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RESUMO 

 

Na era da globalização, o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte redimensionou as 

noções de espaço e tempo e as relações homem x mundo. De uma perspectiva local-local passou-se a 

vivenciar uma relação local-global em que o lugar passa a ser um ponto de conexão em uma rede que 

articula pessoas, bens, serviços, idéias. Nesse contexto, o turismo desponta como uma alternativa de 

desenvolvimento que cria e recria espaços transformados em cenários para serem consumidos. A 

valorização desses espaços está em tornar relevantes as particularidades existentes, buscando atrair 

visitantes, de forma que as paisagens geográficas e as manifestações culturais se constituem em 

mercadorias que acionam um circuito de trocas materiais e simbólicas entre o local e o global. Nessa 

perspectiva, analisa-se o turismo como vetor para o desenvolvimento regional, tomando o Seridó como 

referência empírica. As estratégias metodológicas corresponderam a revisão bibliográfica, 

levantamento de dados em documentos oficiais sobre o quadro socioambiental e a atividade turística da 

região e registro fotográfico dos elementos que compõem o seu patrimônio natural e cultural. Os 

resultados indicam que a partir do final da década de 1990, o Seridó incorpora o turismo como uma das 

atividades impulsionadoras da dinâmica regional, tendo por referência a paisagem e as manifestações 

culturais.  Neste trabalho a análise prioriza as manifestações culturais, com destaque para o artesanato, 

a gastronomia e as festas religiosas, das quais sobressai a festa de Sant’Anna de Caicó que recebeu o 

título de Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. Conclui-se que a atividade turística desenvolvida no Seridó, ao se viabilizar, sobretudo, por 

meio da cultura, contribui para a conservação do seu patrimônio e o reavivamento de sua identidade, 

favorecendo o estabelecimento de conexões em diferentes escalas geográficas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento técnico-científico informacional, típico da era da globalização, ampliou 

e acelerou consideravelmente os meios de comunicação e transporte redimensionando as noções de 

espaço e tempo e as relações homem x mundo. O lugar passou a ser um ponto de conexão de uma rede 

que articula pessoas, bens, serviços, ideias, assumindo um papel importante na tessitura das relações 

entre o local e o global.  

Nesse contexto, a atividade turística assumiu um papel importante na medida em que é 

motivada para realizar os desejos de lazer, conforto e desafios que os sujeitos buscam distantes dos 

seus espaços de vivência cotidiana e trabalho. O turismo é uma atividade que  favorece as relações 

entre os lugares, o intercâmbio cultural e a dinâmica da economia, constituindo-se uma prática social, 

que envolve o deslocamento de pessoas pelo território, tendo no espaço geográfico seu principal objeto 

de consumo (CRUZ, 2001).  

Com base nesta concepção, o turismo desponta como uma alternativa de desenvolvimento 

que cria e recria espaços transformados em cenários para serem consumidos. Assim, a geografia do 

lugar se transforma em mercadoria, sobretudo, aquela que adquire particularidade e que é capaz de 

atrair visitantes. Nessa tessitura, as  manifestações culturais se constituem matrizes que acionam um 

circuito de trocas materiais e simbólicas em uma sociedade conduzida pela dinâmica de relações que 

articulam o local e o global.  

Com base nesses pressupostos, buscou-se analisar a temática do turismo e sua relação com 

o patrimônio material e imaterial na perspectiva do desenvolvimento regional, tomando o Seridó norte-

rio-grandense como referência empírica, tendo em vista que esta é a região que apresenta as mais 

contundentes manifestações identitárias do estado e tem na cultura uma dos mais fortes atrativos 

turísticos.  

 

  

Turismo e Desenvolvimento regional: o Seridó norte-rio-grandense  

 

Nas últimas duas décadas do século XX, o desenvolvimento capitalista caracterizou-se pela 

aceleração do processo de globalização, que atingiu uma escala planetária. Nesse contexto, em meio a 

emergência de diferentes leituras acerca desse processo, emergiu o discurso da homogeneização e 

uniformização dos lugares, repercutindo sobre a ideia de região no sentido de negar a sua existência. 

Todavia, não obstante o reconhecimento de que houve uma massificação da informação e que esta 

influenciou sobre pessoas, vivências e espaços, se tornou evidente que a globalização produziu também 

a fragmentação, nas frestas da quais manifestações regionalistas, com forte conteúdo cultural, e de 

desigualdades socioeconômicas reportam-se a diferentes espacializações.  

