 1966, 

implementou políticas específicas de financiamento de empreendimentos hoteleiros, 

desconsiderando e negligenciando as demais dimensões do processo turístico no país. 

Até a década de 1980 o fluxo internacional de turistas no Brasil concentrava-se no 

Centro-Sul, no qual se destacavam os fenômenos de segunda residência. Na mesma 

década, as políticas de turismo no Brasil serviram para a criação de uma infraestrutura 

básica através da construção de rodovias, fase em que o desenvolvimento econômico se 

dava a qualquer custo (modelo economicista), a gestão era centralizada, a escala era 

nacional e regional, o Estado era regulador e interventor, a natureza era objeto de 

atração, o território era palco de ações deliberadas (CRUZ, 2006). 

Nesse contexto, o processo turístico do Centro-Sul, associado à segunda 

residência, entrou em declínio, pois causava uma dinâmica não muito bem vinda aos 

municípios. Ademais, passou-se a perceber que o turismo poderia ser uma nova 

possibilidade de desenvolvimento econômico para outras regiões, ainda nos idos dos 

anos 1970 e 1980, e por conta disso passou-se a incluir programas macros nas agendas 

públicas do governo. Mas somente na década de 1990 o Estado passou a atuar no 

Nordeste, via implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR-NE), em 1991.  

No ano de 1992, foi criado o Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), que tinha 

como propostas a criação de polos turísticos, o desenvolvimento do turismo interno, a 

formação de recursos humanos, o aumento da qualidade e da produtividade do setor 

turístico, o desenvolvimento do ecoturismo, a integração do turismo brasileiro com o 

MERCOSUL e o marketing internacional (RODRIGUES, 1999). 



As políticas de turismo desde a década de 1990 tiveram como metas a criação de 

infraestrutura através de aeroportos, geração de emprego e renda – através do discurso 

do desenvolvimento sustentável (mas, mais um modelo economicista), com a 

descentralização da gestão, que se dava em escala regional e local – Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo –, liberalização do mercado – influências de ideias neoliberais 

–, a natureza além de objeto de atração passa a ser objeto de proteção, e o território 

passa a ser o receptáculo de ações planejadas (CRUZ, 2006).  

Segundo Rodrigues (2002), no final da década de 1990 há, realmente, um aumento 

do turismo interno do Brasil, meta do PLANTUR. Nesse período, quase 50 milhões de 

pessoas, das classes A, B e C, participavam do turismo. O faturamento do turismo 

chegava a 45 bilhões de dólares, sendo 2 bilhões de dólares provenientes do receptivo 

internacional. Ainda nesse período, 4 milhões de turistas brasileiros, anualmente, saíam 

para o exterior, sendo que a cada turista que ia para o exterior, 10 movimentavam o 

turismo interno. 

O Plano Nacional de Municipalização do Turismo, criado no Governo de Itamar 

Franco manteve-se até 2002, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Posteriormente, no governo Luís Inácio Lula da Silva foi criado o Ministério do Turismo, 

que deixa de lado a política de municipalização e adota o Programa de Regionalização do 

Turismo, voltando às ideias de políticas regionais. 

Essa política integra um conjunto de projetos e ações relacionadas ao 

planejamento das regiões turísticas nas 27 unidades federativas. Contempla desde 

atividades de articulação, sensibilização e mobilização até a elaboração e implementação 

dos planos estratégicos das regiões turísticas. A política de regionalização busca ter uma 

efetiva atuação por meio da institucionalização de instâncias de governança regional, na 

formação de redes, na monitoria e na avaliação do processo de regionalização em 

âmbitos municipal, estadual e nacional. 

 As principais ações do PRT são: o inventário da oferta turística, o planejamento e a 

gestão regional do turismo, a estruturação e gestão dos 65 destinos indutores, os roteiros 

turísticos e a gestão das instâncias de governanças regionais.  

 

O Turismo no Nordeste brasileiro: algumas notas 

 

O desenvolvimento do turismo no Nordeste ocorreu, sobretudo, através das 

políticas de megaprojetos, apoiadas pelos governos dos estados e através do 

PRODETUR-NE. Os megaprojetos correspondem “à prática de implantação de grandes 



projetos turísticos, levada a cabo por governos de sete dos nove estados nordestinos, 

cada qual agindo no âmbito estadual” (CRUZ, 1996, p. 264).  

As políticas de megaprojetos no Nordeste focaram suas ações na implantação da 

rede hoteleira, como os projetos Parque das Dunas -Via Costeira (RN) no início da 

década de 1980; Programa do Desenvolvimento do Turismo do Litoral do Ceará 

(PRODETURIS - CE) em 1989; Costa Dourada (PE e AL) em 1992, Linha Verde (BA) em 

1993; Costa do Sol (PB) e o Projeto Orla (SE). Cruz (1998) argumenta que os principais 

empreendedores desses megaprojetos foram os governos dos respectivos estados do 

Nordeste, todos estão localizados no litoral, e quatro deles tinham a função de ampliar a 

infraestrutura hoteleira dos estados do RN, PB, PE, AL, BA. 

