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Resumo  

O presente trabalho objetiva analisar as diferentes culturas de ordenamento 

territorial do turismo das Regiões Metropolitanas (RM) de Fortaleza, Natal, Recife e 

Salvador. Para tanto, a análise teórico-conceitual de espaço geográfico foi embasada em 

Estaba (1999) sobre o conceito de ordenamento territorial (OT) e os procedimentos 

metodológicos foram uma adaptação da proposta de Knieling; Othengrafen (2009a, 

2009b), afirmando a necessidade de compreensão das diferentes “culturas de território”, 

neste caso àquelas relacionadas ao setor turístico. Foram verificadas diferentes 

concepções ideológicas sobre o turismo que planejaram, institucionalizaram e 

espacializaram a atividade sob diferentes perspectivas nas RMs em questão. 
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Introdução 

Esse trabalho teve como objetivo compreender como as culturas de território se 

tornaram fatores intervenientes para distintas culturas de OT do turismo nas Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador, Nordeste do Brasil. 

Importante ressaltar que os estudos sobre culturas de ordenamento territorial é 

campo novo de análise do OT, este último enquanto ferramenta e política pública 

estratégica para o efetivo exercício de controle do território.  

Especificamente em relação à atividade turística, o OT dado a esse setor no 

Nordeste (NE) brasileiro foi desenvolvido como mecanismo a subsidiar interesses de 

antigas elites oligárquicas que buscaram, a partir do turismo, se inserirem no ideário 

nacional-desenvolvimentista, que compreendia a atividade enquanto mote para a 
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formulação de uma nova imagem de NE e de Brasil, atada a ideia de modernidade. 

Porém, o OT do turismo foi dado de acordo com características particulares de cada 

estado brasileiro, que imprimiram no território formas distintas de ordenação da 

atividade.  

É nesse sentido que coloca-se a importância do estudo das culturas de 

ordenamento territorial, enquanto campo de análise que permite compreender como as 

culturas de territórios, ou seja, as particularidades da história, crenças e valores, 

tradições políticas e jurídicas, regras e normas [...] de cada espaço (KNIELING; 

OTHENGRAFEN, 2009), interferem para diferentes culturas de OT que, no caso 

específico desse estudo, diferentes culturas de OT do turismo das Regiões 

Metropolitanas (RMs) de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador, aqui tomadas para análise 

por serem os principais centros turísticos do NE brasileiro.  

 

Materiais e métodos 

 Para as análises teórico-metodológicas, primeiramente buscou-se  traçar o 

conceito hodierno de ordenamento territorial, a partir de autores e documentos oficiais 

como Estaba (1999), a Carta Europeia de Ordenação do Território (CEMAT, 1988), 

Pujadas; Font (1998), Moraes (2000; 2005), dentre outros. 

 Discutiu-se no decorrer dos estudos, que a atual compreensão conceitual de OT 

evoluiu ao longo do devir histórico, fazendo com que saísse do entendimento e práticas 

do Land use planning, perpassando pelo modelo Spatial planning, até chegar-se aos 

estudos do OT na perspectiva do Planning culture, que insere as características do local 

nos estudos do ordenamento territorial, de acordo com o referencial teórico produzido 

por autores como Ferrão (2004; 2011), Albrechts (2004; 2006), Allmendinger; 

Haughton (2008), Nadin (2007), Knieling; Othengrafen, (2009a;b), Steinhauer (2011), 

Alves (2013) dentre outros. 

 Para as análises empíricas das culturas de OT, buscou-se diversificada fonte de 

dados e de autores que abordassem tanto estudos de cultura política local, quanto de 

políticas públicas e de turismo, como Araújo (2000; 2010) e Castro (1992; 2012) que 

discutem as bases da regionalização e regionalismos no NE; Dantas; Ferreira; 

Clementino (2010), Coriolano (2001), Cruz (2000), que discutem as políticas públicas 

de turismo no NE brasileiro e nas RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador; Felipe 

(2010) e Dantas (2009; 2012) que abordam imaginários e construtos sociais sobre os 

territórios de específicos estados brasileiros; além de demais fontes e bases de dados, 
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como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), além de planos e 

políticas públicas, enquanto documentos que nortearam ações de OT da atividade 

turística nessas RMs. 

Buscou-se, ainda, uma adaptação, à análise do turismo, da proposta 

metodológica de Knieling; Othengrafen (2009a, 2009b) sobre as culturas de 

ordenamento territorial, no intuito de mostrar os diferentes ordenamentos territoriais 

dados ao setor em cada RM. Os referidos autores apresentam modelo teórico-

metodológico para análises comparativas sobre culturas de OT, que faz necessária a 

caracterização de três ambientes, diretamente relacionados às práticas de ordenamento 

do território, que são: i) o ambiente social, ii) o ambiente de planejamento e iii) os 

artefatos de planejamento. 