No curso desse processo é possível observar que, em alguns lugares ou regiões, a 

modernização
1
 provocou alterações que resultaram em certa uniformização de traços da paisagem sob 

os escombros de edifícios regionais pretéritos, enquanto em outros, a tendência à despersonalização 

tem enfrentado certa resistência, justamente como forma de subsistir, defender e/ou reafirmar a 

identidade/personalidade
2
 regional. No âmbito da reafirmação e do fortalecimento da identidade 

regional se verifica que, em certos casos, a aceleração das mudanças decorrentes da globalização, longe 

de produzir a preconizada homogeneização, aumentou as diferenciações regionais. Dessa forma, é a 

                                                
1 GOMES, Paulo César da Costa.  Geografia e modernidade, p. 48: Modernização no sentido de criação de um fato 

moderno, ou seja, “que possui uma ligação intrínseca com a contemporaneidade, [que] substitui alguma coisa do passado, 

defasada, ou, simplesmente, alguma coisa que não encontra mais justificativa no tempo presente”. 
2 O termo personalidade está sendo empregado de acordo com YÁZIGI, Eduardo. A alma do lugar : turismo, planejamento 

e cotidiano, p. 17, 24-25, 44: Refere-se a “um conjunto de traços identitários”. O autor adverte que ao empregar o termo, 

não o faz no sentido há muito criticado pela Geografia: o lugar ou a região como sujeito.  



partir destas realidades socioespaciais que se encontram as referências que fortalecem a tese de que a 

região não desapareceu, contudo sua existência foi recriada exigindo uma reinterpretação dos processos 

que definem seus novos formatos e/ou conteúdos. 

Não obstante o reconhecimento de que as discussões geográficas atuais, dependendo do 

paradigma, têm conferido maior visibilidade aos conceitos de espaço, território e lugar, no que se refere 

ao debate sobre a validade do conceito de região e da análise regional, adotou-se uma perspectiva 

investigativa que se filia àqueles que acreditam na pertinência dos estudos que assumem esse conceito 

como referência. De acordo com Santos (1996, p. 196),  

 
as regiões são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma não se 
realizariam. Agora, exatamente, é que não se pode deixar de considerar a região, ainda 

que a reconheçamos, como um espaço de conveniência e mesmo que a chamemos por 

outro nome.  

 

Com base nesses pressupostos, o estudo realizado assumiu a escala regional, que em termos 

de Brasil geralmente situa-se em um nível intermediário entre o Estado-nação e o município. Nessa 

perspectiva, a circunscrição da região em análise – Seridó norte-rio-grandense – está baseada em 

aspectos qualitativos, sendo delimitada espacialmente de acordo com a realidade histórico-social 

analisada. 

A Região do Seridó localiza-se na porção centro-meridional do Estado do Rio Grande do 

Norte/Nordeste do Brasil, configurando-se um recorte espacial que tem nas particularidades locais as 

bases para o estabelecimento de relações com o contexto global. Formada por vinte e três municípios, 

conta com uma população de 279.525 habitantes, sendo 216.786 residentes urbanos e 62.739 

moradores rurais (IBGE, 2010).  

A localização do Seridó em pleno semiárido nordestino é um forte condicionante de sua 

paisagem geográfica esculpida na tessitura da dinâmica da natureza e das intervenções humanas. Com 

condições climáticas peculiares - elevadas temperaturas médias anuais, em torno de 33° C, e  

pluviosidade baixa e irregular em termos espaço-temporais, com variações entre 400 e 600 mm/ano -,  

a paisagem seridoense é marcada pela presença de solos pedrogosos e da vegetação do tipo xerófila. 

Neste cenário emerge o bioma Caatinga, cuja vegetação se caracteriza por perder as folhas durante a 

estação seca e rapidamente recuperar-se durante o curto período chuvoso. Conforme Dantas (2002, p. 

15), no sertão do Seridó  

 
Tem anos que a chuva cai e não dá para encher um pote, em outros, arromba açudes, 

estraga a lavoura, provoca doenças nos animais. A ‘instabilidade’ nos ciclos da chuva é 

um elemento que influencia uma estética sertaneja [...], ensinando-nos a ‘ser-tão’ 

amantes e acolhedores, bravos e gentis.   
 

