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RESUMO 

 
 

O Turismo enquanto atividade econômica pode ser considerado como uma alternativa para 
o desenvolvimento das localidades que possuem um baixo índice de desenvolvimento 
econômico e que possuem algum atrativo turístico que possa ser trabalhado como produto. 
No entanto, os planos estratégicos desenvolvidos para impulsionar o Turismo têm deixado 
à margem à população dos destinos trabalhados. A região em estudo, Poço Redondo e 
Canindé do São Francisco vem sofrendo um processo de exploração turística de modelo 
não sustentável para a comunidade local. O Turismo desenvolvido nessa região, praticado 
atualmente e comercializado por Agências de Turismo em Aracaju, capital sergipana, não 
atende aos anseios das comunidades aqui pesquisadas. Sob este viés esta pesquisa tem por 
objetivo analisar como as comunidades destes municípios estão sendo beneficiadas com a 
atividade turística, onde se buscou caracterizar turisticamente a região, especificamente a 
sede do município de Poço Redondo e a Grota do Angico, Canindé do São Francisco e a 
Fazenda Mundo Novo, analisar a percepção dos gestores das localidades acerca da 
atividade turística, identificar e analisar os efeitos gerados pelo turismo para a comunidade, 
caracterizar o envolvimento da comunidade com o turismo, gerar um mapa da pesquisa 
com enfoque nos atrativos turísticos aqui identificados, relacionar a atividade turística 
desta região com o cenário nacional. Para tanto, foi realizada uma ampla pesquisa 
bibliográfica acerca do tema, pesquisa de campo com aplicação de questionários e 
realização de entrevistas semi-estruturadas com os gestores públicos e privados e com a 
comunidade local, registros fotográficos e análise de documentos. Como resultados pode-
se observar que os municípios estudados não possuem uma política de turismo de gestão 
integrada, a comunidade local não está envolvida na atividade turística da região, os 
produtos regionais não estão agregando valor ao produto turístico, ocasionando o 
esvaziamento da experiência turística, a receita gerada com o turismo nessa região 
encontra-se centralizada nas mãos de poucos empreendedores que atuam em Aracaju, e em 
Canindé do São Francisco. Concluindo-se que a atividade turística tal qual como ocorre 
atualmente não gera os benefícios econômicos para as comunidades locais, configurando-
se numa atividade não sustentável. 
 
 
Palavras-Chave: comunidade local, gestão integrada do turismo, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 

Tourism as an economic activity may be considered an alternative to the development of 
localities with low rates of economical development and that have tourist attractions that 
may be offered as a product. However, the strategic plans developed to stimulate Tourism 
have disregarded the local populations. The research area illustrates well this assertion, 
Poço Redondo and Canindé do São Francisco have been through a non sustainable tourist 
exploration process to the local community. The present tourist activities developed in this 
region are traded by Aracaju (Sergipe state capital) travel agencies and do not fulfill the 
local communities wishes. From this viewpoint, this research objective is to analyze how 
these local communities have been benefited by the tourist activity. The tasks performed 
were: characterize touristically the region, specifically downtown Poço Redondo and Grota 
do Angico, Canindé do São Francisco and Fazenda Novo Mundo; analyze the local 
authorities perception of the tourist activity; identify and analyze the effects created to the 
community by tourism; delineate the involvement of this community with tourism; create a 
research map focused on the tourist attractions identified; establish a relationship between 
the tourist activity of the region and the national scenario. For that a thorough 
bibliographic research about the subject was done and a field research was implemented 
with the application of questionnaires, interviews with public authorities, private managers 
and the local community, photographic records, and documental analysis. As result it could 
be observed that the municipalities studied do not present an integrated management policy 
for tourism, that the local community is not involved in this activity, that the regional 
products do not add any value to the traded product, fact that causes the emptying of the 
tourist experience, that the revenue of the tourist activities in the region is concentrated in 
the hands of a few entrepreneurs who work in Aracaju and Canindé do São Francisco. As a 
conclusion, the tourist activity, as it is conducted nowadays, does not bring economic 
benefits to the local communities and can therefore be considered a non sustainable 
activity. 
 
 
Key words: local community, tourism integrated management, sustainability.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 – Introdução 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 

2

1 - INTRODUÇÃO 
 

O Turismo enquanto fenômeno econômico tem o seu crescimento norteado por 

princípios meramente mercadológicos e interesses dos capitais nacionais e internacionais, 

sem considerar, de maneira apropriada, os vários atores sociais envolvidos no processo de 

desenvolvimento dessa atividade. Negligenciando assim, a comunidade local que 

equivocadamente é excluída da tomada de decisões dos projetos turísticos. 

 

No entanto, a realidade contemporânea nos mostra que o modelo de desenvolvimento 

vigente não pode mais ser mantido, tendo em vista que as estratégias econômicas em curso 

estão associadas a um sistema político-operacional que destrói rapidamente dois processos 

importantes para a vida humana: o processo de manutenção dos recursos naturais e o 

desenvolvimento das comunidades locais. 

 

Torna-se urgente pensar no desenvolvimento de um segmento da economia global, 

comprometido com as questões sociais e ambientais, baseado em princípios éticos. Sendo 

assim, o Turismo deve partir da premissa de que nem a conservação dos recursos naturais, 

nem os lucros empresariais devem desrespeitar as comunidades locais ou impedir o seu 

acesso aos benefícios gerados pelo seu desenvolvimento. 

 

De acordo com uma nova ordem mundial de desenvolvimento em busca da 

sustentabilidade econômica, ambiental, sócio-cultural, o turismo passa a exigir a 

incorporação de uma outra forma de pensar a democratização de oportunidades e 

benefícios e a configuração de um novo modelo de implementação de projetos, centrados 

em parceria, co-responsabilidade e participação (IRVING, 2002). 

 

A adoção de uma percepção majoritariamente mercadológica da atividade por 

investidores e, mais preocupante, pelo Poder Público tem promovido diversos impactos 

negativos às localidades onde o turismo se desenvolve. O que fazer para que haja uma 

mudança de mentalidade e de atitude, tendo em vista que “o Turismo nasceu e se 

desenvolveu com o capitalismo” (MOESCH, 2000:9). A busca incessante pelo lucro 

imediato impõe um modelo de desenvolvimento não sustentável para a comunidade 

receptora, deixando esta à margem do processo. 
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O fato de o bem-estar local não ser considerado investimento público por não ter 

retorno contábil confirma que, para muitos, o que vale para o “desenvolvimento” é aquilo 

que pode ser contado. A inexistência de uma preocupação com os efeitos adversos do 

Turismo permite a perpetuação de graves perdas e deturpações da cultura das localidades 

onde a atividade se desenvolve. 

 

O Turismo promove troca de conhecimentos e encurta a distância entre os povos, 

devendo esse fator ser motivo de enriquecimento tanto para o visitante (turista) como para 

o receptor. A marginalização da população local engendra o esvaziamento da experiência 

turística, posto que essa passa a ser mediada por agentes que vêm comercializar o 

território, estimulados pelo lucro e não comprometidos com os aspectos sociais, culturais e 

ambientais dessas localidades. 

 

A inclusão da população no desenvolvimento da atividade turística se faz urgente não 

somente por questões éticas, mas as condições sociais e suas repercussões se apresentam 

como fatores extremamente relevantes ao desenvolvimento turístico, podendo este 

estimular ou inibir o fluxo turístico.  

 

Silveira (2002) afirma que a participação da população é um pressuposto decisivo 

para o planejamento da atividade. Nesse sentido, o autor evidencia “a distinção entre 

participação ampla em todos os estágios do processo de planejamento, implementação e 

controle de ações de desenvolvimento, e a simples manipulação de recursos humanos para 

implementação de projetos, programas ou planos turísticos concebidos de fora e impostos à 

população de forma autoritária” (2002:96-97). 

 

Ao planejamento participativo da atividade turística deverá ser acrescentada a 

necessidade de disseminação do conhecimento acerca dos impactos do turismo junto a 

população local. A preocupação com os moradores dos destinos turísticos tem merecido 

destaque no discurso de lideranças responsáveis pela atividade. No entanto, na prática os 

avanços para a efetiva inclusão dessa população têm sido reduzidos. 
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O atual discurso dos governos e das instituições relacionadas à atividade turística, 

fazem com que os impactos negativos ocasionados por ela sejam camuflados sob a égide 

de que os benefícios advindos da mesma com a geração de impostos, divisas e empregos 

superam as adversidades que por ventura venham a ocorrer. Porém, o modelo de 

desenvolvimento turístico é essencialmente excludente, principalmente em localidades que 

possuem um baixo índice de desenvolvimento. 

 

Dentro desta perspectiva, surge o tema dessa pesquisa: Turismo de Base 

Comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no 

semi-árido sergipano. Com o intuito de analisar se a comunidade desses dois municípios 

em estudo, estão se beneficiando da atividade turística, se está ocorrendo a democratização 

de oportunidades para toda a localidade, ou se está ocorrendo o processo de marginalização 

da população local acerca dos benefícios advindos com o turismo. 

 

Nesta pesquisa serão enfatizados os municípios de Poço Redondo e Canindé do São 

Francisco, localizados no semi-árido de Sergipe, ambos por possuírem potencial turístico 

já em fase de exploração. Serão trabalhadas as potencialidades existentes e que se 

encontram em uso e condições de uso turístico. No município de Poço Redondo, na atual 

conjuntura, apenas a sede (com a Praça Lampião), que não se encontra em estado de boa 

conservação, e a Grota do Angico (local de morte de Lampião e bando) estão sendo 

explorados turisticamente, não sendo agregado ao produto turístico o artesanato, a cultura e 

a culinária daquela localidade, cabendo ressaltar que as visitas realizadas a Grota 

atualmente, fluem pelos municípios de Canindé do São Francisco e Piranhas no Estado de 

Alagoas. 

 

Já o município de Canindé, ainda que com infra-estrutura deficiente como rodovias, 

sinalização turística, falta de postos de informações, encontra-se em situação mais 

privilegiada do que a vizinha Poço Redondo. Canindé recebe ônibus com turistas quase 

que diariamente na época denominada de alta estação no mercado turístico, possui 

atrativos como o cânion de Xingó, a usina Hidrelétrica de Xingó, o Museu Arqueológico 

de Xingó, a Fazenda Mundo Novo com sítios arqueológicos e conta com os equipamentos 

de hotéis (apenas dois estabelecimentos foram considerados com boa estrutura para receber 

turistas pela autora), um restaurante flutuante, embarcações próprias para realização de 



Capítulo 1 – Introdução 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 

5

passeios com capacidade entre 70 e 140 pessoas cada, também foi identificado na pesquisa 

que os produtos locais como artesanato, comidas típicas, eventos folclóricos não foram 

agregados ao produto turístico. O maior fluxo de turistas chega de ônibus ou vans, 

transportados por Agências de Receptivo da capital Aracaju, praticam o turismo de bate-

volta, ou seja, saem de Aracaju pela manhã, chegam no Karranca’s (restaurante flutuante 

que serve de atracadouro para as embarcações) fazem o passeio pelo riacho do Talhado 

(cânion), retornam e almoçam no Karranca’s e partem para Aracaju, causando o 

esvaziamento da experiência turística, pois partem sem conhecer a riqueza cultural que a 

região tem para oferecer. 

 

Para realização dessa pesquisa buscou-se o embasamento teórico com as devidas 

referências bibliográficas que discorrem sobre a temática do Turismo, assim como visitas 

aos locais de estudo, realizando entrevistas com pessoas da comunidade, previamente 

selecionadas de acordo com atuação de cada uma na comunidade onde vivem como 

artesãos, integrantes de  grupos de manifestações folclóricas, integrantes de Conselhos 

Municipais, gestores do turismo municipais, prefeitos e levantamento fotográfico do 

cotidiano daquelas cidades. 

 

 

1.1 - JUSTIFICATIVA 

 

O Turismo, enquanto atividade econômica pode ser considerado como uma 

alternativa para o desenvolvimento de localidades que possuem um baixo índice de 

desenvolvimento econômico e que possuem algum atrativo turístico que possa ser 

trabalhado como produto. No entanto, os planos estratégicos desenvolvidos para 

impulsionar o Turismo têm deixado à margem a população dos destinos trabalhados 

turisticamente. A região aqui estudada vem sofrendo um processo de exploração turística 

de modelo não sustentável para a comunidade local, tendo em vista que os atores 

municipais não têm participado do planejamento da atividade em questão, como poderá ser 

observado nas entrevistas realizadas com a comunidade destes municípios. 

 

A região em estudo poderá ser trabalhada de maneira articulada tendo em vista que 

os municípios estão geograficamente interligados através de rodovias, meios de transporte 
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e distam um do outro apenas 23 km, com estrada em estado regular. Estão inseridos no 

Programa de Regionalização do Turismo, dentro do Pólo do Velho Chico, ambos 

presenciaram momentos históricos da Saga do Cangaço e são margeados pelo Rio São 

Francisco. Necessitando que a integração do roteiro seja realizada através da articulação 

entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil desses dois municípios. Sendo 

assim, a pesquisa tentará elucidar quais os entraves impostos para que a integração do 

roteiro turístico desses dois municípios saia do discurso e torne-se uma prática sustentável, 

beneficiando a todos que moram nessas localidades. 