Para Rodrigues (2006) os megaempreendimentos se comprometem com a 

articulação local-global, e são normalmente alimentados por capitais externos, que 

resultam de um planejamento imposto em escala federal, prometendo a sustentabilidade 

em suas diversas dimensões, mas se trata fundamentalmente de um modelo de turismo 

que segrega e exclui.  

O PRODETUR-NE foi instituído “em 1991, por meio de diploma legal (Portaria n.º 

1, de 29/11/91), tendo como principal fundamento o estabelecimento de diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo em escala regional” (CRUZ, 1996, p. 264). O Programa 

dividia-se em 3 fases de acordo com as prioridades dos municípios de cada estado, e 

previa investimentos em infraestrutura aeroportuária, rodoviária e hidroviária, saneamento 

básico, energia, telecomunicações, recuperação do  patrimônio histórico, equipamentos e 

serviços, estudos e projetos, marketing e desenvolvimento de recursos humanos. 

As instâncias gestoras desse Programa eram a Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur) em nível nacional, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em nível regional e as unidades federativas em nível estadual. O Programa 

dividia-se em cinco subprogramas, a saber: política-institucional, gestão, infraestrutura, 

equipamentos e serviços, promoção e divulgação e polos e corredores turísticos.  

Apesar de não ter nenhuma ligação direta com o PLANTUR, algumas diretrizes do 

PRODETUR se apoiaram no Plano Nacional como, a valorização, preservação do meio 

ambiente, recursos naturais, culturais e históricos; eficiência e integração da 

administração com os diversos setores vinculados ao turismo e a interação com a 

iniciativa privada (RODRIGUES, 1999). Os objetivos do PRODETUR-NE eram aumentar o 

turismo receptivo, aumentar a permanência do turista no Nordeste, induzir o investimento 

em novas infraestruturas para o turismo, gerar emprego e renda. Ou seja, nota-se uma 



preocupação evidente com a maximização dos fluxos, o que de certa forma incentiva o 

turismo massivo. 

Segundo Cruz (2000), as prioridades das ações originais do PRODETUR-NE 

apresentam alguns fatores limitantes, pois a falta de recursos levou ao encurtamento da 

extensão territorial da primeira fase do programa, no ano de 1995, excluindo-se os 

municípios do interior, em detrimento da priorização do litoral. Assim, o processo de 

turistificação do espaço regional nordestino, ocorreu sobretudo através da parceria entre 

as iniciativas públicas e privadas, implementação dos megaprojetos e da ação do 

PRODETUR, dando subsídios à acumulação e concentração do capital. 

 

O Turismo no Rio Grande do Norte: breves considerações 

De acordo com dados do Governo do estado do Rio Grande do Norte, os 

investimentos na atividade turística estado ocorreram inicialmente a partir de 1971 com a 

criação da Empresa de Turismo do RN (EMPROTURN), hoje alocada na Secretaria de 

Turismo do RN (SETUR-RN). A partir da década de 1990, a SETUR passou a gerir 

juntamente com o Governo Federal as políticas de turismo implementadas no estado, 

sobretudo aquelas relacionadas ao PRODETUR-NE. Em 1996 foi criado o PRODETUR-

RN que extendeu-se até 2002, quando foi criado o PRODETUR-RN II. Já em 2003, a 

política de turismo no estado passou a seguir as diretrizes do Programa de 

Regionalização do Turismo proposto pelo Ministério do Turismo. 

 A expansão do turismo no Rio Grande do Norte está diretamente relacionada ao 

contexto global de mudanças pelo qual passa a sociedade contemporânea, isto é, 

marcada pelo meio técnico-científico, produção e difusão de informação, maior eficiência 

no sistema de transporte, sobretudo aéreo, garantindo rapidez e agilidade no 

deslocamento, melhorias na oferta de serviços turísticos, apesar das deficiências ainda 

existentes nesse sistema, marketing turístico, políticas de promoção do turismo, 

associando ações do setor público e privado, potencial natural, tendo em vista as belezas 

e os atrativos naturais do estado, baixo custo com mão-de-obra, solo barato em relação a 

outras capitais e regiões do país, localização estratégica do ponto de vista geográfico, 

dentre outras características e condições. 

 Mas, ao se pensar esse processo considerando os princípios da sustentabilidade 

verifica-se algumas contradições, tais como: elevação do preço do solo, sobretudo nas 

áreas turistificadas; consequente elevação do custo de vida; privilégio do bem-estar do 

visitante em detrimento do residente; turismo sexual, tráfico de drogas; além de 

investimentos em infraestruturas concentrados principalmente em Natal, especialmente 



nos espaços onde se concentram os agentes hegemônicos do mercado turístico. Por isso, 

é importante afirmar que os investimentos públicos e privados foram fundamentais para a 

conformação da atividade turística no estado do Rio Grande do Norte 

 

O turismo internacional no litoral nordestino brasileiro: o caso da praia de Pipa no 
Rio Grande do Norte  

 

Segundo a SETUR-RN, o fluxo turístico internacional aumentou expressivamente 

no período de 2001 a 2005, passando de 9,55% para 19,89%, com no fluxo de turistas 

estrangeiros em relação ao total de turistas que visitaram o estado no período. Mas, após 

2005, tem acontecido o aumento do fluxo turístico nacional, chegando a 85,48% em 2007. 