Por entre a natureza agreste da Caatinga retorcida e espinhenta, os rios temporários descem 

as serras, esculpindo as terras, desenhando caminhos d’água, em tempos chuvosos. A chegada do 

inverno transmuta a paisagem e os espíritos, a natureza é a própria explosão de vida, formas, cores, 

cheiros e sons. Se a chuva não vem, muda a coreografia das formas, sons e tons, imperando a 

monotonia da paisagem acinzentada, árvores com galhos retorcidos e desnudos, que parecem hibernar 

durante a seca, acalentados pelo sussurrar dos ventos.  

Nessa paisagem que parece inóspita, dentre as muitas coisas que vicejaram, destaca-se a 

exploração da pecuária, da mineração e da atividade agrícola, cujo principal produto foi o algodão 

arbóreo. A combinação dessas atividades conduziu a região por caminhos de ascensão e crise, de modo 

que, no final do século XX, o Seridó vivenciou um processo de reestruturação econômica, visando 

ultrapassar o declínio que se instaurou em sua base produtiva.  



Foi nesse contexto de busca de alternativas econômicas para a superação da crise que levou 

à reestruturação produtiva, que o Seridó, no final da década de 1990,  promoveu iniciativas em prol do 

turismo como estratégia para o desenvolvimento regional. A partir desse período, instituições 

governamentais e não governamentais (como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE) associadas a empresas privadas buscaram somar esforços no sentido de 

promover iniciativas que possibilitassem o turismo regional. No escopo dessas iniciat ivas podemos 

citar a elaboração do Roteiro Turístico do Seridó, uma parceria entre o SEBRAE e a Secretaria de 

Turismo do Estado; a oferta de cursos para formação de guias turísticos e recursos humanos no ramo da 

hotelaria, uma parceria do SEBRAE com o governo do Estado; a criação do Curso de Turismo pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Campus de Currais Novos, cidade seridoense; além 

de melhorais nas vias de transporte e comunicação. 

No âmbito dessas ações, as quais foram respaldadas por estudos acerca das potencialidades 

turísticas regionais, desvendou-se diferentes atributos com perspectivas para o desenvolvimento da 

atividade. De acordo com o Roteiro Seridó: Plano de Turismo Sustentável (SEBRAE, 2004), a região 

apresenta potencialidades de realização do turismo científico-arqueológico, cultural, ecoturismo, de 

negócios e eventos, esportes e aventuras, religioso e rural. 

Embora tenha sido reconhecida a existência de possibilidades diversas para o turismo no 

Seridó, a atividade tem se efetivado sobremaneira a partir das manifestações culturais. Dentre essas 

adquirem relevância o artesanato, a gastronomia e as festas religiosas, das quais sobressai a festa de 

Sant’Anna de Caicó que recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  

 

 

 

Manifestações culturais do Seridó norte-riograndense como atributos turísticos 

 

O Seridó é reconhecido como uma região culturalmente diferenciada no contexto do Rio 

Grande do Norte em razão de suas propaladas manifestações identitárias, as quais recrudesceram em 

tempos recentes, no cenário da reestruturação econômica. Sobre este aspecto, torna-se elucidativo o 

dizer de Morais (2004), que assim se manifesta: “mudaram os homens e os lugares, mudaram a lida e a 

vida, mas tem coisas que não há como mudar: o sentido de pertença, de ser ou de aqui estar, de se dizer 

seridoense e sentir a alma do lugar”. 

Para Haesbaert (1988, p. 27), a identidade regional corresponde “ao conjunto de valores 

através dos quais um grupo social [...] se reconhece e se identifica em determinado nível como 

pertencente a um território geograficamente comum (a região)”. A identidade possui como um dos 

aspectos fundamentais para sua estruturação, a alusão a um determinado recorte espacial tanto no 

sentido simbólico quanto no concreto (HAESBAERT, 1999, p. 178). Estabelecendo relação entre esta 

abordagem e a manifestação da identidade seridoense, compreende-se o porquê da recorrência ao nome 

Seridó na designação dos seres e das coisas regionais.   