 

1.2 - SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

De acordo com pesquisa realizada junto às Agências de Viagens e Turismo em 

Aracaju, Estado de Sergipe, o turismo praticado hoje e comercializado por estas empresas 

é o passeio de um dia, com saída pela manhã, chegada em Xingó para realização do 

passeio de catamarã ou escuna pelo cânion do São Francisco, almoço no restaurante 

flutuante Karranka’s, não incluso no pacote, visita ao Museu Arqueológico de Xingó – 

MAX e vista panorâmica da Usina Hidrelétrica de Xingó, com retorno ao final da tarde. 

Nenhuma das empresas inclui em seus pacotes qualquer tipo de atividade realizada para 

conhecimento da cultura local, o artesanato, a gastronomia popular, criando assim o 

processo de marginalização daqueles que por direito são os proprietários do espaço 

explorado. 

 

Caracterizando-se numa atividade sem nenhuma responsabilidade social, sem 

nenhum princípio ético, sem preocupações com a sustentabilidade cultural, social e 

ambiental. Apresentando-se como problema: como trabalhar o turismo de forma que a 

população local venha a se beneficiar gerando empregos e a renda que tanto se fala nos 

discursos dos gestores públicos. Como alcançar a tão sonhada sustentabilidade, envolvendo 

os verdadeiros proprietários das localidades exploradas? 
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1.3 - OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa terá como objetivo geral analisar como as comunidades dos municípios 

de Poço Redondo e Canindé do São Francisco estão sendo inseridas na atividade turística e 

como estão sendo beneficiadas com esta atividade. 

 

 

1.4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar turisticamente a região dos lagos de Xingó; 

 Analisar a percepção dos gestores das localidades acerca do turismo; 

 Identificar e analisar os efeitos gerados pela atividade turística para a comunidade 

local da região dos lagos de Xingó; 

 Caracterizar o envolvimento da comunidade local com a atividade turística; 

 Gerar um mapa da pesquisa com enfoque nos atrativos turísticos identificados 

neste estudo; 

 Relacionar a atividade turística da região estudada com o cenário nacional. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Este capítulo é destinado ao estudo de todos os pesquisadores que já contribuíram 

para a formação do pensamento científico acerca da atividade turística e todas as suas 

nuances assim como o estudo para que seja alcançado o desenvolvimento do turismo 

sustentável. 

 

2.1 - TURISMO E SUA EVOLUÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL 

 

O Turismo tem se tornado no mundo contemporâneo, globalizado, uma das principais 

atividades econômicas desenvolvida em todo o mundo, lugares nunca antes conhecidos e 

nem falados, hoje se tornam roteiros procurados e visitados pelo novo modelo de turista 

que busca novas experiências, roteiros diferenciados, personalizados, conhecer a cultura de 

outros povos. Sendo assim, cada vez mais o referencial teórico sobre o tema vem 

aumentando, na tentativa de explicar o fenômeno que, se bem planejado, poderá mudar o 

destino de vários lugares que possuem um baixo nível de desenvolvimento econômico.  

 

2.1.1 - Turismo e Sua Característica Interdisciplinar 

 

O Turismo enquanto atividade econômica que mais cresce no mundo tem atraído 

vários olhares de diferentes áreas do conhecimento científico a fim de melhor conceituar o 

fenômeno no espaço e no tempo. Então, vários autores de diferentes áreas têm se 

debruçado sobre o assunto, surgindo assim vários conceitos contendo em seu bojo os 

diferentes olhares de acordo com a área de atuação de cada autor. 

 

Segundo as recomendações da Organização Mundial do Trabalho-OMT/Organização 

das Nações Unidas-ONU sobre estatísticas de turismo, “ turismo engloba as atividades que 

são realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes daqueles 

de sua residência habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com 

finalidade de entretenimento, lazer, negócios, etc.” 

 

Desenvolvimento, globalização, tecnologia, automação e a conseqüente 

intensificação do tempo livre foram alguns dos itens que embasaram, na década de 80, o 

diagnóstico dos especialistas sobre a importância econômica do turismo e o prognóstico de 
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que se tornaria a atividade marcante do século XX, e que os valores envolvidos pela 

indústria deveriam atingir o primeiro lugar nas atividades mundiais até o ano 2000 

(SESSA, 1983). 

 

De acordo com DIAS (2003), nas sociedades pós-modernas, marcadas pelos efeitos 

da globalização e da Revolução Científico-tecnológica, o turismo tornou-se uma das 

atividades mais importantes, devido suas características básicas geração de benefícios e 

aproximação entre os povos. Essa atividade movimenta 3,4 trilhões de dólares por ano, 

com uma taxa de crescimento de mais de 10% ao ano, gerando empregos e renda numa 

proporção equivalente a seu desempenho nas balanças comerciais dos países (SILVA, 

2001). 

 

As potencialidades econômicas do turismo, relacionadas ao emprego e renda, têm 

sido fonte de atração para a maior parte dos governantes no mundo, que consideram essa 

atividade um instrumento estratégico de relativa importância na superação de problemas 

sociais. Nas últimas décadas, em função do valor econômico e expressivo crescimento em 

termos de expansão, acompanhado pelo aumento do fluxo de turistas ávidos por novos 

destinos e diferenciais, o turismo passou a receber maior atenção por parte dos governos, 

na elaboração de suas políticas de desenvolvimento, visando orientar as ações de 

planejamento e ordenamento das regiões e localidades (SILVEIRA, 2002). 

 

Como produto composto e pela própria estrutura, cuja funcionalidade depende de 

uma série de fatores, Andrade (1997, p.38) diz que parece ser ideal, a seguinte 

conceituação: “turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos 

deslocamentos, transportes, alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, 

atividades relacionadas aos movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento”. 

 

LEIPER (1990) em seu sistema turístico modelado a partir do comportamento da 

oferta e da demanda estabelece uma base de três elementos orientadores: 

 

 O primeiro deles é a presença do elemento geográfico, caracterizado por uma 

região geradora de turistas, ou seja, de um núcleo emissivo; uma região de 

destinação turística, convencionada de núcleo receptivo e as rotas de trânsito que 
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exigem por ilação o desencadeamento tanto para frente, quanto para trás de toda a 

cadeia produtiva de uma indústria caracterizada essencialmente pela existência de 

unidades de transporte, vias de ligação, força motriz e dos terminais tão 

importantes, quanto à necessidade da existência de recursos e atrativos turísticos.  

 O segundo elemento é a indústria turística observada desde a região geradora de 

turistas até o núcleo receptivo, através dos setores primários, secundários e 

terciários ligados ao turismo e,  

 por último, do turista, epicentro do sistema. Estes três princípios vêm contornados 

pelo ambiente social, econômico, cultural, tecnológico, político e religioso, nas 

suas dinâmicas e sensibilidades, que expandidas ou retraídas tanto no núcleo 

emissivo quanto no receptivo, desencadeiam impactos na cadeia produtiva. 

 

Esta associação permite, portanto, que ZACCHI (1998) defina o turismo como sendo 

“a organização geo-sócio-espacial de uma cidade, estado e ou país, observando 

sistematicamente os aspectos macro e micro-ambientais em todos os campos de seu 

complexo sistema, através de constante análise de suas variáveis, quer sejam elas exógenas 

ou endógenas”. 

 

Já IGNARRA (1999) define turismo como sendo “o deslocamento de pessoas de seu 

local de residência habitual por períodos determinados e não motivados por razões de 

exercício profissional constante”. Entretanto, as mais diversas definições de turismo 

apresentam um consenso em alguns elementos que constituem as definições tais como 

viagem e deslocamento, permanência fora do domicílio, temporalidade, sujeito do turismo, 

objeto do turismo (BENI, 1998), podendo-se dizer, que é a partir destes elementos que o 

desenvolvimento regional de fato se caracteriza. 

 

Dentro de uma visão economicista LAGE (1998) define turismo como  

 
... um conjunto de diversas atividades econômicas, 
incluindo transporte, hospedagem, agenciamento de 
viagens e práticas de lazer, além de outras ações 
mercadológicas que produzem riquezas e geram empregos 
para muitas regiões e países. 
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O Turismo caracteriza-se pela confluência de inúmeras disciplinas que o influenciam. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo-OMT, são empregados os seguintes 

referenciais teóricos nos estudos da atividade: psicologia, antropologia, sociologia, 

economia, administração, direito, educação, estatística e ecologia (PETROCCI, 2002). A 

autora Ada Dencker (1998) relaciona ainda a arquitetura e a engenharia como sendo 

elementos importantes nas questões do turismo, e complementa: “Na realidade, a 

tendência atual, em quase todos os campos, é de uma abordagem interdisciplinar e 

multidisciplinar, buscando uma evolução para a prática transdisciplinar”. 

 

O Turismo, por sua característica interdisciplinar permite que diferentes campos do 

conhecimento científico façam uma análise a respeito dos seus significados. As geógrafas 

UEDA & VIGO (1997) destacam que o turismo pode ser entendido como um fenômeno 

econômico, político, social, cultural e ambiental cujos componentes básicos para a reflexão 

são o homem, o espaço e o tempo, sendo fácil observar a existência desses três elementos 

na grande maioria dos conceitos de turismo. 

 

Os conceitos advindos dos vários campos do conhecimento fazem com que se 

compreenda que a atividade turística reflete diretamente nas esferas econômica, social e 

ambiental. Na esfera econômica tem o importante papel de multiplicador de empregos e 

gerador de renda. Nos aspectos sociais influencia nas alterações da qualidade de vida, na 

valorização do patrimônio histórico enquanto produto turístico e da cultura local, 

representa a necessidade da ruptura com a rotina. No meio ambiente pode ocorrer uma 

mudança na relação do homem com a natureza, a mudança da utilização do solo e a 

implantação de infra-estrutura necessária para atender a demanda turística.  

 

2.1.2 - A Evolução da Atividade Turística no Contexto Nacional 

 

A trajetória do turismo no Brasil, do ponto de vista institucional, data de 4 de maio de 

1938, através do Decreto-Lei 406, que no seu artigo 5º discutia as regras sobre a venda de 

passagens aéreas, marítimas e terrestres. Este Decreto veio a ser regulamentado em 20 de 

agosto do mesmo ano, dispondo sobre o funcionamento das agências de turismo, além de 

vistos consulares. 
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No entanto foi só em 1966, que o país e a atividade foram contemplados com uma 

política, através da Lei 55 de 18/11/66, marco importante para o turismo qualitativo 

brasileiro. Esta Lei definia a política nacional de turismo bem como criava o Conselho 

Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, dentro de uma grande reforma 

administrativa por que passava o país. O grande objetivo da política empregada era 

promover igualdade de desenvolvimento, gerando equilíbrio entre os Estados e a 

Federação.  

 

A vigência do plano de 1966 dura até 28 de março de 1991, com a revogação daquele 

Decreto-Lei, pela Lei 8.181 de mesma data, que tinha o objetivo de reestruturar a 

EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo), dando início ao terceiro período da 

história institucional no Brasil. A reestruturação por que passou a EMBRATUR através 

desta Lei e regulamentada pelo Decreto 448 de 14 de fevereiro de 1992 transformou a 

instituição de empresa pública para autarquia, mudando sua nomenclatura de Empresa para 

Instituto Brasileiro de Turismo, durante o primeiro mandato do governo Fernando 

Henrique Cardoso. Concedendo à EMBRATUR a finalidade de formular, coordenar e 

executar a Política Nacional de Turismo, propondo ao governo federal normas e medidas à 

execução da Política Nacional de Turismo e executar as decisões. 

 

Sendo assim, a EMBRATUR ganha o título de Instituto Brasileiro de Turismo e 

assume a Política Nacional de Turismo agregando os seguintes objetivos: 

 

 Democratizar o acesso ao turismo nacional; 

 Reduzir as disparidades econômicas regionais mediante a oferta de emprego e 

melhor distribuição de renda; 

 Aumentar os fluxos turísticos, a taxa de permanência e o gasto médio do turista 

estrangeiro no país. 

 

No início dos anos 90, devido a profunda crise instaurada no país, órgãos 

internacionais como FMI (Fundo Monetário Internacional), BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e Bird (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento) 

apontaram a atividade turística como possível redentora para a crise econômica. Com isso, 

a Política Nacional de Turismo avança e em julho de 1992 a EMBRATUR lança o Plano 
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Nacional de Turismo (Plantur) entendido como instrumento de desenvolvimento regional, 

tendo como um de seus objetivos promover a parceria entre os setores público e privado. O 

fundamento do plano é a diversificação e a distribuição geográfica da infra-estrutura, que 

estava altamente concentrada no Sul e Sudeste. 

 

Para realizar esta redistribuição geográfica, o Plantur prevê o desenvolvimento de 

pólos de turismo integrados em novas áreas, com uma expansão a eles direcionada da 

infra-estrutura necessária. Esses pólos são entendidos como de três tipos – consolidados, 

em desenvolvimento, e potenciais. Tendo sido efetivamente implantados o PRODETUR – 

Nordeste, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

Brasileiro. 