O aumento da taxa de ocupação do setor hoteleiro passou de aproximadamente 49% (em 

2001) para 60% (em 2005). A receita turística no estado do Rio Grande do Norte 

aumentou de US$ 215.953.223 em 2001 para US$ 583.366.883 em 2007. Mas, tais 

aumentos não significaram necessariamente melhoria da qualidade de vida das 

comunidades afetadas/relacionadas com o turismo. Muitas vezes verifica-se o inverso, a 

exemplo do bairro de Ponta Negra em Natal e do distrito de Pipa em Tibau do Sul – RN. 

 Como exemplo de turismo internacional no Rio Grande do Norte, merece destaque 

o caso de Pipa, distrito de Tibau do Sul (Figura 02). Nessa localidade a produção do 

espaço vem, há décadas, sendo pensada para atender as demandas dos investidores do 

setor turístico e dos próprios turistas, em detrimento dos interesses da população local.  

Figura 02 – Localização do Município de Tibau do Sul (RN) e do povoado de Pipa. 

 
Fonte: Mello, 2011. 

 

A maioria dos turistas nacionais que visitam o estado origina-se nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, havendo um crescimento dos turistas da Paraíba e 

do Ceará. Entre os estrangeiros destacam-se os turistas da Argentina, Portugal e Itália, 



havendo um crescimento considerável de turistas espanhóis e holandeses. Mas, a 

permanência média do turista no estado não passa de 4 dias. Vale destacar que a maioria 

dos turistas que visita o Rio Grande do Norte se insere no segmento sol e praia.  

Para compreender esse fenômeno nessa localidade, é necessário considerar que o 

espaço é um produto social, já que o homem age permanentemente nesse espaço, 

gerando a sua constante modificação e consequentemente produzindo-o. Assim, 

conforme destaca Lefebvre (2006, p.45), 

Se o espaço é um produto, o conhecimento reproduzirá essa produção, ele a 

exporá. O interesse e o “objeto” se transferem das coisas no espaço para a 

produção do próprio espaço, fórmula que reclama ainda muitas explicações. De 

um lado, os produtos parciais localizados no espaço, as coisas, e, do outro, os 

discursos sobre o espaço servem apenas como indicações e testemunhos sobre 

esse processo produtivo (que compreende processos significantes sem reduzir-se 

a eles).  

 Dessa maneira sendo o homem o agente que produz o espaço, em uma relação 

dialética, já que ao mesmo tempo que ele produz, ele também é produto desse espaço, é 

fundamental a análise da produção do espaço de Pipa-RN a partir da atividade turística. 

 Até a década de 1950 o município de Tibau do Sul se constituía enquanto uma 

simples e pacata comunidade de pescadores, na qual inexistiam escolas, hospitais e 

infraestruturas viárias. O modo de vida da população era bastante peculiar, já que sua 

relação com outros lugares era mínima, o que possibilitou o fortalecimento de seus 

costumes. Os partos, por exemplo, geralmente eram realizados por parteiras da própria 

comunidade, fazendo com que apenas os casos mais graves exigissem o deslocamento 

de pacientes para hospitais de municípios vizinhos. Segundo moradores nativos, a 

localidade era isolada e os acessos aos municípios vizinhos eram difíceis, de modo que 

quando havia a necessidade de deslocamento para os mesmos, sobretudo para 

assistência médica ou compra e venda de determinados produtos, comumente utilizava-

se de cavalos ou carroças. 

 Praticava-se a agricultura para fins de autoconsumo, bem como atividades 

extrativistas, sobretudo a pesca, as quais se configuravam enquanto principais atividades 

que permitiam a reprodução social. Essa autossuficiência, ainda que sob condições 

precárias, além do fortalecimento de laços culturais, possibilitou certo isolamento de Pipa 

aos outros municípios do Rio Grande do Norte, condicionando assim uma maior 

conservação de suas paisagens naturais, além de seus costumes como já fora apontado. 

Contudo, conforme aponta Araújo (2002) a partir da década de 1950 surgem os 

primeiros indícios de formação da atividade turística em Pipa. Inicialmente veranistas 

vindos do município de Goianinha que passavam a visitar a localidade e em seguida 

surfistas que encontraram na localidade características favoráveis à prática do surf e, 



portanto ao desenvolvimento de um turismo alternativo. A partir de então essa atividade 

foi se consolidando gradativamente com a instalação de restaurantes e construções de 

residências para os veranistas e surfistas. 