Considerando que as manifestações identitárias situam-se no âmbito da cultura, entendida 

como “se refiere a las ideas y valores, a las actitudes o prefencias y, por lo tanta, a los comportamientos 

derivados de ellas, que predominan em cada etapa em uma sociedad determinada” (TOMASSINI, 

1998, p. 354), estas são portadoras de elevado grau de subjetividade e simbolismo. Foi esse conteúdo 

simbólico/subjetivo que a sociedade converteu em argamassa de sua reestruturação econômica, 

transformando o seu patrimônio cultural – objetos, símbolos, crenças e manifestações – em âncora do 

processo de reavivamento de sua identidade e em estratégia para o desenvolvimento regional.  

Nesse cenário, as estratégias empreendidas no sentido de buscar alternativas de produção e 

de sobrevivência na região se defrontaram com a carência de recursos financeiros.  Todavia, apesar 

desse quadro, os seridoenses vêm dando respostas as suas  necessidades/dificuldades recorrendo ao que 



se pode chamar de capital social, realçando-se dentre as sua múltiplas perspectivas de apreensão, os 

aspectos concernentes a solidariedade, associatividade, confiança, coesão e identificação. Perpassado 

de valores, condutas e relações de interatividade, o capital social se institui no plano cultural e 

potencializa as dimensões materiais e imateriais, concretas e simbólicas que lhes são inerentes. 

Na urdidura desse processo, o patrimônio cultural seridoense foi alçado a condição de mais 

importante atrativo turístico regional e em meio as suas diversificadas formas de manifestação, 

sobressaem o artesanato, a gastronomia e as festas religiosas, sobretudo a Festa de Santana de Caicó.  

O artesanato seridoense, também conhecido como um produto caicoense (cidade pólo da 

região), é um exemplo da aguçada criatividade do seridoense, misto de artesão/industrial, no que se 

refere ao fabrico das coisas regionais. Neste ramo destaca-se o bordado de Caicó, cuja produção 

advém, em sua maior parte, de Timbaúba dos Batistas, pequena cidade localizada a aproximadamente 

20 km do centro regional. As habilidades das artesãs seridoenses estão expressas na qualidade do 

bordado que fabricam, cujo processo produtivo – do risco ao ponto – denota criatividade e perspicácia 

para lidar com um saber-fazer que emprega arte e técnica na confecção do produto. No Seridó, mais 

especificamente em Timbaúba dos Batistas, a industriosa arte de bordar é uma tradição cuja origem 

remonta a colonização portuguesa e perdura até os dias atuais, sendo uma importante fonte de renda e 

uma das mais expressivas formas de dar visibilidade a região.  

Além do bordado, no âmbito do artesanato merecem realce as peças de cerâmica, os produtos em palha, 

os bordados em ponte de cruz, os trabalhos em crochê, as pinturas, dentre outros. 

A arte de produzir também se manifesta na gastronomia regional, que adquire  maior 

visibilidade no cenário da economia, através da projeção da  identidade seridoense nos produtos da 

terra que tem na carne-de-sol, na manteiga da terra ou do sertão, nos queijos de coalho e de manteiga 

seus produtos mais demandados e valiosos. O diferencial qualitativo destes produtos se define nas 

entrelinhas de um saber-fazer que mescla arte, tradição e inovação, evidenciando que a carga histórica 

não foi consumida pelo tempo e nem pelas adversidades. Nesse sentido, foi nas entrelinhas da 

reestruturação econômica que a marca Seridó/Caicó se instituiu no mercado com grande potencial de 

credibilidade. Outras guloseimas que se destacam na gastronomia seridoense são os licores, doces, 

salgados, bolos, biscoitos e bolachas. Essas iguarias da culinária sertaneja, outrora confeccionadas nas 

fazendas e servidas nas festas e encontros familiares, em tempos recentes passaram a ser fabricadas nas 

cidades, constituindo indústrias caseiras com produção de caráter comercial. Esta tem sido uma fonte 

de renda, por vezes única, por vezes complementar, fundamental à sobrevivência de várias famílias.  

No esteio das manifestações culturais que se constituem atrativos turísticos situam-se as 

festas populares entendidas como rituais, que consistem em “momentos especiais de convivência 

social”, marcados “pela alegria e por valores que são considerados altamente positivos” (DAMATTA, 

1983, p. 40; 60). No que se refere ao Seridó, dentre as festas populares que tem atraído turistas, 

inclusive para consumir os bordados e a culinária, destaca-se a Festa de Sant’Anna de Caicó como uma 

manifestação cultural perpassada pelo sentido e pelos símbolos da identidade regionais.  