 

Dentro desse contexto, os governos estaduais do Nordeste, reunidos na SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), elaboraram o PRODETUR-NE 

fielmente as diretrizes do plano federal. E, como era de se esperar, os investimentos vindos 

com o PRODETUR foram destinados à implementação de projetos de infra-estrutura 

básica para a sustentação do turismo (rodovias, energia elétrica, abastecimento de água e 

saneamento), preparando o terreno para os investimentos de grandes grupos transnacionais 

interessados em desenvolver pólos turísticos. 

 

No final do governo Itamar Franco em 1994, foram lançados dois documentos de 

extrema relevância para as políticas públicas de turismo. O primeiro, intitulado Diretrizes 

para uma política Nacional de Ecoturismo, foi proposto pelo Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo (MINC) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tinha como 

principal objetivo valorizar o imenso potencial ecoturístico de ecossistemas ainda 

preservados. Englobava entre os atores envolvidos no ecoturismo, além dos setores público 

e privado, outros seguimentos da sociedade civil, como ONG’s (Organizações Não-

Governamentais) e comunidades locais. 

O segundo, intitulado Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

visava descentralizar a gestão e o planejamento da atividade turística nos municípios, 

privilegiando o atendimento das necessidades mais prementes das comunidades locais 

envolvidas no processo. Apesar das boas intenções de ambos os documentos, sabe-se que, 

na prática, as diretrizes acabam sendo desvirtuadas. As políticas públicas desenvolvidas 
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sob a égide do ideário neoliberal tendem a priorizar a formação de produtos turísticos 

voltados para o grande mercado, forçando a adequação das condições locais no sentido de 

alcançar uma maior eficiência em seus serviços e, conseqüentemente, gerar o maior lucro 

possível. 

 

No Brasil o turismo já é um elemento importante na economia, embora seu 

crescimento tenha se dado de forma muito desordenada. Em termos relativos a 

performance do Brasil, no que diz respeito ao turismo, ainda é bastante modesta. De 

acordo com documento publicado pelo EMBRATUR, intitulado “A indústria do turismo 

no Brasil antes e depois de Fernando Henrique Cardoso 1995 a 1999”, a atividade turística 

movimentou cerca de US$ 38 bilhões em faturamento direto e indireto, gerou US$ 7 

bilhões de impostos e criou 5 milhões de empregos. Nesse mesmo período 4,8 milhões de 

estrangeiros visitaram o Brasil, além dos 38,2 milhões de turistas nacionais. 

 

Ainda assim, mesmo com esse desempenho internacionalmente tão modesto, o 

turismo figurou entre os dez produtos mais importantes da pauta de exportação brasileira 

de bens e serviços, correspondendo a 4,7% de seu total entre 1987 e 1990. Já em 1991, o 

turismo superou a receita obtida com a exportação do café, do farelo de soja, do suco de 

laranja ocupando o quinto lugar na pauta de exportação (EMBRATUR). 

 

Em 2000, 60% dos pacotes vendidos para brasileiros tiveram destinos nacionais e 

40% internacionais, o que gerou uma estimativa de crescimento desse mercado de 20%. 

Em 2001, o país recebeu cerca de 4,8 milhões de turistas estrangeiros e, comparativamente, 

nesse mesmo ano, quase dez vezes mais brasileiros viajaram pelo Brasil. As receitas 

diretas com o turismo interno foram de US$ 13,2 bilhões. Com isso, a participação do 

turismo no PIB nacional vem aumentando progressivamente, além da perspectiva de uma 

menor diferença entre receita gerada por turistas estrangeiros no Brasil e despesas feitas 

por brasileiros no exterior.  

No entanto, apesar de seu considerável potencial turístico, o Brasil ainda não ocupa 

lugar de destaque no cenário mundial. Enquanto as estatísticas mundiais apresentam o 

setor como uma fonte de emprego e renda para 12% da população economicamente ativa, 

no Brasil apenas 6% consegue se empregar no setor (KINKER, 2002). 
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Uma demonstração desse baixo desempenho do Brasil na atividade turística foi 

discutida pelos profissionais da área na maior feira de turismo das Américas a ABAV – 

Associação Brasileira de Agências de Viagens, realizada no Brasil na cidade do Rio de 

Janeiro em outubro de 2006. Especialistas do setor calculam que a indústria do turismo 

poderia ser cinco vezes maior do que é hoje, movimentando ainda mais a economia do 

país.  

 

O Brasil deve receber, até o fim de 2006, 5,8 milhões de turistas. Só a França, que 

tem o território equivalente ao de Minas Gerais, recebe mais de 75 milhões. Porém, 

problemas como a crise da Varig – transportadora aérea, a falta de segurança nos destinos 

mais procurados, a sinalização turística precária nas cidades e as condições das rodovias 

são apontados como principais desmotivadores das viagens pelo país. Tendo como 

agravante a falta de estrutura portuária para que o país receba navios de cruzeiros de 

grande porte. 

 

Segundo a World Travel and Tourism Council – WTTC (2001), no Brasil a 

participação do turismo tem sido tradicionalmente de 7,8% no PIB (Produto Interno 

Bruto), gerando emprego para 6 milhões de pessoas, com US$ 16 bilhões em salários. No 

cenário internacional, num período de cinco anos, o Brasil deixou a 43ª posição no ranking 

da OMT passando para 29ª e, no panorama interno, de 13 milhões de desembarques 

nacionais domésticos nos aeroportos brasileiros em 94, o país passou a contabilizar 26 

milhões de desembarques no ano de 99, e as estimativas apontam para 29 milhões em 2000 

(ANDRADE, 2002). 

 

Segundo a OMT, em 2010, essa atividade deverá empregar aproximadamente 250 

milhões de pessoas em todo o mundo e a China será o país que mais receberá visitantes 

estrangeiros, seguidos pelos Estados Unidos, França e Espanha. 

 

 

2.1.3 - A Política Nacional do Turismo no Brasil – O Plano Nacional do Turismo 

 

A partir de 2003, o turismo ganhou um ministério específico, o Ministério do 

Turismo, que lançou o Plano Nacional de Turismo – PNT, com a intenção de desenvolver 



Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 

17

esse setor para criar empregos, gerar divisas, reduzir as desigualdades regionais e 

redistribuir melhor a renda (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003). O objetivo foi o de 

desenvolver o produto turístico com qualidade e estimular o seu consumo nos mercados 

nacional e internacional, diversificando a oferta e estruturando os destinos turísticos, 

ampliando e qualificando o mercado de trabalho. 

 

Segundo SANSOLO & CRUZ (2003) “esse novo status adquirido pelo turismo na 

administração pública federal nada mais é do que um reflexo da reconhecida e crescente 

importância que tem esta atividade hoje, sobretudo no plano econômico, por sua 

capacidade de dinamizar diversos setores produtivos, gerar riqueza, renda e empregos. Em 

tempos de globalização, de desemprego estrutural, de crescimento da pobreza, o setor de 

serviços e, inserido nele, o turismo, tem jogado um papel cada vez mais importante para as 

sociedades”. 

 

O Plano Nacional foi concebido de forma coletiva, com uma ampla consulta às mais 

diversas regiões brasileiras e a todos os setores representativos do turismo constituindo-se 

num processo dinâmico de construção permanente. O Plano busca a desconcentração de 

renda por meio da regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística. 

Surgindo para que haja o reconhecimento do turismo enquanto atividade econômica 

relevante que requer planejamento, análise, pesquisa e informações consistentes. Para que 

o mesmo se transforme em um fator de construção da cidadania e de integração social.  

 

Dentre outros objetivos o Plano pretende: 

 

 Transformar o turismo em fonte geradora de novos empregos e ocupações, 

proporcionando uma melhor distribuição de renda e melhorando a qualidade de 

vida das comunidades; 

 Transformar-se em agente da valorização e conservação do patrimônio ambiental 

(cultural e natural), fortalecendo o princípio da sustentabilidade; 

 Atuar como mecanismo instigador de processos criativos, resultando na geração 

de novos produtos turísticos apoiados na regionalidade, genuinidade e identidade 

cultural do povo brasileiro, fortalecendo a auto-estima nacional e de nossas 

comunidades. 
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Buscando em esforço conjunto entre agentes públicos e privados para solidificar uma 

estrutura turística integrada e duradoura, baseada na força das parcerias e na gestão 

descentralizada.  

 

O Ministério tem como desafio conceber um novo modelo de gestão pública, 

descentralizada e participativa, atingindo em última instância o município, onde 

efetivamente o turismo acontece. Ainda como parte da política de descentralização, os 

municípios serão incentivados a criar os Conselhos Municipais de Turismo e organizarem-

se em consórcios para formar Roteiros Integrados, ofertando um conjunto de produtos 

turísticos, complementando-se assim o sistema de gestão do turismo brasileiro. 

 

Um breve diagnóstico foi realizado para incorporar o Plano e indica que o Brasil 

apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, está longe de ocupar um lugar no cenário 

turístico mundial compatível com suas potencialidades e vocações. A falta de articulação 

entre os setores governamentais e entre os setores público e privado agrava os problemas 

descritos a seguir: 

 

 Ausência de avaliação de resultados das políticas destinados ao setor; 

 Insuficiência de dados e pesquisas sobre o turismo brasileiro; 

 Qualificação profissional deficiente dos recursos humanos do setor;  

 Inexistência de um processo de estruturação da cadeia produtiva impactando a 

qualidade e a competitividade do produto turístico brasileiro; 

 Regulamentação inadequada da atividade e baixo controle de qualidade na 

prestação de serviços; 

 Falta revisão de toda legislação pertinente ao setor; 

 Oferta de crédito insuficiente e inadequada para o setor turístico; 

 Deficiência crônica na gestão e operacionalização de toda infra-estrutura básica 

(saneamento, água, energia, transporte) e turística; 

 Baixa qualidade e pouca diversidade de produtos turísticos ofertados nos 

mercados nacional e internacional; 

 Insuficiência de recursos e falta de estratégia e articulação na promoção e 

comercialização do produto turístico brasileiro. 
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O Plano tem ainda como princípios orientadores para o desenvolvimento da 

atividade, o aumento da competitividade do setor, o seu impacto na melhoria das condições 

de vida da população, a descentralização das decisões e o respeito ao meio ambiente, sendo 

estes os pilares para a construção de um novo padrão de desenvolvimento, no qual todas as 

regiões possam crescer de forma integrada, pautados nos padrões éticos concretos e 

obedecer aos princípios gerais contidos no Código Mundial da Ética no Turismo – OMT–

2000 e nos pressupostos básicos de sustentabilidade. 

 

Dentre as metas do Plano do Turismo encontram-se (i) a criação de condições para 

geração de 1.200.000 novos empregos e ocupações; (ii) aumento para 9 milhões o número 

de turistas estrangeiros no Brasil; (iii) gerar 8 bilhões de dólares em divisas; (iv) aumentar 

para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos; (v) ampliar a oferta 

turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos de qualidade em cada Estado 

da Federação e Distrito Federal. Ainda referente a este último item: a oferta turística do 

Brasil tem se configurado pela promoção de poucos destinos em áreas pontuais, gerando 

produtos de apelo repetitivo. Os produtos atualmente ofertados não contemplam a 

pluralidade cultural e a diversidade regional brasileira. Existe um potencial a ser revelado e 

trabalhado no interior do país, e uma urgente necessidade de encontrar alternativas de 

desenvolvimento local e regional. 

 

Ainda dentro do Plano foram estabelecidos Macro Programas que são construídos por 

um conjunto de programas que visam, por seu intermédio, resolver os problemas e 

obstáculos que impedem o crescimento do Turismo no Brasil, identificados através do 

processo de consultas ao setor. São eles: (i) gestão e relações institucionais; (ii) fomento; 

(iii) infra-estrutura; (iv) estruturação e diversificação da oferta turística; (v) qualidade do 

produto turístico; (vi) promoção e apoio a comercialização; (vii) informações turísticas. 

 

 

2.1.3.1 - O Programa de Regionalização do Turismo 

 

O PNT pretende ser um plano com ampla participação da sociedade, elo entre os 

governos federal, estadual e municipal, as entidades não governamentais, a iniciativa 

privada e a sociedade no seu todo, portanto, amparando-se em parcerias e gestão 
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descentralizada. Uma estratégia bastante animadora do PNT para o turismo brasileiro é a 

criação do Programa de Regionalização do Turismo (Roteiros do Brasil) que admite o 

seguinte: 

 
O modelo de gestão adotado pelo Ministério do Turismo está voltado 
para o interior dos municípios do Brasil, para as suas riquezas 
ambientais, materiais e patrimoniais, e para as suas populações, em 
contraponto aos prejuízos impostos pela modernização. Esse propósito 
pode ser alcançado pela gestão compartilhada, pelo planejamento 
nacional construído a partir das especificidades locais com enfoque no 
desenvolvimento regional. Para tanto, devem ser criadas condições que 
propiciem a contribuição e a participação das várias esferas da 
sociedade, de modo a se chegar à oferta de produtos e serviços 
diversificados, qualificados e exigidos pelos mercados nacional e 
internacional (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004). 