 

Resultados e aportes 

A compreensão do conceito de ordenamento territorial mudou, de acordo com a 

alteração das ações de Estado, frente às transformações paradigmáticas de um mundo 

em transição. Saiu de uma compreensão positivista e passou pelo paradigma 

estruturalista até chegar ao pós-estruturalismo ou pós-moderno. Para entender 

determinado processo de evolução conceitual, faz-se necessária a compreensão do que é 

o ordenamento territorial hoje, a fim de se ter um ponto de partida para análise e, acima 

de tudo, entender como o Estado, que outrora não considerava as culturas locais de 

território no planejamento de suas ações, hoje pondera a necessidade de compreensão de 

tamanha lacuna. 

De acordo com Estaba (1999) OT é 

 la sistematización del desarrollo en el espacio geográfico [..] 

estrategia hacia la modernidad y atada a la de la 

descentralización [...] refiere a aquellas acciones del Estado 

concertadas y dirigidas a buscar una organización del uso de la 

tierra, con base en la redistribución de oportunidades de 

expansión y la detección de necesidades, potencialidades, 

limitaciones y ventajas comparativas y competitivas. (ESTABA, 

1999, p. 6)
3
. 

 

                                                
3 “a sistematização do desenvolvimento no espaço [...] em direção à modernidade e amarrada à 

descentralização [...] refere-se às ações cordenadas e dirigidas pelo Estado para encontrar uma 

organização do uso da terra com base na redistribuição de oportunidades para expansão e identificação de 

necessidades, potencialidades, limitações e vantagens comparativas e competitivas.” (ESTABA, 1999, p. 

6). (tradução nossa). 
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Contudo, até essa atual concepção, o OT passo pelas perspectivas filosóficas a 

partir das concepções do Land use planning, do Spatial planning até o Planning culture, 

ou culturas de OT, que tornou-se novo caminho que permite compreender as 

especificidades dos territórios, a partir do momento em que identifica e analisa a 

importância de elementos endógenos na formação de planos locais de ordenamento 

territorial. 

Segundo Knieling; Othengrafen (2009b) e Steinhauer (2011), o conceito de 

culturas de ordenamento territorial, enquanto conceito de OT que abarca as culturas 

locais de território como elemento importante na definição das ações de ordenamento, 

afirma: 

The so-called concept of planning cultures takes into account 

that spatial planning and spatial development at different 

administrative levels (national, regional, local) are interlinked 

and influenced by particular characteristics, such as political 

structures, legislation and traditional values. These rather 

cultural issues and their influence within planning have so far 

not adequately been taken into account within research. 

Planning cultures admit that planning systems are characterized 

not only by their organizational and institutional structures, but 

also and in particular, by so-called cultural aspects. Hence, 

institutions, history, social values and traditions play a crucial 

role in everyday’s practice of spatial planning
4
 (STEINHAUER, 

2011, p. 484). 

 

Como campo novo de estudos, a cultura de ordenamento territorial diz respeito 

àqueles elementos e práticas tradicionais aos planos, bem como aqueles “extra-planos”, 

que não constam, visivelmente, na composição das ações públicas locais, porém, 

modificam por completo o planejamento territorial. Tais elementos seriam, então, 

características particulares dos territórios, visualizadas em peculiaridades de estruturas 

políticas, de legislação local, de atores sociais, de valores tradicionais etc, que 

influenciam no planejamento territorial, alterando, consequentemente, seus resultados. 

                                                
4 “O conceito chamado de culturas de ordenamento territorial considera que o planejamento e 

desenvolvimento espaciais, em diferentes níveis administrativos (nacional, regional, local), são 

interligados e influenciados por características particulares, tais como estruturas políticas, legislação e 
valores tradicionais. A influência dessas questões, dentro do contexto do ordenamento territorial, até 

agora não eram devidamente investigadas. Assim, o estudo das culturas de ordenamento territorial 

admitem que os sistemas de planejamento são caracterizados não só pela sua organização institucional e 

infraestrutural, mas também, pelos aspectos culturais. Assim, instituições, história, valores sociais e 

tradições desempenham papel crucial na prática diária do ordenamento territorial” (STEINHAUER, 2011, 

p. 484). (tradução nossa). 
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 A partir da adaptação da proposta metodológica de Knieling; Othengrafen, 

(2009b) à análise do turismo sobre os ambientes social, de planejamento e os artefatos 

de planejamento, discutindo o ambiente social compreendeu-se que existiu um grande 

marco para o OT da atividade turística no Brasil, que foi o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento 1975-1979 (II PND), elaborado durante o período ditatorial militar 

brasileiro, que cita pela primeira vez em um documento oficial de caráter nacional, o 

turismo enquanto economia a ser incentivada no país, devendo o NE fomentá-la 

prioritariamente na perspectiva do segmento sol e mar em suas capitais litorâneas. 