A compreensão do conteúdo cultural que se encontra impregnado nesta manifestação 

festiva remete aos labirintos da história e aos alicerces da formação regional, empreendimento 

realizado pela colonização portuguesa, que deixou dentre outros legados, o da religiosidade. As 

vivências e manifestações de fé na região sobrevivem às mudanças espaço-temporais e se instituem 

como um dos traços da identidade seridoense
3
.  

A Festa de Sant’Anna de Caicó ocorre durante 10 dias do mês de julho, os quais são 

definidos no calendário, considerando a inclusão do dia 26  – Dia de Sant’Anna. Esta festa é um evento 

                                                
3 MACEDO, Muirakytan Kennedy de.  Regionalismo e cultura na Região do Seridó: análise e algumas proposições, p. 1: 

“[...] a partir de determinadas recorrências discursivas que se configuram culturalmente no Seridó, detectamos alguns traços 

distintivos da feição regionalista. [...]. Os componentes dessa rede de significações, a nosso ver, estão ancorados em 

basicamente quatro dimensões: religiosa, política, sócio-econômica e educacional”. As mesmas não se apresentam 

hierarquizadas, nem tampouco estanques e fechadas em esferas incomunicáveis. 



grandioso que associa celebrações religiosas e eventos profanos, atraindo principalmente seridoenses 

ausentes e pessoas de lugares distintos que tem alguma relação com a região.  

O ritual da festa se inicia um mês antes dos 10 dias principais com a peregrinação da 

imagem de Sant’Anna pelas fazendas e sítios do município de Caicó; nessas ocasiões são celebradas 

missas e realizados leilões e forrós para arrecadar recursos para a paróquia. Na quarta-feira que 

antecede o início dos festejos, todas as imagens peregrinas se encontram no centro da cidade e de lá 

seguem em procissão até a Matriz de Sant’Anna, demarcando com a Procissão do Encontro o início das 

celebrações festivas.  

Na quinta-feira, as cinco horas a imagem de Sant’Anna percorre diversos bairros da cidade 

em carreata, representando um convite a sociedade local para os ritos de abertura oficial da festa. Ás 

dezesseis horas ocorre a abertura solene da festa, que é marcada pela realização de uma procissão pelas 

principais ruas do centro da cidade que tem a Catedral como ponto final. Terminada a procissão, 

procede-se ao hasteamento da bandeira da paróquia, seguido por orações, foguetórios e banda de 

música. Logo após, no oitão da Matriz, realiza-se o Jantar de Sant’Anna, um momento de reencontro de 

familiares e amigos e uma oportunidade para conhecer visitantes. O Jantar de Sant’Anna, uma inovação 

na tradicional trajetória de mais de 250 anos de festa, suscita várias interpretações. Conhecendo-se o 

valor atribuído pelas famílias da região aos momentos de refeição quando, na medida do possível, os 

seus membros se reúnem em torno da mesa, pode-se inferir que o referido jantar representa este 

momento familiar. A casa materna, a Matriz, é aberta aos filhos que se reencontram a mesa para a 

refeição. Neste misto de ritual tradicional/moderno, o paradoxal se revela pelo sentido bíblico de que 

todos são filhos de Deus e, sendo assim, todos teriam direito de sentar à mesa, entretanto, somente as 

pessoas que adquirem a senha têm acesso ao jantar e ao espaço em que é servido.  

Nos dias seguintes da festa repete-se o seguinte ritual: ao amanhecer, a banda de música 

desfila pelas ruas próximas à Matriz tocando a Alvorada, e à noite é realizado o novenário sempre 

sucedido por foguetórios e apresentações artísticas nas praças públicas, localizadas no Complexo 

Histórico-Cultural da cidade (Praças de Sant’Anna, da Liberdade e do Rosário), que são ocupadas por 

barracas com venda de bebidas e guloseimas. 