 

Este Programa lançado em abril de 2004 pelo Governo Federal está apresentando 

novos roteiros turísticos do país e organizando os que já existem. Todas as regiões 

turísticas, no âmbito do Programa de Regionalização, serão estruturadas para que tenham 

condições de receber, cada vez mais, turistas. Uma das estratégias para alcançar as metas 

do PNT 2003-2007 é a elaboração de roteiros turísticos, o que propiciará a ampliação da 

oferta turística brasileira e o desenvolvimento de, no mínimo, três produtos de qualidade 

em cada Estado e no Distrito Federal. 

 

A roteirização é uma forma de organizar e integrar a oferta turística brasileira, 

possibilitando o aumento das taxas de visitação, de permanência e gasto médio do turista 

nos destinos brasileiros. Possibilita uma melhor distribuição de renda, a geração e 

ampliação de postos de trabalho, a promoção da inclusão social e a redução das 

desigualdades regionais e sociais. 

 

Desde o seu início, o Programa conta com a participação de todos os Estados e o 

Distrito Federal. Cada um identificou suas regiões turísticas. Dessas 111 que se 

encontravam em um estágio mais avançado de desenvolvimento foram selecionados pelos 

órgãos Oficiais de Turismo Estaduais, para elaboração de roteiros turísticos a serem 

apresentados no Salão do Turismo – Roteiros do Brasil. 

 

No processo de elaboração de roteiros turísticos foram incorporadas mais 23 regiões 

turísticas. Assim, os órgãos Oficiais de Turismo dos Estados, com o apoio do Ministério do 
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Turismo, em vez de 111, estão trabalhando com 134 regiões, das quais foram 

desenvolvidos 451 produtos turísticos, contemplando 959 municípios/distritos.  

 

Numa tentativa anterior de regionalização e descentralização dos projetos turísticos, 

foi criado em 1992 o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, 

desenvolvido e coordenado pela EMBRATUR, mediante a adoção da metodologia da 

OMT, adaptada à realidade brasileira. Através do PNMT, buscou-se um processo de 

conscientização, sensibilização, estímulo e capacitação de monitores municipais, visando o 

despertar e reconhecimento da importância do turismo como gerador de emprego e renda.  

Coube à localidade (Poder Público, Iniciativa Privada e a Sociedade em geral), 

“estabelecer suas prioridades, construindo uma política municipal de turismo voltada para 

seus interesses, tendo como baliza a Política Nacional de Turismo” (DIAS, 2003). 

 

O referido Programa propunha a conciliação do crescimento econômico com a 

preservação e conservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural, assim como, a 

participação e a gestão da comunidade no Plano Municipal de Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável – PDTUR. A falta de êxito em algumas localidades, sem que as metas 

fossem inteiramente cumpridas foram assim explicitadas por SILVEIRA (1999): 

 
“...a questão da descentralização já suscitou muitas críticas de alguns 
especialistas, no que diz respeito a outros programas da administração 
pública, como na educação, na saúde e outros. A crítica principal recai 
sobre o caráter mecânico e aleatório da descentralização, ao não levar 
em conta a heterogeneidade social, cultural e econômica do território 
nacional, um dos motivos que dificultaria o estabelecimento de critérios 
para articular a descentralização de recursos e de poder”. 

 

O PNMT foi criado para apoiar os municípios nas ações básicas de criação do seu 

Conselho Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Turismo, Inventários das 

potencialidades turísticas, Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo, bem como a 

formação de monitores locais.  
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2.1.4 - Pólos de Desenvolvimento Integrado: Uma ferramenta para o desenvolvimento 

econômico local integrado. 

 

Dentro da proposta do Plano Nacional, fica caracterizada a busca pela 

desconcentração de renda, da regionalização do turismo, a busca pela melhoria da 

qualidade de vida das comunidades receptoras, valorizando a identidade cultural das 

mesmas, assim como efetivar as parcerias entre agentes públicos e privados baseado na 

gestão descentralizada. Dentro da política de descentralização surge o incentivo para a 

elaboração de Roteiros Integrados a fim de oferecer um conjunto de produtos turísticos que 

se complementam dentro de uma diversidade regional impulsionando assim, o 

desenvolvimento local e regional de forma integrada, em síntese, os Pólos de 

Desenvolvimento Integrado. 

 

O desenvolvimento econômico local é uma estratégia de desenvolvimento pela qual a 

comunidade assume novo papel: o de comunidade demandante, do qual emerge como 

agente, protagonista e empreendedora, com autonomia e independência. Assim, sendo, o 

desenvolvimento econômico local é um processo de articulação, coordenação e inserção 

dos empreendimentos empresariais associativos e individuais, comunitários, urbanos e 

rurais, com uma nova dinâmica de integração socioeconômica, de reconstrução do tecido 

social, de geração de oportunidades de trabalho e renda (PETROCCI, 2002). 

 

O projeto Pólos de Desenvolvimento Integrado é uma ação do Banco do Nordeste 

que tem como objetivo promover e potencializar o desenvolvimento econômico local a 

partir da cooperação entre os diversos agentes econômicos, institucionais e sociais, que se 

responsabilizarão pela harmonia, otimização e gerenciamento das ações e projetos 

(econômicos, sociais, ambientais e de informação/conhecimento) em um espaço regional 

definido. 

 

Atua por meio da mobilização da sociedade local para identificar os objetivos e as 

metas que compõe o plano de ação a partir de uma visão de futuro previamente discutida. 

Na região Nordeste existem áreas que são dinâmicas economicamente em função da 

existência e conjugação de alguns fatores, como a existência de recursos naturais 

favoráveis (solo, água, clima), a implementação de projetos estruturantes, a iniciativa 
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empresarial e a existência de pesquisa local, entre outros. Entretanto, as ações 

desenvolvidas são muitas vezes pontuais e descoordenadas, uma vez que não atingem as 

diversas dimensões do desenvolvimento de uma só vez e são realizadas por meio da 

sobreposição das várias instituições que compõem os diversos níveis de governo. 

 

Com o projeto Pólos de Desenvolvimento Integrado, o Banco do Nordeste - BN 

trabalha de maneira sistêmica, como aglutinador de ações e esforços, por intermédio de um 

processo participativo, democrático e sustentável. Dentro de uma metodologia que vê o 

homem como sujeito e agente do seu destino, as ações são programadas pela sociedade 

com seus diversos atores numa discussão constante. Todas as ações fluem, a partir da base 

local, conjugados com os projetos estruturantes dos governos em seus níveis federal, 

estadual e municipal. 

 

Espera-se com a implantação dos Pólos que a sociedade local atinja melhores índices 

de qualidade de vida, com renda elevada e bem-estar social, por meio de efeito 

multiplicador de investimentos sobre a renda e o emprego, o investimento na área social, a 

capacitação do homem, o treinamento intensivo, o desenvolvimento da pesquisa e a 

introdução de novas formas de gerenciamento – respeitando-se sempre a preservação do 

meio ambiente. 

 

A metodologia de trabalho desenvolvida no projeto de Pólos de Desenvolvimento 

Integrado é constituída por uma ação participativa entre os atores locais. O trabalho de 

apoio ao desenvolvimento econômico local articula todo um processo interinstitucional, 

permeando os níveis federal, estadual e municipal com o envolvimento do setor privado e 

da comunidade. A estimativa inicial de financiamento do Banco do Nordeste nos 12 pólos 

é superior a R$ 5,3 bilhões, compreendendo investimentos em suas principais cadeias 

produtivas. Somente o Banco do Nordeste, aplicou nessas áreas R$ 641 milhões  no 

período de Janeiro/1998 até o final de 2000, o que deverá gerar 134 mil novas 

oportunidades de emprego (PETROCCI, 2002). 

 

Além da ação financeira são desenvolvidas dezenas de outras ações, apresentadas e 

discutidas nas reuniões de cada Pólo. Atualmente, os Pólos de turismo apresentam, no 

conjunto, 194 projetos em execução e 249 outros em negociação. Mais de 140 municípios 
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já integram os pólos, que contam, em sua coordenação, com o envolvimento de 544 líderes 

locais nas equipes de articulação, 1.105 nas equipes técnicas, e já mobilizaram 479 mil 

pessoas nos nove estados nordestinos, no norte de Minas Gerais e noroeste do Espírito 

Santo (PETROCCI, 2002). 

 

2.1.4.1 - O PRODETUR no Nordeste e em Sergipe – O Pólo Costa dos Coqueirais 

 

Cerca de US$ 670 milhões aplicados em nove estados, oito aeroportos e 300 km de 

estradas construídos, 3 milhões de pessoas beneficiadas com saneamento básico, 150 

localidades beneficiadas com água, esgotos e preservação ambiental, centenas de metros 

quadrados de recuperação de prédios e monumentos históricos, além de reestruturação de 

dezenas de órgãos encarregados de gerir o turismo nos estados. Este é o resultado macro do 

PRODETUR/NE, programa responsável pelos novos caminhos trilhados pelo turismo 

regional. 

 

O sucesso de sua implantação, a partir de 1995, serviu de modelo para outras regiões 

brasileiras e foi determinante para a aprovação de um novo empréstimo por parte do BID – 

para o Nordeste. A nova fase do programa, chamada PRODETUR/NE II, mobilizará 

investimentos globais no montante de US$ 800 milhões, dos quais US$ 400 milhões numa 

primeira tranche, sendo US$ 240 milhões financiados pelo Banco do Nordeste com 

recursos do BID e US$ 160 milhões relativos à contrapartida de Estados e da União. A 

primeira etapa do PRODETUR/NE foi direcionada, sobretudo para fortalecer a infra-

estrutura básica. A segunda se caracterizará pela consolidação desse processo, com 

enfoque voltado para ações qualitativas de desenvolvimento humano (PÓLO COSTA DOS 

COQUEIRAIS, 2005). 

 

Do ponto de vista do turismo, o Estado de Sergipe pode ser dividido em cinco regiões 

denominadas de Pólo, a saber: Pólo Costa dos Coqueirais, Pólo Velho Chico, Pólo Serras, 

Pólo Entre Rios e Pólo Tabuleiros, sendo que em efetiva execução apenas o Pólo Costa dos 

Coqueirais. São percursos de pequenas distâncias entre eles, oferecendo variadas opções de 

passeios de curta duração.  
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Sergipe é um destino promissor que, considerado novo para o mercado nacional, 

ainda não tem o setor turístico desenvolvido. Por isso, encontra-se em estado razoável de 

conservação dos ambientes naturais, principalmente se comparado a outras áreas do país 

onde o crescimento acelerado e não planejado levou a degradação das condições sociais e 

ambientais. Vem tendo, recentemente, o reconhecimento de seus atrativos apoiado pelo 

desenvolvimento do turismo brasileiro, em particular no Nordeste, e pela abertura turística 

promovida pela necessidade crescente de novos destinos. Nesse reconhecimento, tem se 

destacado o litoral, a região dos Lagos de Xingó, junto a Hidrelétrica, no rio São Francisco 

e o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. 

 

O Pólo Costa dos Coqueirais, formado pelos 13 municípios litorâneos, foi eleito 

como Pólo prioritário para o PRODETUR, tendo recebido na primeira fase do programa, 

investimentos da ordem de US$ 67 milhões, aplicados na região central, capital e 

municípios do entorno e do litoral sul. As obras se destacam pela melhoria das condições 

de acessibilidade, com a reforma do aeroporto e com a implantação da rodovia litorânea 

SE 100 Sul (continuidade da Linha Verde que interliga os Estados de Sergipe e Bahia), e 

melhoria do saneamento – um dos principais problemas não só local, mais de todo o país. 

 

Segundo análise realizada para elaboração do PDITS (Planos de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável) , os retornos foram significativos: houve um incremento 

de turistas de mais de 30% no período de 1995-2000 e mais de 50% no período de 2000-

2005; 37% de aumento de fluxo aéreo no primeiro período de 1995-2000 e 39% no 

segundo 2000-2005; 47% a mais de estabelecimentos ligados a hospedagem no mesmo 

período de 1995-2000, acrescidos de 30% no período de 2000-2005. 

 

O Estado de Sergipe foi um dos primeiros estados a receber recursos do programa 

para a melhoria de sua infra-estrutura, ampliando as condições de atrair novos 

investimentos. Com o apoio dos recursos oriundos do PRODETUR/NE I, o Estado 

construiu e recuperou estradas, saneou bairros inteiros em Aracaju e trechos do litoral, 

preservou sítios históricos e construiu o novo aeroporto da capital, com capacidade para 

receber um milhão de passageiros/ano. 
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O desdobramento das ações do PRODETUR/NE na parte de infra-estrutura, cujos 

investimentos totalizam mais de US$ 50 milhões, pôde ser melhor percebido após à 

instalação do Pólo de Turismo Costa dos Coqueirais, iniciativa empresarial do BNB, em 

parceria com o Governo Estadual, prefeituras municipais, empresas privadas e entidades 

empresariais e comunitárias para direcionar o desenvolvimento da atividade turística. 