Alguns nativos entrevistados durante esta pesquisa afirmaram que os principais 

promotores do turismo são da iniciativa privada que atuaram com a instalação de hotéis e 

pousadas, e não do poder público. As promessas eram de geração de emprego e renda e 

as perspectivas dos nativos eram de desenvolvimento para o município e seus habitantes, 

o que segundo eles ocorreu, apesar de que a pesquisa em questão permite sustentar a 

ideia de que houve um crescimento econômico, o qual colocou Tibau do Sul em 2008 na 

29º posição no ranking dos maiores PIBs do Rio Grande do Norte, com um PIB de R$ 

5.695,05, contudo o desenvolvimento que abrange melhoria na qualidade de vida da 

população em uma interrelação com diversos outros fatores não ocorreu de fato.  

A turistificação de Pipa se deu de forma acelerada e sem um planejamento 

urbano e ambiental adequado, aos poucos o público-alvo foi se alterando e o turismo 

alternativo deu espaço a um turismo de Sol e Mar destinado, sobretudo, a um público 

internacional. Muitos moradores do povoado de Pipa venderam suas casas e estão sendo 

cada vez mais deslocados das áreas litorâneas para o interior do município. 

Esse processo de internacionalização do turismo foi se consolidando, incentivado 

tanto por ações da iniciativa privada quanto governamental, já que a partir da década de 

1990, com o ápice das influências neoliberais no modelo político e econômico brasileiro, o 

Estado passou a adotar políticas públicas com a finalidade de promover a reprodução do 

capital em diversas áreas da economia brasileira, nas quais o turismo se insere. A política 

pública de turismo no âmbito federal se deu através da criação de planos, programas e 

projetos, a exemplo do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR I e II e 

da constituição dos Polos de Desenvolvimento de turismo. Sobre esse assunto, Cruz 

(2000, p. 40) sustenta que  

Uma política pública de turismo pode ser entendida como um conjunto de 

intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou deliberadas, no âmbito do 

poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao 

pleno desenvolvimento da atividade turística num dado território. 

 

 O PRODETUR foi implantado no Nordeste em 1994 com o objetivo principal de 

criar e melhorar as infraestruturas de áreas atrativas para o turismo. Porém, a desigual 

distribuição de investimentos foi o grande entrave ao sucesso desse programa. Já no que 

tange a política de constituição dos Polos de Desenvolvimento de turismo, foram criados 5 

(cinco) polos no Rio Grande do Norte, sendo o município de Tibau do Sul integrante do 

polo Costa das Dunas. 



Vale salientar que além dos incentivos internos existiram fatores externos que 

contribuíram para a consolidação do turismo em Pipa, como a busca dos grandes 

empreendedores por investimentos fora da Europa, os quais encontraram no Nordeste 

benefícios como a proximidade geográfica com os principais emissores de turistas, além 

das belas e exóticas paisagens. 

Paralelamente ao crescimento da atividade turística em Pipa adveio também o 

processo de urbanização da localidade, novos objetos técnicos e função urbana foram 

surgindo e a pacata comunidade pesqueira outrora relatada foi sendo sobreposta por uma 

malha urbana, ainda que esta última tenha se apresentado com características precárias 

e insuficientes à demanda do processo de turistificação. 

Vale salientar o papel das migrações nesse processo de urbanização, já que o 

turismo atraiu não apenas trabalhadores, mas antes mesmo destes foram chegando a 

Pipa diversos investidores, desde os mais singelos como os surfistas que foram aos 

poucos instalando restaurantes e pequenos quartos para aluguel, até os investidores com 

maior poder econômico, os quais a partir principalmente do início do século XXI vêm 

construindo grandes e sofisticados resorts e hotéis. 

Em menos de 20 anos, o povoado de Pipa, principal área de investimento no 

município de Tibau do Sul, passou por um acelerado processo de urbanização, o qual não 

foi realizado mediante um planejamento urbanístico e ambiental adequado. O primeiro 

Plano Diretor de Tibau do Sul, por exemplo, data do ano de 2008, no qual a população foi 

sendo imperceptivelmente iludida com promessas de emprego e desenvolvimento. 

 Entre os empresários é unanimidade a ideia de que o turismo em Pipa ganhou 

força nos últimos 20 anos. Eles afirmaram que o poder público pouco ou nada fez e vem 

fazendo para incentivar o desenvolvimento da atividade turística na localidade. Os 

mesmos se mostraram insatisfeitos, quanto à sazonalidade e recente redução do fluxo 

turístico, bem como no que se refere às escassas ações estatais voltadas para a 

promoção de eventos que possam atrair turistas nas baixas temporadas e, por 

conseguinte, diminuir a sazonalidade existente, como é caso do Festival Gastronômico de 

Pipa, evento que atrai centenas de turistas anualmente. 