 Porém, embora influenciados pelo II PND, cada estado nordestino desenvolveu 

o setor de acordo com suas próprias características políticas, culturais e econômicas e, a 

partir da caracterização do ambiente social do OT do turismo nas RMs de Fortaleza, 

Natal, Recife e Salvador, constatou-se que a atividade se desenvolveu sob duas 

diferentes perspectivas, sendo a cultura local e patrimônio histórico-arquitetônico como 

fatores intervenientes para o estabelecimento do turismo nos estados da Bahia (RM de 

Salvador) e Pernambuco (RM de Recife); e estagnação econômico/ industrial e 

mudança de cenário político como fatores intervenientes para o estabelecimento do 

turismo no Rio Grande do Norte (RM de Natal) e no Ceará (RM de Fortaleza).  

Os estados da Bahia e de Pernambuco se assemelham em relação à construção e 

ordenamento das propostas de turismo de seus territórios num ponto singular: sua 

cultura local, símbolo da construção de forte identidade sociocultural dos futuros 

cidadãos baianos e pernambucanos. Já no que diz respeito aos estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará, as características geográficas se tornaram elemento fundamental para o 

desenvolvimento do turismo tipo sol e mar, sem agregação dos elementos culturais tanto 

como fora nos estados na Bahia e Pernambuco. 

Assim, com o intuito de mostrar as particularidades locais, foi estudado os 

caminhos políticos e ideológicos sobre como o turismo foi especializado em cada RM e 

seu respetivo estado. 

Para as análises do ambiente de planejamento, foram levantados dados das 

seguintes fontes: 

Primeira fonte de dados: Sites das prefeituras dos municípios metropolitanos 

 O acesso aos sites das prefeituras municipais objetivou coletar informações a 

respeito da existência de secretaria municipal de turismo, bem como se estas eram 

autônomas ou compartilhadas com demais áreas de ações públicas. Esses dados 
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mostram o nível de imersão do turismo institucionalizado nas prefeituras municipais e 

sua autonomia de gestão. 

Segunda fonte de dados: Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE (2009) 

 O objetivo de acesso a site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) originou da necessidade de coleta de dados sistematizados sobre a gestão 

pública municipais, voltadas ao setor turístico. Para tanto, foi acessada a publicação 

‘Perfil dos Municípios Brasileiros’ e analisados os seguintes indicadores: existência de 

áreas de interesse turístico no município, se o município contém áreas de influência de 

empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, 

legislações específicas para o meio ambiente, para o patrimônio histórico, cultural, 

paisagístico, arquitetônico e arqueológico, bem como existência de Plano Diretor e 

existência de políticas de beneficiamento a empresas vinculadas ao setor do turismo. 

Terceira fonte de dados: O CADASTUR 

 O CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, que atua 

na cadeia produtiva do turismo. Foram levantadas informações sobre os referidos 

indicadores: 1) Agências de turismo; 2) Casas de espetáculos; 3) Locadoras de veículos; 

4) Meios de hospedagem e 5) Restaurantes, bares e cafés.  

 Com os indicadores levantados pelo CADASTUR e pelo Perfil dos Municípios 

Brasileiros, foram elaborados mapas temáticos em software livre Terra View de 

geoprocessamento, constatando que o OT do turismo ainda é bastante concentrado nas 

capitais e pouco tendencioso à modificações, do ponto de vista da oferta de serviços e 

de aparelhamento institucional. Verifica-se, ainda, significativa ausência de capacidade 

de gestão territorial turismo, articulada à outras políticas, como urbanas e ambientais, 

carência de dados/informações/indicadores sobre o setor, principalmente informações 

de cunho territorial; 

Constatou-se, ainda a ausência de recursos para o desenvolvimento institucional 

do turismo em escala municipal, o que dificulta o planejamento territorial do setor. 