 

O Pólo vem contribuindo para a melhoria da infra-estrutura local e atração de novos 

investimentos, a partir da articulação dos setores envolvidos, sempre dentro de uma 

perspectiva de sustentabilidade, empresariamento e intensa mobilização da comunidade e 

de toda a cadeia produtiva do turismo. 

 

O Pólo de Turismo Costa dos Coqueirais abrange 13 municípios como pode ser 

observado na figura 2.1, abrange: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Estância, 

Indiaroba, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, 

Pirambu, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas e São Cristóvão, cobrindo a faixa 

que acompanha o litoral sergipano, além de outras comunidades próximas que apresentam 

grande potencial turístico.  

 

Com a participação ativa durante todo o processo de desenvolvimento da cadeia 

produtiva do turismo, o Pólo apóia ações e investimentos necessários à geração de renda 

turística e à gestão pública eficaz dos investimentos e fluxos do setor realizados no Estado 

em benefício da população, garantindo a sustentabilidade e envolvimento das entidades 

parceiras do PRODETUR/NE. 

 

O Programa de Desenvolvimento Turístico no Nordeste – PRODETUR em Sergipe 

tem investido nas áreas de infra-estrutura e serviços, conservação e valorização dos 

atrativos naturais, valorização do patrimônio e manifestações culturais, além da 

capacitação dos recursos humanos e promoção da participação comunitária. 
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Fonte: PDITS, 2005. 

         Figura 2.1 – Pólo de Turismo Costa dos Coqueirais. 

 

 

O PRODETUR I aplicou no Estado de Sergipe, o montante de US$ 65.423.355,57 

(Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 - Aplicações do PRODETUR I no Estado de Sergipe. 

Financiamento BID US$ 32.746.362,01 

Financiamento BNDES US$   5.658.663,58 

Contrapartida do Estado US$ 23.446.585,35 

Contrapartida da União US$   3.571.744,63 

Fonte: Pólo Costa dos Coqueirais, 2005. 
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O Estado de Sergipe teve dois contratos no PRODETUR/NE I, totalizando US$ 

32.746.362,00, que já foram totalmente desembolsados. O Estado tem ainda uma proposta 

firme para realização de mais um contrato, no valor estimado de US$ 695.000,00, que está 

em tramitação junto ao STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o qual será destinado à 

conclusão da obra de esgoto do bairro Atalaia em Aracaju, elaboração de dois planos 

diretores e desenvolvimento institucional da UEE/SE – Unidade Executora Estadual em 

Sergipe. 

 

Para garantir o desenvolvimento sustentável da atividade turística na região Nordeste, 

de forma planejada e sistêmica, com conseqüente geração de emprego e renda e melhoria 

da qualidade de vida da população, foram financiados, em Sergipe, pelo PRODETUR I, os 

seguintes projetos: sistemas de esgoto, de abastecimento de água, orlas em municípios 

ribeirinhos do rio São Francisco e praias do litoral sul do Estado, bem como rodovias, 

centros históricos, mercado municipal de Aracaju e o aeroporto Santa Maria também em 

Aracaju. 

 

Caracterizando-se pela consolidação do processo do PRODETUR I, com enfoque 

voltado para ação qualitativa de desenvolvimento humano, está previsto para ser aplicado 

pelo PRODETUR II, dados registrados no PDITS, o montante de US$ 62.277.280,00, 

prevendo os seguintes projetos para o Estado de Sergipe: 

 

 elaboração de projetos de pesquisa, plano integrado de resíduos sólidos dos municípios 

do Pólo, planos de manejo para as Áreas de Proteção Ambiental – APA, projeto de 

recuperação de áreas degradadas, elaboração de planos diretores, promoção e 

marketing, transportes com a recuperação das rodovias degradadas, pontes, 

urbanização, implantação da sinalização turística, atracadouros, modernização do 

aeroporto Santa Maria em Aracaju, implantação de áreas de proteção ambiental, 

saneamento com implantação do sistema de drenagem, implantação do sistema de 

resíduos sólidos dos municípios  do Pólo, educação ambiental, recuperação do 

patrimônio histórico, capacitação dos recursos humanos para a atividade turística, 

implantação do sistema para a gestão do turismo e implantação do museu do cangaço. 
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A coordenação do PRODETUR é de responsabilidade da UEE, vinculada a 

Secretaria do Planejamento – SEPLAN. A responsabilidade da gestão do turismo no 

âmbito estadual é da Secretaria de Estado do Turismo, que recentemente incorporou a 

EMSETUR. 

 

2.1.5 - Um Breve Diagnóstico do Mercado Turístico de Sergipe na Análise do PDITS-

2005 

 

Na atividade turística de Sergipe o setor privado é formado por empresários de 

origem do próprio estado que vem adquirindo experiência na área turística. Na hotelaria 

estima-se que 65%, sejam sergipanos. Os equipamentos de apoio ao turismo – hotéis, 

restaurantes, agências de viagens, locadoras de veículos e empresas de entretenimento são 

em sua grande maioria de gerenciamento familiar. Em relação a 2001-2003, ressalta-se a 

implantação de hotéis de bandeiras nacionais e internacionais e a gradativa melhora dos 

serviços oferecidos. O setor privado está organizado em associações atuantes e coesas que 

vem trabalhando em parcerias diversas, inclusive com o Estado. 

 

Já no que se refere a oferta turística, conforme resultado de pesquisa realizada nos 

meses de agosto e dezembro de 2003 e maio de 2004, foram identificados 141 (cento e 

quarenta e um) estabelecimentos de hospedagem: 64 (sessenta e quatro) hotéis e 77 

(setenta e sete) pousadas somando 3.579 (três mil quinhentos e setenta e nove) UH’s e 

7.318 (sete mil trezentos e dezoito) leitos. Os números apresentados são provenientes de 

censo realizado pela SETUR – Secretaria de Turismo junto a estabelecimentos 

considerados de interesse turístico. A grande maioria de equipamentos concentra-se em 

Aracaju (79% em 2001 e 63% em 2004). 

 

As agências de viagens passaram a trabalhar com o turismo receptivo e os 

restaurantes, bares e similares indicam uma profissionalização dos serviços. Aumentaram 

significativamente os números de estabelecimentos de lazer e entretenimento, locadoras de 

veículos e empresas de organização de eventos. 

 

No quesito demanda, o fluxo turístico em Sergipe é praticamente nacional, ficando 

em torno de 98%. Esse fluxo é majoritariamente da Região Nordeste (56%), no entanto 
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diminuiu sua participação que em 2001 era de (83%). A Bahia, principal Estado emissor 

em 2001 (51%) continua liderando, porém com expressividade bem inferior (37%) em 

2004. O modo rodoviário ainda é predominante como forma de acesso dos turistas ao 

Estado, sendo utilizado por 61% dos visitantes (era 88% em 2001). Ressalta-se nesse 

sentido a importância do acesso rodoviário ligado à Bahia, SE 100 Sul. 

 

O tempo médio do turista que fica em meio de hospedagem paga é de 2,7 dias, e do 

turista em geral (hospedagem paga e não paga) é de 5,6 dias, enquanto a média para o 

turista que não utiliza hospedagem paga é de 6,7 dias. As viagens não relacionadas a lazer 

começam a mostrar um equilíbrio em relação às de lazer, ficando cada uma com cerca de 

50%. A sazonalidade está exercendo menor pressão, frente ao desenvolvimento do turismo 

de negócios, mais ainda indica maior freqüência no mês de Janeiro (11%) dos turistas 

anuais), permanecendo nos demais meses entre 7,5% a 9% mostrando um equilíbrio 

desejável que deve ser mantida na busca futura de mercados.  

 

Com relação ao grau de satisfação do turista quanto aos meios de hospedagem são 

avaliados como bons e ótimos (44%) em 2003 bem abaixo do percentual de 2001 que foi 

de 74%. O turista mostra grande insatisfação com a sinalização turística e as atrações 

noturnas, porém o que mais chama a atenção é o grande número de questões não 

respondidas. A indicação é de que os turistas não estão utilizando os serviços de guias de 

turismo, serviços de receptivo e serviços de táxi que ficaram sem resposta em percentuais 

variando de 88% a 40%. Apresentando-se também a pouca utilização de serviços de 

diversão noturna, equipamentos de lazer e informação turística. 

 

Em relação aos atrativos, os turistas também têm demonstrado ser mais exigentes. O 

maior grau de satisfação continua sendo em relação aos atrativos naturais (77% avaliados 

como bons ou ótimos), porém, com percentual um pouco inferior ao observado em 2001 

(85%). 

 

Os preços da hospedagem em Sergipe eram considerados elevados. A maior 

concorrência entre meios de hospedagem e a comercialização de pacotes induziu o 

estabelecimento de preços mais competitivos, sendo hoje considerado um dos pontos fortes 

para a atratividade local. Os gastos do turista que não fica em meio de hospedagem paga 
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permaneceram praticamente iguais aos de 2001 (cerca de US$ 20,00). Aumentou, no 

entanto o gasto médio do turista em geral US$ 39,00 em 2003, enquanto em 2001 a 

indicação era de US$ 25,00 e o gasto com hospedagem que subiu de US$ 35,00 para US$ 

67,00. A renda média dos turistas concentra-se nas classes mais privilegiadas com quase 

50% ganhando mais de 10 salários mínimos. 

 

A geração de emprego no mercado de trabalho do setor turístico de Sergipe apresenta 

os resultados no quadro 2.2 de acordo com o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (www.ipea.gov.br acesso em 15.08.06). 

 

Quadro 2.2 - Estimativa da mão-de-obra formal ocupada com base nos dados da RAIS 

dez.2002/dez.2004 em Sergipe. 
 Alojam. Aliment. Transp. Aux. 

Transp. 
Ag. de 

Viagens 
Al. de 

Transp. 
Cultura e 

Lazer 
Total 

2002 Dez 1.432 1.392 3.098 64 177 76 103 6.342 
2003 Jan 1.421 1.386 3.138 63 177 80 106 6.371 
FEV 1.395 915 3.144 65 186 79 106 5.890 
Mar 1.347 743 3.120 70 185 60 81 5.607 
Abr 1.338 799 3.091 70 174 61 73 5.606 
Maio 1.318 769 3.097 70 170 62 71 5.557 
Jun 1.353 898 3.119 63 167 66 92 5.757 
Jul 1.340 1.057 3.085 67 171 78 92 5.889 
Ago 1.338 864 3.043 67 178 70 72 5.632 
Set 1.350 906 3.028 67 166 71 74 5.663 
Out 1.350 1.056 2.900 62 163 73 74 5.677 
Nov 1.362 1.273 2.886 62 149 85 95 5.914 
Dez 1.344 1.587 2.765 62 144 97 100 6.099 
2004 Jan 1.377 1.552 2.966 62 156 111 94 6.318 
Fev 1.339 1.031 3.055 63 159 145 93 5.836 
Mar 1.338 830 3.003 66 172 119 70 5.598 
Abr 1.412 896 2.996 67 174 119 65 5.729 
Maio 1.456 864 2.994 67 179 117 66 5.744 
Jun 1.479 1.017 3.010 64 169 119 82 5.940 
Jul 1.430 1.185 2.978 67 167 140 79 6.047 
Ago 1.419 954 2.950 68 169 128 62 5.751 
Set 1.418 992 2.959 68 169 133 64 5.805 
Out 1.419 1.157 2.953 64 171 125 61 5.949 
Nov 1.429 1.372 2.951 64 172 131 79 6.198 
Dez 1.425 1.717 2.984 69 171 112 82 6.560 

Fonte: SIMT – Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turístico. 
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2.1.6 - O Plano Estratégico do Turismo em Sergipe 

 

A estratégia de desenvolvimento do turismo no Estado de Sergipe está centrada, 

desde 2001, na regionalização, buscando a adoção de um modelo de gestão de política 

pública descentralizada, coordenada e integrada, baseada nos princípios da flexibilidade, 

articulação, mobilização, cooperação intersetorial e institucional e sinergia de decisões. 

 

Pretende-se ainda, com a política de regionalização, promover a cooperação e a 

parceria dos segmentos envolvidos, organização da sociedade, das instâncias de governo, 

dos empresários e trabalhadores e das instituições de ensino afim de: 

 

 qualificar o produto turístico; 

 diversificar a oferta turística; 

 estruturar os destinos turísticos; 

 ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 

 aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado 

internacional; 

 ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; 

 aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turismo. 

 

Para fins de planejamento o Estado foi dividido em cinco regiões turísticas, conforme 

citado anteriormente, regiões denominadas de Pólos. Ficando estabelecida a vocação 

turística de cada Pólo. Dentro do Pólo do Velho Chico que engloba os municípios em 

estudo foi identificada a vocação para o turismo cultural, turismo científico, turismo de 

lazer, ecoturismo, turismo náutico, pesca esportiva e turismo de aventura. (PDITS, 2005) 

 

2.2 - A RELAÇÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL & TURISMO  

 

O ano de 2007 teve início com alguns prenúncios de que o ambiente está no seu 

limite de saturação de todas as agressões causadas pelo homem, o aquecimento global 

entrou na agenda política de vários países, e agora os economistas advertem que é mais 

barato preservar agora do que pagar a conta depois. 
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Sendo assim, como aliar desenvolvimento econômico e preservação dos recursos 

naturais, evitando catástrofes que podem banir para sempre espécies animais e vegetais do 

planeta terra? O desenvolvimento sustentável é um caminho que poderá ser trilhado por 

todos aqueles que realmente desejam perpetuar as espécies e o planeta para as futuras 

gerações.  