Na quarta-feira que antecede o final da festa ocorre um evento marcante: a abertura da 

Feira de Artes Manuais do Seridó – FAMUSE, que se realiza na Ilha de Santana, parque turístico 

construído para fomentar a atividade na cidade. Esta feira é uma espécie de mostruário do artesanato 

regional representado pelos bordados, redes, pinturas, peças de cerâmica, confecções, produtos da 

culinária, dentre outros. Nela não estão expostas somente mercadorias, mas produtos originalmente 

criados, peças trabalhadas na interface entre a técnica e a arte, reveladores do potencial inventivo e do 

perfil detalhista e primoroso do artesão seridoense. Mesclando passado, presente e futuro, são produtos 

perpassados de valores subjetivados pelos artífices, porque resultaram de ensinamentos passados de 

geração a geração, no seio familiar; são mercadorias nas quais depositam a esperança de angariar 

recursos para a sobrevivência individual e da família e promessas de um futuro melhor. O conjunto 

destas características faz os produtos da terra serem identificados como os de melhor qualidade e 

justificam o seu reconhecimento como patrimônio cultural. 

A quinta-feira é reservada para um dos eventos mais concorridos da festa – a Feirinha de 

Sant’Anna, que tem na culinária regional a principal mercadoria. As atividades começam às nove 

horas, com a benção dos alimentos pelo Pároco da Catedral. Esta feira é sui generis no sentido de que 

todos os produtos vendidos são doações de instituições governamentais, clubes de serviços e famílias, 

que também se responsabilizam pela comercialização, com o objetivo de contribuir financeiramente 

com a paróquia. O cardápio amplamente variado é constituído desde queijo fresco a aloá (bebida feita 

com milho ou abacaxi fermentado), passando por paçoca, feijão verde, arroz de leite, fritada, buchada, 

panelada, churrasquinho, galinha caipira, feijoada, docinhos, tortas, salgados, filhós com mel, e outros. 

Assim, em meio ao espírito da festa e à vivência de todo o seu conteúdo místico, participar da Feirinha 

de Sant’Anna se traduz em uma forma de satisfação manifestada pelo degustar de comidas típicas, cujo 



paladar transcende o gosto em si para situar-se no prazer de saboreá-las naquele ambiente, 

compartilhado com familiares e amigos. Na feirinha, a dimensão identitária contida na culinária 

regional avulta-se, reafirmando o saber-fazer seridoense como um atributo valoroso que encontrou no 

espaço da festa o seu lugar de exposição e comercialização. 

A ritualização da Festa de Sant’Anna envolve comidas, bebidas e música referendando a 

concepção de Damatta (1983, p. 60) de que a festa corresponde a “momentos extraordinários, marcados 

pela alegria”. Nesse período, a cidade amplia consideravelmente o número de pessoas que lotam hotéis 

e pousadas e ocupam residências de familiares e amigos.  

Ainda no que se refere às manifestações profanas deste evento, durante esses dias, os clubes 

da cidade promovem festas dançantes com a presença de bandas dos mais variados estilos, sendo o 

Baile dos Coroas, realizado no Clube Corinthians, na sexta-feira, o  mais marcante, inclusive 

destacando-se no cenário social do estado, com presença assegurada da classe política estadual e 

regional.  

Finalmente, no domingo, ocorre o encerramento da festa, quando são realizados dois 

eventos: às 10 horas, a Missa Solene na Catedral de Sant’Anna e as 17horas a procissão em que as 

imagens de São Joaquim e Sant’Anna desfilam pela cidade. Esta procissão que reúne milhares de 

pessoas, advindas dos mais distantes e diferentes lugares, culmina com uma celebração em frente à 

Matriz que demarca o término do período festivo.  

A Festa de Sant’Anna contém um rico acervo simbólico e sua vivência é pura subjetivação. 

A sociedade local (Caicó) e regional (Seridó) se envolve na preparação dos rituais festivos, de modo 

que o calendário das vivências regionais tem demarcado um antes e um depois da festa.  Para a festa se 

recuperam e se pintam as fachadas e interiores das casas, varrem-se as ruas e podam-se as árvores 

preparando o espaço, assim como também se prepara o espírito e se adquire  novas indumentárias para 

o corpo no sinal de renovação. “Preparar-se para a festa já é uma festa em si [...]. A Festa de Sant’Anna 

é uma expressão do gozo da fé: espírito e corpo participam da comunhão entre irmãos e Deus” (CAICO 

DE SANT’ANNA, p. 3).  