 Percebe-se claramente a forma com que o processo de turistificação foi se 

consolidando e imprimindo marcas em Pipa. As promessas de desenvolvimento geraram 

expectativas nos nativos que não só venderam suas casas, mas junto com elas o direito 

de usufruir livremente dos recursos naturais da localidade, consolidando assim o processo 

de segregação socioespacial. A paisagem tem sido consumida e totalmente modificada 

para atender a interesses de atores hegemônicos, a população local foi sendo aos poucos 



segregada e impedida de circular por diversas áreas, onde foram construídos imensos 

condomínios e hotéis, priorizando o uso do espaço pelos turistas, em detrimento da 

população local. 

Já na década de 1980, Pipa era apontada como um dos destinos turísticos mais 

procurados do Brasil e atualmente o turismo na localidade, apesar de apresentar uma 

queda, em virtude, sobretudo, da crise financeira internacional de 2008, ainda assim vem 

se consolidando. Alguns projetos imobiliários estão sendo pensados para Pipa e a 

construção de novas redes viárias facilitará o acesso ao destino.  

Nota-se em Pipa a existência marcante de condomínios de segunda residência, de 

hotéis e pousadas, todos ocupando extensas áreas, que antes eram ocupadas e 

utilizadas pela população local para a atividade agropecuárias. Essa tendência provocou 

a interiorização desses empreendimentos é notada na primeira década do século XXI 

quando os empreendedores perceberam o potencial turístico dessas construções em 

áreas de densa vegetação, fato que se repercute inclusive no nome dos condomínios, a 

exemplo de Ilha da Mata, Recanto da Mata, Pipa Natureza Mata Atlântica. Inclusive esses 

condomínios têm contribuído para a geração de uma série de impactos socioambientais, 

entre eles o aumento do preço do solo que tem contribuído ainda mais para intensificação 

da segregação socioespacial e especulação imobiliária.  

   Nessa perspectiva, nota-se o grau seletivo das formas de uso e ocupação do solo 

no povoado de Pipa. A população que outrora ocupava as áreas mais privilegiadas, 

próximas a praia tem cada vez mais se distanciado, interiorizando-se no município. Muitos 

condomínios estão subutilizados, principalmente após a crise imobiliária de 2008, 

convertendo-se em reserva de valore para os especuladores. 

De fato, não há como negar que o turismo culminou em um acelerado crescimento 

econômico em Pipa e em outras localidades na costa do Rio Grande do Norte, contudo 

crescimento e desenvolvimento não são sinônimos. Já que esse abrangeria melhorias nos 

aspectos sociais – saúde, educação, saneamento básico – e econômico para a população 

como um todo, e não apenas para determinados segmentos sociais, como ocorre com o 

crescimento econômico. No entanto, o que se nota é a ocorrência de acumulação de 

capital e apropriação de espaços por parte de uma elite minoritária, sendo a população 

local inserida precariamente no processo. 

 O processo de turistificação de Pipa está intimamente ligado à intensificação do 

processo de urbanização e de internacionalização do turismo na costa brasileira, e mais 

especificamente do estado do Rio Grande do Norte, já que essa atividade atraiu uma 

série de formas que o viabilizou, incluindo rede de comércio, serviços e infraestrutura, e, 



além disso, atraiu trabalhadores que migraram de diferentes estados do país em busca 

de ocupar-se no mercado de trabalho de Pipa. Contudo, a urbanização da comunidade 

não tem sido acompanhada de um planejamento urbano e ambiental adequado, o que 

culmina na intensificação dos seus impactos socioambientais. 

 Além disso, a população tem participado de forma alienada do processo, sem 

perceber os impactos negativos por ele ocasionados, a geração de emprego e renda é o 

principal benefício percebido pelos moradores do povoado. No entanto, constatou-se 

que a maioria da população local está ocupada em subempregos, os quais muitas vezes 

não respeitam as leis trabalhistas e apresentam uma baixa remuneração, enquanto os 

empregos mais especializados e bem remunerados são ocupados por pessoas de 

outros estados ou municípios que migraram para o povoado. Além disso, os benefícios 

gerados pelo turismo tem sido restrito aos grandes empresários, os quais na maioria das 

vezes não residem em Pipa, muitos deles sendo oriundos de outros países. 

 De fato houve um crescimento econômico, prova disso é que o PIB do município de 

Tibau do Sul está entre os melhores do estado do Rio Grande do Norte, contudo este 

não veio acompanhado de um desenvolvimento social.  

 Assim, lugares como Pipa, em Tibau do Sul, que se mantêm a partir de uma 

única fonte econômica, caracterizam-se por um elevado grau de dependência, onde suas 

crises resultam em problemas que repercutem de forma mais intensa, principalmente 

sobre a população local, que os produzidos em lugares de economia diversificada. As 

transformações do lugar pelo turismo de massa geram impactos não só sociais quanto 

ambientais, os quais reunidos atuam contra a atratividade do lugar, assim a acumulação 

capitalista destrói aquilo que lhe mantém (THÉVENIN, 2011). Ou seja, esse processo 

mostra-se bastante perverso, agravando-se no mundo subdesenvolvido como o que 

ocorre no Brasil e em Moçambique. 