 

2.2.1 – Considerações Acerca do Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de sustentabilidade surge a reboque da emergência do tema ambiental na 

agenda internacional. A preocupação com os limites do meio ambiente para o 

desenvolvimento da sociedade humana tem início ainda no século XVIII, com o ensaio de 

Thomas Malthus sobre as limitações da agricultura para sustentar o crescimento da 

população. Mas, ao longo do século XIX, o modo de produção industrial consolida-se 

gerando no Ocidente, a chamada “sociedade industrial”.  

 

Então, a partir da segunda metade do século XIX, a degradação ambiental e suas 

catastróficas conseqüências, em nível planetário, originaram estudos e as primeiras reações 

no sentido de se conseguir fórmulas e métodos de diminuição dos danos ao ambiente. Em 

1948, autoridades reconheceram formalmente os problemas ambientais, na reunião do 

Clube de Roma, que constatou a falência dos recursos naturais e solicitou o estudo 

intitulado Limites do Crescimento, liderado por Dennis Meadows. Esse diagnóstico 

mostrou que a degradação ambiental decorre, principalmente, do descontrolado 

crescimento populacional e da superexploração dos recursos naturais e que se não houver 

estabilidade populacional, econômica e ecológica, o planeta caminhará para o caos. Esses 

estudos lançaram subsídios para a idéia de  desenvolvimento aliado a preservação. 

 

Desde então, com o desenvolvimento industrial estabelecido como desiderato 

universal, o modelo entra em franca expansão pelo planeta, gerando efeitos diversos sobre 

o meio ambiente. Suscitando diferentes reflexões, ao longo do século XX sobre a questão 

dos limites dos recursos naturais e da capacidade de suporte do meio ambiente. Na década 

de 1970, a questão ambiental entra definitivamente na agenda dos grandes temas mundiais, 

passando a fazer parte das preocupações de diferentes instâncias políticas, desde governos 

locais até os grandes organismos internacionais. 
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Com a intenção de discutir e encontrar soluções para esse problema a ONU 

promoveu a Conferência de Estocolmo, em 1972. Como resultado, houve a criação da 

Declaração sobre o Ambiente Humano, que introduziu na agenda política internacional a 

dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de 

crescimento econômico e do uso dos recursos naturais. Ela determinou ao mundo que 

“tanto as gerações presentes como as futuras tenham reconhecido como direito 

fundamental a vida num ambiente sadio e não degradado”. 

 

Em 1983, a ONU cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, com os seguintes objetivos: (i) reexaminar as questões críticas relativas 

ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para abordá-las; (ii) propor novas 

formas de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar as políticas e ações no 

sentido das mudanças necessárias, e dar a indivíduos, organizações voluntárias, empresas, 

institutos e governos uma compreensão maior desses problemas, incentivando-os a uma 

atuação mais firme. 

 

De acordo com a ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que 

presidiu a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987, o 

desenvolvimento sustentável “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Ou seja, é o 

desenvolvimento econômico, social, científico e cultural das sociedades garantindo mais 

saúde, conforto e conhecimento, sem exaurir os recursos naturais do planeta. 

 

Ainda em 1987, a comissão recomendou a criação de uma nova carta ou declaração 

universal sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável – surgindo então o 

Relatório Brundtland. Publicado com o título “Nosso Futuro Comum”, o documento 

propôs integrar o desenvolvimento econômico a questão ambiental, surgindo não apenas 

um novo termo, mas uma nova forma de progredir. 

 

Sendo assim, todas as formas de relação do homem com a natureza devem ocorrer 

com o menor dano possível ao ambiente. As políticas, os sistemas de produção, a 

transformação, o comércio, os serviços – agricultura, indústria, turismo, mineração – e o 

consumo têm de existir preservando a biodiversidade. Segundo SACHS (1993) a 
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verdadeira escolha não é entre desenvolvimento e meio ambiente, mas entre formas de 

desenvolvimento sensíveis ao meio ambiente e formas insensíveis ao mesmo.  

 

SACHS (1993) afirma que: um novo equilíbrio precisa ser encontrado entre todas as 

formas de capital – humano, natural, físico e financeiro – bem como os recursos 

institucionais e culturais. Todo planejamento de desenvolvimento precisa levar em conta, 

simultaneamente, as cinco dimensões de sustentabilidade: a social; a econômica; a 

ecológica; a espacial e a cultural. 

 

A proposta do Desenvolvimento Sustentável não apenas sugere uma filosofia de 

mundo, como também aponta caminhos para sua transformação. Propõem agendas, 

métodos e modelos para as políticas públicas, ensinando-nos “como fazer” um mundo 

sustentável. Suas sugestões são tão amplas que impulsionam mudanças tanto no nível 

macro como no nível micro das relações sociais. No Relatório Nosso Futuro Comum, um 

novo contrato, baseado na “necessidade” de se estabelecerem novos cursos para o 

desenvolvimento é apresentado e, a partir dele, novas conferências passam a ocorrer para a 

correção dos rumos, bem como a assinatura de novos tratados é realizada em prol do 

desenvolvimento mundial. 

 

Na análise do discurso do Desenvolvimento Sustentável, um ator parece fazer a 

diferença: a comunidade. O discurso aponta para a necessidade de se relacionar a ela, de 

trabalhar com ela, de ser sustentável a partir da sua participação. A reflexão que se propõe 

é a de que a proposta de Desenvolvimento Sustentável não faz sentido se não houver, na 

sua metodologia o diálogo permanente entre todos os atores envolvidos. A eficácia da 

sustentabilidade está em envolver todos os atores inseridos num mesmo processo. A 

equidade da proposta faz dela uma utopia no sentido de apontar para um rumo que a todos 

interessa.  

 

O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em detrimento de 

quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da 

reutilização e da reciclagem. O desenvolvimento econômico é vital para os países mais 

pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países 

industrializados. A exemplo dos países do Hemisfério Norte que possuem um quinto da 
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população do planeta, detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais, e consomem 70% 

da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. 

 

De acordo com o embaixador AWOONOR (1991), presidente do Grupo dos 77 em 

Nova York, a parceria necessária para administrar o meio ambiente e os recursos globais 

requer, como precondição, a maior justiça econômica para os países em desenvolvimento. 

Na falta disso, esses países não serão capazes e nem terão interesse em unir-se aos esforços 

dos países industrializados para salvar o planeta. 

 

Obviamente, em um mundo regido pelo ideário desenvolvimentista, a necessidade 

apontada de que se estabeleçam limites ao desenvolvimento surge causando polêmicas. 

Estas são conformadas a partir do confronto entre distintas abordagens, desde as 

catastróficas a outras que reafirmam o modelo econômico neoclássico vigente, estas 

alegando a falta de cientificidade dos cenários de futuro das primeiras. As discussões 

gravitam em torno de algumas posturas contraditórias, que podem ser agrupadas em três 

eixos principais: 

 

(i) O primeiro é o eixo dos direitos individuais versus os interesses coletivos.  

(ii) O segundo eixo é o que contrapõe os direitos das gerações atuais àqueles das 

gerações futuras.  

(iii)O terceiro eixo é o da ciência e tecnologia. Para alguns, o conhecimento científico 

e o padrão tecnológico por ele engendrado são as principais causas dos problemas 

ambientais. Por outro lado, há os que afirmam que é na própria ciência e 

tecnologia que residem às soluções potenciais para a saída do impasse ambiental.  

 

É nesse turbilhão de contradições que nasce o conceito de sustentabilidade, como um 

mediador entre os desenvolvimentistas e os ambientalistas. O significado do termo varia 

em função do contexto em que for aplicado, não havendo um modelo geral que sirva para 

todo tipo de atividade. Em síntese, pode-se entender o conceito de sustentabilidade como 

uma maneira inovadora de se promover o bem estar social pela satisfação das necessidades 

fundamentais das sociedades humanas, por meio de uma exploração racional dos recursos 

naturais, o que significa um gerenciamento que leve em conta os limites plausíveis e a 

conservação do meio ambiente. 
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2.2.2 - O Desenvolvimento do Turismo no Caminho da Sustentabilidade 

 

O conceito de turismo sustentável é um fenômeno relativamente novo, pois sua 

discussão data dos anos 90. Contudo, sua base teórica está relacionada ao conceito mais 

amplo de desenvolvimento sustentável, oriundo do Relatório Our Common Future, 

realizado pela Comissão Brundtland, em 1987 (Comissão, 1988). Salienta-se que o 

conceito de sustentabilidade está vinculado a um tripé, o meio ambiente natural e 

construído, a questão social e a econômica, onde cada elemento deve ser considerado com 

o mesmo grau de importância, ou seja, nenhum é mais importante do que o outro na busca 

da sustentabilidade. 

 

Para que se tenha uma maior compreensão do termo turismo sustentável, torna-se 

necessário que se faça um exame dos dois termos integrantes do binômio: turismo e 

sustentabilidade. O primeiro tem um significado consagrado pelo uso já histórico sendo 

definido pela OMT como: “o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas 

viagens a lugares distintos de seu contexto habitual, por um período inferior a um ano, 

com propósitos de ócio, negócio ou outros motivos”.  

 

O conceito de sustentabilidade deve ser enfocado em diferentes dimensões, as quais 

demandam diretrizes específicas.  Para o estudo da atividade turística devem ser 

consideradas as dimensões ambiental/ecológica, social, cultural e político-institucional. A 

abordagem requerida pela sustentabilidade é necessariamente integradora de todas essas 

dimensões, as quais devem ser enfocadas simultaneamente na implantação de todo e 

qualquer plano de ação. 

 

A atividade turística tem operado segundo a lógica dos negócios, com busca de 

retornos econômicos de curto prazo, o que termina por gerar os tão conhecidos impactos 

negativos como: comprometimento do ambiente natural ou cultural dos destinos; aumento 

das desigualdades sociais das populações locais pela apropriação da prosperidade gerada; 

estímulo da dependência econômica das comunidades receptoras sem oferecer garantias de 

longo prazo; a descaracterização das culturas locais, substituindo-as por formas 

estereotipadas que anulam o interesse turístico original. 
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De acordo com a OMT (2003) entende-se por turismo sustentável “...aquele que 

atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em 

que protege e amplia as oportunidades para o futuro. É visto como um condutor ao 

gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais 

e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos 

processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 

vida”. 

 

Para SACHS (1990), “no turismo sustentável o uso dos recursos naturais deve manter 

a capacidade de equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, aumentar a capacidade de geração 

de recursos naturais renováveis, limitar o uso de recursos não-renováveis ou 

ambientalmente prejudiciais, reduzir o volume de poluição e restringir desperdícios. Inclui 

questões relacionadas à gestão integrada de recursos naturais, como o manejo sustentável 

dos recursos, a preservação, a reciclagem, a reutilização, o controle ao desperdício e a 

conservação de recursos finitos, de modo que o desenvolvimento seja possível dentro de 

uma ética ambiental mais solidária com a natureza e com as gerações futuras”. 

 

Já em 2003 SACHS salienta que: “o Brasil está em condições de ingressar na 

trajetória do desenvolvimento includente sustentável e sustentado mediante uma estratégia 

nacional voltada à mobilização dos recursos naturais e físicos existentes no país”.  O autor 

nos remete a prática do turismo sustentável, tendo em vista que o turismo se apropria dos 

recursos naturais e culturais do lugar sendo capaz de gerar inclusão social, quando bem 

planejado e gerido. 

 

As políticas voltadas à promoção do turismo – calcado em pacotes pré-formatados, 

em fretamentos aéreos e em estruturas hoteleiras de grande porte, principalmente resorts, 

que, naturalmente, favorece somente as grandes corporações privadas, como cadeias 

hoteleiras, transportadoras aéreas e grandes operadoras turísticas – constituem modelo 

concentrador de renda cujos impactos sociais e ambientais, avaliados pelo custo total, 

terminam sendo negativos.  

 

A renda gerada pelo turismo é, geralmente, apropriada pelos grandes centros que 

exportam seus produtos e serviços para os destinos turísticos, enquanto são nestes que os 
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principais impactos sociais e ambientais ocorrem. Além disso, esse modelo concentrador 

não valoriza o local e contraria as principais tendências do mercado turístico mundial, 

caracterizadas pela busca de experiências, pela personalização dos pacotes e pela 

segmentação. Essas constatações ensejam a revisão desse modelo e permitem vislumbrar 

alguns passos importantes para superá-lo. 