Nos ritos que compõem a festa tornam-se evidentes as manifestações da identidade 

regional, expressas de diferentes formas. Tomando como referência primeira e de mais forte teor 

identitário a figura de Sant’Anna, tem-se a representação do sentido maior da festa: a celebração da fé. 

A devoção a Sant’Anna se instituiu no Seridó desde os primórdios de sua ocupação e nestes mais de 

três séculos de história vem se mostrando transcendente e perene. A fortaleza desse símbolo que é 

Sant’Anna foi revigorada, nestes últimos decênios em que a região, ainda sob os impactos das crises 

econômicas, foi assolada por sucessivos e freqüentes anos de seca. Nas entrelinhas da configuração 

desse quadro de dificuldades, a religiosidade do seridoense se exacerbou, tendo em vista sua 

indubitável fé e esperança nos desígnios de Deus.  

Na Festa de Caicó, a invocação da identidade regional em torno do simbolismo de 

Sant’Anna transparece sobremaneira no discurso dos padres encarregados de fazer as reflexões durante 

as missas e novenários. A base discursiva se assenta nos relatos da presença de Sant’Anna na história e 

na vida do seridoense, no agradecimento aos peregrinos de Sant’Anna vindos de todos os rincões, no 

enaltecimento do espírito hospitaleiro do seridoense/caicoense e no desejo de que todos tenham uma 

boa festa. Expressões como “A Festa de Sant’Anna está um estrondo, A Festa de Sant’Anna é a maior 

do interior do Nordeste”, pronunciadas  pelo Monsenhor Antenor (pároco da Catedral durante quase 60 

anos), decerto já se inscreveram no enredo da história de Caicó, eternizando aquele que já representa 

um dos símbolos dessa festa. 

Portanto, a análise acerca das manifestações culturais do Seridó revela a importância que 

assumem no atual contexto em que se delineiam novas trilhas para o desenvolvimento regional por 

meio do turismo. Neste cenário, a Festa de Sant’Anna se apresenta como um ícone da sociedade, cuja 

ritualização sintetiza diferentes manifestações da cultura/identidade regionais. 

 



Considerações finais 

 

A análise empreendida permite inferir que as manifestações culturais do Seridó constituem 

o principal atrativo turístico da região, sendo a identidade um dispositivo importantíssimo que articula 

as instâncias cultural, econômica e política e que “no sirven para efectuar uma mera descripción de lãs 

cosas sino para asignarles relevancia y significado. No apuntan a dimensiones cuantitativas sino 

cualitativas” (TOMASSINI, 1998, p. 6).  

Nesse sentido, é das entranhas deste processo de revalorização dos elementos silenciosos e 

invisíveis do universo cultural que se insurge o Seridó como um destino turístico, que tem na 

revalorização do particular e do identitário o diferencial para descortinar novas trilhas de articulação 

espacial.   

A valoração positiva do saber-fazer e dos produtos seridoenses assinala a poderosa 

influência que têm os elementos culturais no processo de desenvolvimento regional, cujo teor contém 

um apelo turístico. As mercadorias produzidas apresentam uma carga valorativa, derivada do 

amálgama entre o discurso e a imagem da região como epicentro de uma produção de qualidade. Na 

falta de capital financeiro para subsidiar a estrutura produtiva, recorreu-se a um dispositivo intangível 

do ponto de vista material, a identidade do ser a perpassar as vivências e as coisas regionais, sendo 

amplamente empregado o capital social.  

Desta feita, identidade/cultura se conjugam na trama que delineia novas investidas para o 

desenvolvimento regional. Trata-se de articular no tecido regional os elementos que ficaram como 

distintivos de uma vivência e de uma práxis que se projetam a partir de um imaginário que diz da 

região algo a mais do que o existente em outros espaços. Nesse contexto, ressalta-se um saber-fazer 

guiado por estratégias que misturam o tangível e o intangível, o simbólico e o material, o real e o 

imaginário.  

É desse conteúdo cultural que a atividade turística se apropria para vender um modelo de 

região ou um “ser seridoense” que é capaz de conservar e renovar sem se desfazer de suas tradições, 

valores, crenças. Por apresentar-se com este perfil, conclui-se que a atividade turística desenvolvida no 

Seridó, ao se viabilizar por meio da cultura, contribui para a conservação do seu patrimônio e o 

reavivamento de sua identidade, favorecendo o estabelecimento de conexões em diferentes escalas 

geográficas.  
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