 

O turismo em Moçambique: uma breve contextualização 

 
 De acordo com o “Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em 

Moçambique – 2004/2013” (MOÇAMBIQUE, 2004), a atividade turística e os 

empreendimentos a esta ligados naquele país deverão primar pelos princípios da 

sustentabilidade, sejam eles o equilíbrio ambiental, a justiça social e/ou a viabilidade 

econômica. No entanto análises mais críticas evidenciam que na atualidade a 

“sustentabilidade”, tem se convertido em ideologia, discursos e práticas, que fomentam 

novas formas de reprodução desigual do capital, agora amparadas sobre a ideia dos 

comportamentos ecologicamente corretos, sem muitas vezes condizerem de fato com os 



princípios e pressupostos da sustentabilidade, tendo em vista a ampla acepção do termo. 

Nesse contexto, tal processo ganha de certo modo contornos diferenciados no espaço-

mundo, de modo particular no mundo subdesenvolvido, a exemplo do que ocorre na 

América Latina e África.  

 Em linhas gerais, nota-se que a atividade turística em Moçambique está associada, 

sobretudo às condições naturais e ao arranjo paisagístico local, sendo desenvolvida tanto 

no interior do país, como em sua faixa costeira, a qual é banhada pelo oceano Índico. 

Destaca-se também o turismo internacional realizado nas ilhas do litoral moçambicano, a 

exemplo da ilha e Bazaruto, onde muitas vezes, o turista estrangeiro sequer mantém 

contato com a população local (Mapa 03).  

Mapa 03: Mapa de localização de Moçambique – África 

 
 
 Embora o turismo em Moçambique seja praticado no litoral Índico, mas também na 

hinterlandia, é necessário frisar que tal prática espacial, ocorre na maioria de vezes 

integrando lugares, por meio de pacotes e roteiros turísticos que oferecem aos clientes a 

possibilidade de acesso e interação com ambos os ambientes, mas excluindo, muitas 

vezes, a interação com a cultura local. 

 O turismo realizado nas áreas interioranas do país está diretamente ligado à 

visitação de parques ou reservas ecológicas nacionais, onde os turistas buscam ter 

acesso a espécies típicas da fauna local, a exemplo dos animais silvestres, elefantes, 

rinocerontes, búfalos, leopardos, lobos, hipopótamos, girafas, zebras e crocodilos, dentre 

outros animais. Tal prática se convencionou chamar de safári, isto é, prática turística 

realizada em espaços como os descritos acima. Já o turismo praticado no litoral, 

caracteriza-se como sendo do tipo “sol e praia”, haja vista que nesse caso as 



peculiaridades climáticas, a morfologia do litoral e as especificidades da flora local, 

interagem mutuamente, resultando na formação de paisagens singulares, as quais se 

convertem em atrativos turísticos potenciais (Figuras 01 e 02).  

 
Figuras 01 e 02: Praia do Tofo/Tofinho – Moçambique – África. 

  
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo – 10/09/2012. 

 
Vale destacar que a maioria dos empreendimentos ligados ao turismo nesse 

espaço se constitui de capital externo, sobretudo sul-africano, empregando muitas vezes 

mão-de-obra estrangeira e fazendo uso, inclusive, da cobrança em moeda externa, o rand 

ou dólar, pelos serviços e produtos comercializados. O mesmo ocorre com os imóveis 

(terrenos e residências de uso ocasional), os quais normalmente são de propriedade de 

sul-africanos e europeus. 

 Nesse sentido, é essencial observar que a atividade turística em Moçambique, 

assim como em todo o mundo, vem se desenvolvendo sobre os ditames do sistema 

capitalista, o que tem conferido a esse fenômeno socioeconômico e espacial, uma 

elevada capacidade de dinamização dos lugares turistificados, circulação de pessoas e 

reprodução do capital, mas também gerando e/ou acirrando segregação e exclusão 

social. O que se observa é que a efetivação do turismo enquanto atividade econômica 

tem corroborado para manutenção e acirramento das desigualdades espaciais, 

principalmente em virtude das formas perversas como vem se dando o uso do solo e dos 

recursos naturais, a partir da apropriação dos espaços pelos agentes hegemônicos do 

turismo.  

 No tocante ao uso do solo, Moçambique, a exemplo de outros países africanos, 

apresenta uma característica marcante, o fato do direito de uso e exploração da terra, só 

serem possível via concessão do estado, não havendo no país a propriedade privada do 

solo. Quanto ao desenvolvimento da atividade turística, tal realidade, tem permitido a 

instalação e o direito de uso da terra, principalmente a grupos estrangeiros, sobretudo sul-



africanos e europeus, os quais possuem elevado volume de capital disponível para a 

realização de investimentos, uma vez que o período de concessão da terra, o tamanho da 

área e sua localização, estão diretamente associados à capacidade de investimento num 

seguimento ou atividade produtiva (CHICICO, 2012).  