 

O novo paradigma do turismo sustentável propõe uma correção dessa forma 

exploratória, de maneira que a atividade possa perpetua-se com valorização do patrimônio 

turístico dos destinos. Sendo assim, a partir desse novo paradigma, a atividade turística 

passa a ser um meio cuja finalidade é o desenvolvimento socioeconômico com preservação 

ambiental das regiões turísticas. O sujeito da atividade turística passa a ser constituído 

pelos participantes da cadeia produtiva, ou seja, a população local que detém os ativos 

naturais e culturais dos quais depende a atividade turística. 

 

Segundo a OMT, o turismo se bem planejado e administrado pode ser um dos 

melhores instrumentos para o desenvolvimento sustentável dos países.  A organização 

também tem acentuado que o turismo é uma das poucas indústrias capazes de proporcionar 

um incentivo financeiro para a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural. O 

turismo é uma indústria importante, por que: 

 

(i) proporciona retorno mais rápido dos valores investidos; 

(ii) é a alternativa mais viável de desenvolvimento para países com grandes riquezas 

naturais; 

(iii) tem interesse direto na preservação dos recursos naturais e culturais; 

(iv) não polui, quando bem administrado; 

(v) mais democrático na distribuição de renda; 

(vi) gera novos empregos fixando o trabalhador; 

(vii) sua melhoria pode contribuir para o bem-estar social e 

(viii) gera arrecadação de impostos. 

 

Edgar Morim (2002), na sua reflexão sobre os sete saberes necessários à educação do 

futuro, aponta na direção de um homem que resgate o seu sentido de espécie, sendo sua 

relação com o meio ambiente não uma relação de distanciamento e apropriação, mas de 
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coexistência. A participação das comunidades não deve, pois, ser vista apenas como meio 

através do qual se dá o envolvimento com um “outro” e que se estabelece as bases da ação, 

mas como um fim, que visa resgatar e valorizar saberes locais, priorizando-os nas relações 

dos homens com a natureza e dos homens entre si. As comunidades, se postas em ação, 

implementariam um novo ritmo endógeno e dinâmico, que contribuiria para a proposta da 

sustentabilidade, que não seria eqüitativa de outra maneira. 

 

SWARBROOKE (2000) desenvolveu alguns princípios visando apoiar qualquer 

abordagem sobre gestão do turismo sustentável, dentre eles: 

 

 Precisa-se reconhecer que o turismo bem administrado pode trazer grandes 

benefícios sociais, econômicos e ambientais; 

 Deve-se reconhecer que o turismo sustentável não diz respeito apenas ao meio 

ambiente natural; 

 Se desejarmos que a indústria do turismo se comporte de forma mais sustentável, 

deve-se aceitar que ela possa agir assim por motivos comerciais mais do que por 

razões altruístas; 

 Precisa-se desenvolver um pensamento mais claro em relação ao que procuramos 

conservar e como o conservamos. 

 

O conceito de sustentabilidade em sua perspectiva global vem se consolidando como 

um tema central, na atualidade dentro do contexto da atividade turística enquanto 

fenômeno complexo. O Turismo, interpretado como a atividade econômica que mais 

cresce no mundo, passa gradualmente a incorporar novos olhares acerca de seu 

planejamento, como resultado do seu potencial gerador de emprego e renda, aporte de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais e ainda como mecanismo de inclusão e 

transformação social. 

 

Alguns dados indicam a tendência crescente do turismo na perspectiva global. 

Segundo a UNEP (United Nations Environment Program) (2005), foram registradas 760 

milhões de chegadas internacionais em 2004, com a receita aproximada em US$ 622 

bilhões de dólares, representando assim, a maior atividade global em crescimento com um 

índice de 25% nos últimos 10 anos. Com o número crescente de pessoas com desejo de 
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viajar, as estimativas apontam para 1.500 milhões de chegadas internacionais até 2020, 

mais do que o dobro dos níveis atuais, com tendências crescentes em todas as regiões do 

mundo, com as maiores taxas já previstas no denominado “mundo em desenvolvimento”. 

 

Ainda segundo a UNEP, em muitos países, o turismo doméstico ultrapassa em 

importância o turismo internacional em volume e receita, o que acentua ainda o impacto do 

turismo no cenário global que, atualmente gera 74 milhões de empregos diretos e 215 

milhões de empregos indiretos, o que se traduz em US$ 4.218 bilhões do Produto Global e 

12% da exportação internacional. 

 

Ainda assim, de maneira geral, as estatísticas do turismo e o discurso oficial, 

frequentemente expressam concepções idealizadas dos benefícios gerados pelo 

desenvolvimento turístico, e tendem a mascarar ou minimizar os impactos socioambientais 

e culturais decorrentes deste processo. Nesse sentido, experiências registradas em todo 

mundo parecem desmistificar a afirmação de que a “indústria do turismo” ou a “indústria 

sem chaminé” ainda conhecida como “indústria limpa” seja necessariamente benéfica na 

geração de emprego e renda e na preservação dos patrimônios natural e cultural. 

 

Dentro desse contexto, entre controvérsias e resultados paradoxais, surgem as 

reflexões acerca dos rumos que o desenvolvimento do turismo deverá seguir a fim de 

promover o seu potencial positivo, minimizando seus impactos negativos. Promover e 

praticar o turismo de base sustentável requer um novo olhar sobre os problemas sociais, a 

diversidade cultural e a dinâmica ambiental dos destinos, diante de uma economia 

globalizada, com regras ditadas por um mercado que transcende as peculiaridades locais 

e/ou as especificidades de um destino turístico. 

 

Segundo IRVING e CAMPHORA (2005), “...muitos caminhos podem conduzir à 

perspectiva de sustentabilidade; mas não existem itinerários já mapeados, fixos. A 

sustentabilidade, tomada como referência, acolhe aspectos materiais e imateriais das várias 

dimensões envolvidas em seu significado. Não é dessa forma, desejável demarcar 

competências determinantes, sejam de caráter ambiental, social, econômico ou político; 

qualquer dessas dimensões, pensadas isoladamente, instalam uma abordagem parcial capaz 

de obscurecer articulações entre interesses e práticas aparentemente dissociados...”  
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No turismo, a busca de sustentabilidade equivale à oportunidade de redimensionar 

espaços, paisagens, culturas e economias através de ações que qualificam o uso articulado 

de bens e serviços, gerando benefícios em ampla escala. 

 

O turismo sustentável deve propor, portanto de acordo com GLOBE’90 (1990) “...a 

gestão de todos os ambientes, os recursos e as comunidades receptoras, de modo a atender 

às necessidades econômicas, sociais, vivenciais e estéticas, enquanto a integridade cultural, 

os processos ecológicos essenciais e a diversidade biológica dos meios humano e 

ambiental são mantidos através do tempo”. 

 

CEBALLOS-LASCURAIN (1996) o define como “um tipo de turismo que é 

desenvolvido e gerenciado, de maneira tal, que toda a atividade (de alguma forma 

focalizada no recurso de patrimônio natural ou cultural) possa continuar infinitamente”. 

Sendo assim, a sustentabilidade se associa à permanência em tempo e espaço, integração 

entre passado, presente e futuro. 

 

Segundo o UNEP (2005) turismo sustentável não representa uma forma especial do 

turismo. Em verdade, todas as formas de turismo deveriam ser sustentáveis e esse, deveria, 

em tese, ser o compromisso central em planejamento. A sustentabilidade do turismo é 

conseqüência, portanto, da responsabilidade de todos os segmentos nele envolvidos, 

embora seja evidente e necessário o papel da liderança dos governos neste processo. No 

caso das empresas ligadas ao setor turístico, buscar benefícios de longo prazo, assegurar os 

compromissos da imagem corporativa, das relações de trabalho em seu quadro 

profissional, e minimizar o impacto ambiental de suas atividades em sua região de inserção 

e no ambiente global constituem parâmetros essenciais de sustentabilidade.  

 

Já para as comunidades do destino turístico, o aumento da prosperidade sem danos à 

qualidade de vida, representa a temática central desse desafio. Sob a ótica dos 

ambientalistas, prever e contribuir para a redução de impactos ao ambiente natural e 

antever os benefícios do turismo para a conservação de recursos renováveis constituem 

questões chave. Para os turistas, a busca de uma experiência de alta qualidade em 

ambientes seguros e atraentes e a consciência dos impactos de sua viagem, representam o 

ponto de partida para uma nova concepção de desenvolvimento turístico. 
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Promover o turismo sustentável não representa apenas controlar e gerenciar os 

impactos negativos. Mais do que isso, o turismo, na contemporaneidade, ocupa uma 

posição privilegiada da economia globalizada para gerar benefícios ao desenvolvimento 

local e promover a responsabilidade de proteção da natureza. Sendo assim, para o 

planejamento turístico, desenvolvimento e proteção de recursos renováveis não podem 

mais ser interpretados como forças opostas, contraditórias, mas como aspirações comuns 

que podem ser mutuamente reforçadas. Políticas e ações para planejamento turístico devem 

ser desenhadas, de maneira a otimizar e promover os benefícios e reduzir os custos e 

impactos negativos das atividades vinculadas, em sentido amplo. Com este enfoque, as 

discussões concernentes à temática da sustentabilidade no turismo têm gerado um número 

crescente de fóruns, publicações e declarações, mobilizando, nos últimos anos, diversos 

setores da sociedade. 

 

Após a publicação do Relatório Brundtland – que definiu as bases teórico-conceituais 

do desenvolvimento sustentável, a transposição dos princípios norteadores de 

sustentabilidade, da teoria à prática e, a operacionalização do conceito de desenvolvimento 

sustentável, tem representado um grande desafio para as diversas áreas do conhecimento. 

 

A “Agenda 21 Global” aprovada durante a CNUMAD – Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 

constituiu uma das referências mais importantes para a construção de novos modelos de 

desenvolvimento apoiadas na noção de sustentabilidade. A “Agenda 21 para a indústria de 

Viagens e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável” (OMT, 1994) surgiu como um 

desdobramento dessa proposta e indicou áreas prioritárias para o desenvolvimento de 

programas e procedimentos para implementação do turismo sustentável. Da mesma forma, 

o “Código Mundial de Ética no Turismo” (OMT, 1999) proposto pela OMT, delineou um 

novo paradigma ético para o planejamento turístico, que tem inspirado iniciativas e 

empreendimentos inovadores. 

 

Em síntese a Agenda 21, principal documento da convenção RIO-92 – assinado por 

170 países, inclusive o Brasil, é a proposta mais consistente que existe de como alcançar o 

desenvolvimento sustentável, configurando-se num planejamento do futuro com ações de 

curto, médio e longo prazos, possui um roteiro de ações concretas, com metas, recursos e 
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responsabilidades definidas, estabelece ainda uma verdadeira parceria entre governos e 

sociedades servindo de guia para as ações do governo e de todas as comunidades que 

procuram desenvolvimento sem com isso destruir o meio ambiente. 

 

Este caminho possível se reveste de especial significado no mundo contemporâneo, 

no qual o desemprego é estrutural e o crescimento da pobreza e das desigualdades sociais é 

evidente. Nesse contexto, o setor de serviços (dentre eles, o turismo), pode representar uma 

alternativa para o desenvolvimento socioeconômico de muitas sociedades (SANSOLO e 

CRUZ, 2003) Tendo como alicerce o potencial gerador de trabalho e renda, em escala 

local, e sintonizada com o discurso da sustentabilidade, a “indústria do turismo” vem nesse 

sentido, reivindicando políticas públicas específicas para o desenvolvimento do setor, que 

por meio de um planejamento integrado às demais políticas sociais e econômicas, possa 

oferecer caminhos interessantes para o desenvolvimento local. 

 

De acordo com PETERSEN e ROMANO (1999) os projetos bem sucedidos de 

desenvolvimento estão, em geral, associados a duas condições centrais: participação da 

sociedade civil na elaboração e implementação de planos, programas e ações inovadoras e, 

enfoque local no processo de desenvolvimento. Cabendo esta afirmação para a análise do 

turismo. 

 

O esforço em sensibilização da sociedade para o turismo sustentável é, portanto, 

essencial para a construção de novos paradigmas de desenvolvimento turístico, envolvendo 

além da capacitação das comunidades locais, o investimento nas potencialidades de uma 

região e, a discussão dos riscos e benefícios que o turismo pode trazer para um 

determinado destino. Além disso, temas relacionados a educação, cultura e formas de 

organização social, devem estar incorporados à discussão, de maneira que as comunidades 

de destino possam se organizar e se qualificar para a gestão do turismo. 

 

A distribuição dos benefícios representa uma questão central na ética da 

sustentabilidade do turismo. Nesse sentido, como o turismo pode representar a base de 

economias locais, pode oferecer também boas condições para que as empresas de pequeno 

e médio porte possam se desenvolver, criando novos postos de trabalho e beneficiando a 

população autóctone. Dessa maneira, é possível “socializar as oportunidades” 
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(CORIOLANO, 2003:25), estimulando o surgimento de experiências que promovam o 

desenvolvimento local. Nessa perspectiva,  “... o desenvolvimento só se dá quando todas as 

pessoas são beneficiadas, quando atinge a escala humana, e o turismo tanto pode se 

vincular ao crescimento econômico concentrado, como ao desenvolvimento social, o 

chamado desenvolvimento local”. 