Ainda fazendo análise dos dados, a Região Metropolitana de Recife contém com 

melhores índices de aparelhamento legal/institucional em relação ao desenvolvimento 

do turismo, já a Região Metropolitana de Salvador os piores índices, embora seu legado 

histórico de desenvolvimento da atividade; 

No que diz respeito aos artefatos de planejamento, fez-se necessário o 

levantamento e delineamento das ações executadas nos territórios metropolitanos por 

vias dos PRODETUR I e II, a partir dos planos locais de turismo que, no caso do 
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PRODETUR, foram os Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDITS). Para tanto, foi necessário a: 

i) Identificação e delimitação dos eixos de investimentos, tendo como 

Componentes: Aeroportos, Transportes, Saneamento e Recuperação Ambiental, 

Patrimônio Histórico e Desenvolvimento Institucional; 

ii) Identificação da distribuição dos recursos por componente para cada estado, 

bem como identificação das ações realizadas nos cinco componentes, por município 

metropolitano; 

iii) Evidenciar como essas ações se diferenciaram, de acordo com as concepções 

e histórico próprios de turismo em cada RM de estudo, enquanto reflexo das 

diferenciadas culturas de territórios. 

Enquanto importante programa que inicia específico planejamento sistemático 

no NE, verificou-se que as ações do PRODETUR I e II nas RMs em estudo ratificaram 

as tendências territoriais já delineadas para o desenvolvimento do turismo desde a 

década de 1970, com os primeiros incentivos ao desenvolvimento da atividade. 

Contudo, alguns elementos devem ser levantados em relação ao PRODETUR I e 

II: 

PRODETUR I: Constatou-se que as características históricas e a estrutura de gestão 

foram diretamente correlacionadas com o OT do turismo dado às RMs na implantação 

do PRODETUR I.  

Fazendo análise dos dados sobre investimentos financeiros realizados durante o 

programa, o estado da Bahia fora o mais beneficiado com os recursos do PRODETUR I, 

igual como fora ainda durante o Regime Militar e SUDENE. Essa fase do programa 

teve foco no infraestrutural e ratificou as tendências territoriais de turismo já 

estabelecidas em cada região, iniciadas no II PND. 

No que diz respeito aos Componentes de ação, apenas as RMs de Salvador e 

Recife investem no Componente Patrimônio histórico e as demais RMs de Fortaleza e 

Natal voltam-se completamente para subsidiar o turismo sol e mar. 

PRODETUR II: Constatou-se que, diferentemente do PRODETUR I, o II teve foco no 

Componente Desenvolvimento institucional. Houve tímidos reordenamentos territoriais 

nos investimentos, como a RM de Fortaleza que volta-se do litoral oeste para o leste; a 

RM de Natal que volta-se para o litoral norte da capital Natal; a RM de Salvador que 

investe em Itaparica, destoando dos recursos destinados para o litoral norte de Salvador 

na primeira fase do programa; e a RM de Recife foi a quem angariou mais recursos no 
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PRODETUR II, desconcentrando ações em seu território, focando firmemente 

investimentos no componente Patrimônio histórico; 

Mesmo com as atuais necessidades de perspectivas de desconcentração das 

ações públicas no território na perspectiva da desconcentração das oportunidades no 

espaço geográfico, os recursos tanto pelo PRODETUR I e II ainda foram concentrados 

nas metrópoles.  

Ainda no âmbito das ações do PRODETUR II, vale afirmar que diferentemente 

do PRODETUR I, a RM de Fortaleza investe no componente Patrimônio histórico, 

enquanto que a RM de Natal investiu unicamente no segmento sol e mar, sem 

perspectivas de diversificação de seu produto turístico. 

 

Considerações finais 

O estudo das culturas de OT é novo campo para o entendimento dos 

condicionantes políticos e sociais nas ações públicas, neste caso as específicas da 

atividade turística. 

No processo de estudo dos ambientes social, de planejamento e os artefatos de 

planejamento do turismo nas RMs em análise, constatou-se que o turismo no Nordeste 

adentra a partir de uma perspectiva desenvolvimentista do Governo Militar, fomentado 

pelo II PND, porém esse plano de desenvolvimento proporcionou diferentes reflexos no 

ordenamento territorial do setor nas RMs em estudo (ver ALVES, 2013). 

Constatou-se, ainda que a ausência de aparelhamento, equipe técnica e 

infraestrutura de modo geral em relação a gestão do turismo nos órgãos  públicos 

municipais e estaduais faz com que a gestão pública da atividade ainda não caminhe 

para um planejamento territorial efetivo do turismo, em consonância com a 

compreensão conceitual de OT aqui tomada como base. 

Ainda, o PRODETUR I e II redefiniu a importância do setor para o 

desenvolvimento urbano e econômico do NE. Contudo, suas ações foram espacializadas 

refletindo as concepções locais para o desenvolvimento do setor. 
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