 Por causa da concessão de uso da terra às redes hoteleiras e aos demais 

empreendimentos turísticos como resorts, pousadas e flats ser feita por tempo 

previamente determinado pelo Estado, na maior das construções dos equipamentos 

turísticos ocorre o uso mínimo de alvenaria, sendo priorizado nas construções o emprego 

de matérias-primas abundantes no ecossistema local, isto é, palhas (caniço), troncos de 

árvores e madeira em geral (Figuras 03 e 04). 

 
Figuras 03 e 04: Flamingo Bay Water Lodge,Inhambane–Moçambique–África. 

    
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo – 10/09/2012. 

 
 O uso de tais materiais está relacionado ao prazo das concessões de uso da terra, 

uma vez que ao término deste, tende-se a destruir as estruturas construídas, a qual de 

acordo com a população local é realizada na maioria dos casos a partir da incineração 

dos materiais utilizados. No entanto, no discurso das empresas, tal processo é justificado 

pelo contato direto dos turistas com a natureza.  

 Outro sério problema verificado com relação à atividade turística em Moçambique é 

a precarização do trabalho, a qual è imposta à população, uma vez que grande parte da 

mão-de-obra formalmente empregada nos estabelecimentos turísticos localizados no 

país, são provenientes da África do Sul ou de países circunvizinhos a Moçambique. Em 

geral, a população autóctone que não se insere no mercado de trabalho formal, passa a 

trabalhar como autônomos, tendo como fonte de renda a comercialização de frutas típicas 

do país e região, e utensílios artesanais fabricados a partir de matérias primas locais, em 

especial sementes e minerais (Figuras 05 e 06).  
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Figuras 05 e 06: Comércio local, Praia do Tolfo – Moçambique – África. 

    
Fonte: Rafael Silva – Pesquisa de campo – 10/09/2012. 

  
 As reflexões e análises empreendidas revela-nos o quão é perversa a lógica de 

reprodução do capital, de modo particular no mundo subdesenvolvido. A partir do 

processo de turistificação dos espaços em países do hemisfério sul, especialmente na 

América Latina e na África, de modo particular no Brasil e em Moçambique, o turismo tem 

gerado muito impactos, sobretudo impactos negativos sobre as comunidades receptoras, 

embora os discursos e o marco regulatório dos documentos oficiais primem pela 

sustentabilidade relacionada a atividade, Efetivamente, esta tem se mostrado ineficiente 

no que se refere à promoção da justiça social, perversa com os aspectos socioculturais, 

além de ser incapaz de fazer um uso racional dos recursos naturais.  

 
Considerações Finais 

  

É necessário que se admita que na contemporaneidade a atividade turística se 

constitui num dos ramos que mais tem crescido, atrelada diretamente ao meio natural e 

cultural, tendo a possibilidade de mostrar, divulgar e valorizar as potencialidades dos 

lugares que praticam o fenômeno, sejam dos lugares emissores, sejam dos receptores, 

mas que precisam levar em consideração os princípios da sustentabilidade, nem sempre 

valorizados e seguidos.  

 Contudo, uma atividade turística sustentável deverá ser capaz de proporcionar 

melhorias econômicas, sociais e culturais nos diversos lugares que ele se espacializa, 

gerando educação ambiental à sociedade, através da conscientização na preservação do 

ambiente natural, ocasionando desse modo benefícios reais para a comunidade. O 

significado da sustentabilidade é bastante claro e objetivo, no sentido articular as esferas 

econômica, ambiental e social, inerentes as ações desenvolvidas pelo homem, e suas 
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implicações sobre o planeta e sobre as formas de vida que nele se manifestam e se 

reproduzem. 

 Para que o turismo ocorra de forma sustentável, é necessário que a exploração dos 

ambientes naturais seja realizada respeitando os princípios da sustentabilidade, levando-

se em consideração a preservação do meio ambiente, de maneira que os visitantes 

sintam prazer em contemplar a localidade, com a percepção de que o mesmo deve ser 

preservado, ou seja, com uma consciência ambiental. Portanto, a sustentabilidade 

engloba fundamentalmente as esferas ecológica, econômica, social, cultural e política, as 

quais se relacionam entre si, só podendo ser sustentável de fato, as ações e movimentos 

que primam pela interação e equilíbrio de todas essas esferas, não sendo pertinente 

priorizar uma dimensão em detrimento das demais.  

Enfim, pensar a sustentabilidade, articulada e imbricada a tais fatores e 

dimensões, torna-se indispensável para que se fomente de fato o desenvolvimento local. 

Desse modo, faz-se necessário abolir de vez o turismo de massa, o qual é considerado 

um forte causador de impactos negativos aos lugares turistificados. Por outro lado, é 

preciso que se construa um planejamento de fato calcado em práticas sustentáveis, a fim 

de que os lugares se beneficiem nas suas dimensões socioeconômicas, ambientais e 

culturais, o que em geral não se observa no mundo subdesenvolvido, cujas estruturas 

sociais encontram-se bastante frágeis face ao poder hegemônico dos agentes turísticos 

nacionais e internacionais, a exemplo do que se observa na província de Inhambane em 

Moçambique e na comunidade de Pipa no litoral nordestino brasileiro. 

 
REFERÊNCIAS  
 

ARAÚJO. Maria Cristina Cavalcanti. Uma Viagem Insólita: De um Território Pesqueiro à 
um “Paraíso” Turístico – Pipa/RN. Natal: Dissertação de Mestrado, 2002. 

CACHO, A. N. B. ; AZEVEDO, Francisco Fransualdo de . O Turismo no Contexto da 
Sociedade Informacional. Revista brasileira de pesquisa em turismo, v. 4, p. 31-48, 
2010. 

CHICICO, Felicidade da Juliana. O turismo de base local como indutor de 
desenvolvimento rural: uma análise da realidade e das potencialidades no distrito de 
Dondo – Moçambique. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Turismo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2012.  

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da (ORG.). Turismo, Espaço, Paisagem e cultura. São 
Paulo: Hucitec, p. 55-62, 2002. 

_____. A Geografia do Turismo no Brasil: uma abordagem centrada na Região 
Nordeste. In: LIMA, Luiz Cruz (Org.). Da cidade ao campo: a diversidade do saber-fazer 
turístico. Fortaleza: UECE, 1998. 

______. Políticas de turismo e território. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. 



______. Políticas de turismo e construção do espaço turístico-litorâneo no Nordeste do 
Brasil. In: LEMOS, Amália Inês Geraiges de. Turismo: impactos socioambientais. 3ª 
ed. São Paulo: Hucitec, 2001. 

______. Planejamento governamental do turismo: convergências e contradições na 
produção do espaço. In: LEMOS, Amália Inês Geraiges de; ARROYO, Mônica; SILVEIRA, 
Maria Laura. América Latina: cidade, campo e turismo. San Pablo: Clacso, 2006. 

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Grupo “As (im)possibilidades do 
urbano na metrópole contemporânea”, do Núcleo de Geografia Urbana da UFMG (do 
original: La production de l’espace. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira 
versão : início - fev.2006 

LEMOS, Amalia Ines G. de. Turismo: impactos socioambientais. Hucitec: São Paulo, 
1996.  

MANTECÓN, Alejandro. La experiencia del turismo: un estudio sociológico sobre el 
processo turístico-residencial. Icaria editorial: Espanha, 2008. 

MARTÍN, Manuel Antonio Zárete; BENITO, Maria Teresa Rubio. Conceptos y prácticas 
en Geografía Humana. Editorial universitaria Ramón Areces: Espanha, 2010.  

MARTÍN, Manuel Antonio Zárete; BENITO, Maria Teresa Rubio. Paisaje, sociedade y 
cultura en Geografía Humana. Editorial universitaria Ramón Areces: Espanha, 2010. 

MELLO, Marina Torres Correia de. Análise dos Impactos Sócio-ambientais do 
Turismo Residencial em Pipa. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 

OMT - World Tourism Barometer. Madrid, v. 7, n. 2, juny 2009. 

REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério do Turismo. Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento do Turismo em Moçambique (2004-2013), 2004. Disponível em: 
<http://www.portaldogoverno.gov.mz/docs_gov/estrategia/turismo/Plano_Estrategico_pt_
MITUR.pdf>. Acesso em 14 de Fevereiro de 2013.  

RODRIGUES, A. B. Desafios para os estudiosos do turismo. In: RODRIGUES, Adyr 
Balastreri (Org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. 2ª ed. 
São Paulo: Hucitec, 1999. 

______. Percalços do planejamento turístico: o Prodetur – NE. In: RODRIGUES, 
AdyrBalastreri (Org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. 2ª 
ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 

______. Turismo e desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec, 2002. 

______. Turismo local: oportunidades para inserção. In: RODRIGUES, AdyrBalastreri 
(Org.). Turismo e Desenvolvimento Local. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2002. 

______. Turismo e territorialidades plurais – lógicas excludentes ou solidariedade 
organizacional. In: LEMOS, Amália Inês Geraiges de; ARROYO, Mônica; SILVEIRA, 
Maria Laura. América Latina: cidade, campo e turismo.San Pablo: Clacso, 2006. 

SACHS, Ignacy. Estratégias de transições para o século XXI. In: Bursztyn, Marcel, org. 
Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993.   

THÉVENIN, Julien Marius Reis. Cairu: de rural tradicional a destino turístico. In: Anais do 
V Simpósio Internacional e VI Simpósio Nacional de Geografia Agrária. Belém: Açai, 
2011.   

 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/docs_gov/estrategia/turismo/Plano_Estrategico_pt_MITUR.pdf
http://www.portaldogoverno.gov.mz/docs_gov/estrategia/turismo/Plano_Estrategico_pt_MITUR.pdf