 

O desenvolvimento da atividade turística qualificada de sustentável “... exige a 

incorporação de princípios e valores éticos, uma nova forma de pensar a democratização 

de oportunidades e benefícios, e um novo modelo de implementação de projetos, centrado 

em parcerias, co-responsabilidade e participação” (IRVING, 2002). 

 

Para PETERSEN (1999), em vários programas de desenvolvimento turístico, 

equívocos semelhantes foram identificados pelos mesmos estarem focados no meio e não 

no ator social, configurando propostas reducionistas e imediatistas. Segundo o autor 

 
...não admitir o ator social como agente ativo de todo o processo de 
desenvolvimento (do diagnóstico, passando pela identificação de 
propostas de intervenção, seu teste, avaliação e monitoramento 
permanente) tem sido o equívoco gerador da maioria das frustrações dos 
projetos em implementação do país. Em turismo esse equívoco parece 
lugar comum. 

 

Por outro lado, com base nas premissas do desenvolvimento sustentável, alguns 

projetos turísticos procuram discutir e internalizar a temática da qualidade no processo de 

planejamento, incorporando o saber compartilhado, a participação do ator social local, 

(pequeno produtor, artesão, empresários e outros), de modo a beneficiar os que geralmente 

são excluídos do processo. Essa tendência é reforçada no esforço contemporâneo para a 

definição de bases para a certificação do turismo, movimento mundial que busca agregar 

valor aos produtos turísticos social e ambientalmente responsáveis, numa perspectiva de 

parceria e co-responsabilidade. Nesse contexto, o destino turístico passa a agregar um 

diferencial de qualidade e, o turista, passa a ocupar o lugar de agente de transformação na 

escolha de um destino. 

 

Com essa estratégia, a percepção do turista e de seu papel na seleção de destinos 

social e ambientalmente desejáveis, vem exigindo do trade turístico uma nova postura, que 

privilegia a competitividade, mas também as especificidades das escolhas do turista e a 
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qualidade do destino. Porém esse caminho só será possível se a participação social for 

assegurada como um direito de cidadania para as tomadas de decisão política, em qualquer 

nível. 

 

Para KRIPENDORF (1977) o desenvolvimento turístico só ocorrerá se houver ações 

que estimulem a participação dos atores sociais nas decisões propostas para o 

desenvolvimento das localidades turísticas, evitando assim, o favorecimento de alguns e o 

surgimento de conflitos e hostilidades contra os turistas. Ao analisar a questão da 

participação como garantia de sustentabilidade em projetos de desenvolvimento, IRVING 

(1999) argumenta que: “...pensar transversalmente universos de referências sociais e 

individuais significa abdicar do saber totalitário e optar por novas formas de construção de 

realidade baseadas no saber compartilhado, na experiência coletiva, no poder da 

participação”. 

 

Todavia, IRVING (2003) diz também que a temática da participação “...parece 

representar um mito em planejamento, seja pela complexidade do tema, pelos 

compromissos que gera, pelas expectativas que implica e pela ruptura evidente dos 

mecanismos vinculados ao perceber e ao intervir no lugar”. 

 

FAUDEZ (1993) diz que, a participação não é entendida como um processo passivo 

que se exerce parcialmente ou em certos setores da vida social ou do processo educacional. 

Ao contrário, a participação relaciona-se ao poder efetivo de decisão e implica no 

envolvimento ativo em todas as instâncias, e em todos os domínios. A viabilização da 

participação dos atores sociais no processo de planejamento e gestão do turismo está 

diretamente ligada às questões concernentes à educação, cultura e organização da 

sociedade civil. A educação, interpretada como primeiro instrumento de participação, com 

função política, “como condição à participação, como incubadora da cidadania, como 

processo formativo” (BRANDÃO, 1982). 

 

A educação, nesse contexto, é condição prévia para a cidadania, “qualidade social de 

uma sociedade organizada sob a forma de direitos e deveres majoritariamente 

reconhecidos” (DEMO, 1996:70). Para MEYER (1991), a educação é definida como “um 

processo de aprendizagem de conhecimento e exercício de cidadania que capacita o 
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indivíduo para uma visão crítica da realidade e uma atuação consciente no espaço social”. 

Educar para o turismo é, portanto, condição para iniciativas duradouras e para a repartição 

de benefícios no desenvolvimento turístico. 

 

Assim, pensar sustentabilidade no turismo implica em idealismo e visão estratégica 

de longo prazo, mas também pragmatismo, a partir de experiências capazes de transformar 

utopia em possibilidade, discurso em prática cotidiana. A UNEP (2005) recomenda para o 

planejamento em turismo sustentável: 

 

a) otimização do uso dos recursos ambientais, que constituem o elemento chave 

para o desenvolvimento turístico, com a manutenção dos processos ecológicos e 

apoio a conservação dos recursos renováveis e da biodiversidade; 

b) Respeito à autenticidade sócio cultural das comunidades dos destinos, com o 

compromisso de conservação de seu patrimônio construído e seu estilo de vida e 

valores tradicionais e fortalecimento da compreensão intercultural e tolerância; 

c) Garantia de operações econômicas viáveis, de longo prazo, com a geração de 

benefícios socioeconômicos para todos os atores envolvidos, incluindo emprego 

estável e oportunidades de ganhos e serviços sociais às comunidades de destino, 

de maneira a contribuir para o alívio da pobreza; 

 

O caminho da sustentabilidade em planejamento turístico não representa um produto 

acabado ou um ideal pré-fabricado, mas um processo contínuo de construção, que requer 

avaliação permanente e flexibilidade para mudanças, um ponto de partida sem garantia de 

chegada, uma direção possível.  

 

Nas estatísticas do turismo, não é possível a distinção entre sustentável e o 

insustentável. O discurso político privilegia o sustentável, da mesma forma em que o 

pulveriza, em sentidos e significados diversos, capazes de banalizá-lo, transformando-o em 

utopia contemporânea. Mas existe uma direção possível que transcende os imediatismos 

políticos e busca consolidar a participação cidadã, em escalas local e global. É nesse 

movimento cidadão que o turismo poderá se consolidar como veículo de transformação 

social, que transcende fronteiras políticas e atinge o campo da ética global. 
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Torna-se inviável pensar o desenvolvimento social de uma região a partir da 

atividade turística, levando-se em consideração apenas os aspectos econômicos. Nesse 

processo estão entretecidos interesses financeiros, sociais, culturais e ambientais. A 

mercantilização de tais vetores leva ao aumento das desigualdades sociais promovidas pela 

exclusão de boa parte das pessoas realmente necessitadas dos benefícios gerados pelos 

grandes empreendimentos turísticos. 

 

Para que a atividade turística desenvolva todo o seu potencial multiplicador de 

emprego e renda e de preservador da natureza e da cultura local torna-se essencial que 

algumas questões fundamentais estejam contempladas nos programas governamentais. A 

administração pública deve levar em consideração as especificidades das áreas onde estão 

previstas as suas intervenções, vez que em muitos casos confrontam-se ecossistemas de 

grande fragilidade. O turismo dito sustentável deve se valer de instrumentos de gestão e 

monitoramento ambiental para uma constante avaliação das condições de uso dos recursos 

naturais, de forma a valorizá-los e assim, conservá-los. 

 

No entanto, as atenções não podem ser voltadas somente à questão ambiental. É 

fundamental avaliar-se como as comunidades estabelecidas no raio de influência do projeto 

integram-se ao mesmo, sob o risco de serem socialmente excluídas ou, no limite, 

destruídas. As comunidades locais devem constituir-se como sujeitos e não como objetos, 

não podendo ficar à margem do processo de desenvolvimento da atividade turística. 

 

Segundo ANDRADE (2003 p.147) enquanto é fácil conceitualizar sobre as 

necessidades do desenvolvimento sustentável do turismo, torna-se muito mais difícil 

desenvolver um processo de medidas prático e efetivo. Para que os destinos sejam 

sustentáveis temos que levar em consideração alguns conceitos fundamentais como pontos 

básicos para esse processo (SLEE, 1997): 

 

1 – O meio ambiente possui um valor intrínseco para o desenvolvimento da atividade 

turística, devendo ser utilizado de forma a não prejudicar o consumo das gerações 

futuras; 

2 – O turismo deve ser reconhecido como uma atividade positiva, com potencial para 

gerar benefícios para a comunidade e para os visitantes; 
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3 – A relação entre turismo e meio ambiente deve ser gerenciada na medida em que o 

meio ambiente é uma atividade sustentável no longo prazo; 

4 – As atividades turísticas devem respeitar a escala, a natureza e as características do 

destino turístico; 

5 – A indústria do turismo, autoridades locais e organizações sociais devem atuar de 

forma conjunta para a realização do desenvolvimento sustentável do turismo. 

 

2.2.3 - Turismo de Base Comunitária: um caminho viável para a sustentabilidade 

 

De acordo com AVIGHI (2000) “Saem de cena o consumista da zona franca, o 

turista ostentatório, os roteiros clássicos. O “viajante de vanguarda” busca a realização 

interior e dá ênfase ao meio ambiente e à compreensão da cultura e da história de outros 

lugares, quer conhecer povos e se enriquecer culturalmente. Percorre roteiros não 

visitados e elabora seus próprios itinerários”.  

 

O Turismo comunitário ou de base comunitária pode ser definido como aquele onde 

as sociedades locais possuem controle efetivo sobre seu desenvolvimento e gestão. E por 

meio do envolvimento participativo desde o início, projetos de turismo devem 

proporcionar a maior parte de seus benefícios para as comunidades locais (IRVING, 2002). 

 

OLIVEIRA (2002) propõe um conceito operacional de turismo sustentável, na 

medida em que a grande quantidade de conceitos faz com que não exista uma definição 

que seja universalmente aceita. Assim entende como o “turismo praticado de uma forma 

que promova a qualidade de vida das populações residentes no local de destino; respeite a 

sociodiversidade da comunidade receptora, por meio da conservação da herança cultural 

das populações locais; e conserve os recursos naturais e paisagísticos desse local”. Esta 

concepção dá uma acentuada importância ao aspecto do planejamento turístico, que 

pressupõe a análise da capacidade de carga da localidade e a gestão participativa. 

 

A participação da comunidade no planejamento da atividade turística pode evitar 

distorções na medida em que esta se torna co-responsável pelas conseqüências que o 

turismo traz para ela. Pode-se falar de desenvolvimento regional a partir do 

estabelecimento da brecha entre a junção dos interesses públicos e privados, com a 
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convergência dos interesses da coletividade, uma vez que para o turismo possa de fato ser 

apontado como alavanca de desenvolvimento regional, deverá contemplar essencialmente 

os benefícios que o efeito multiplicador causa também a coletividade. 

 

A atividade turística enquanto atividade econômica, abre possibilidade tanto para a 

manutenção de modelos de desenvolvimento onde poucos ganham, como para a 

implementação de modelos sustentáveis onde a população participa e tem sua cultura 

valorizada. Sendo a participação das comunidades no planejamento turístico, um aspecto 

fundamental para que o turismo se torne uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

 

De acordo com YÁZIGI (2002), o turismo parte da apropriação e comercialização 

dos elementos: espaço e tudo que este contém. Nesse processo de adequação do mesmo ao 

consumo turístico, muitas das características originais se perdem. A adoção de uma 

percepção majoritariamente mercadológica da atividade por investidores e, mais 

preocupante, pelo próprio poder público, tem promovido diversos impactos negativos às 

localidades onde o turismo se desenvolve. 

 

A marginalização da população local engendra o esvaziamento da experiência 

turística, posto que esta passa a ser mediada por agentes que vêm comercializar o território, 

estimulados pelo lucro e não comprometidos com os aspectos sociais, culturais e 

ambientais dessas localidades. O turismo passa a se constituir em “uma forma de 

experiência empacotada que serve para prevenir o contato real com os outros, um modo 

trivial, inautêntico de ser, uma forma emasculada de viagem, feita segura pelo 

comercialismo” (BOORSTIN apud BARRETO, 2001:22). 

 

A inserção da população se faz estratégica, ainda, devido à relação entre 

desenvolvimento social e desenvolvimento turístico ressaltada por LESSA (2004): “...uma 

sociedade com desenvolvimento social avançado é atraente do ponto de vista turístico. 

Aumenta sua atratividade, na medida em que certas qualidades associadas à população, 

ligadas ao seu grau de desenvolvimento social se expressam num modo de ser mais 

cordial, acessível, mais tranqüilo, com menor violência. Então uma sociedade mais 

desenvolvida socialmente tem nessa característica um elemento mais favorável a atrair a 

curiosidade e o interesse dos visitantes”. 
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A inclusão da população se faz urgente não somente por questões éticas. As 

condições sociais e suas repercussões se apresentam como fatores extremamente relevantes 

ao desenvolvimento do turismo, podendo estimular ou inibir o fluxo turístico. A 

participação da população local parte, primeiramente, do reconhecimento de que esta, não 

raro, não está inserida na divisão dos benefícios advindos da atividade, sendo vítima de 

conseqüências adversas; e finalmente, do reconhecimento da contribuição que estas 

populações, seus costumes e modo de vida propiciam para a experiência turística. 

 

Na atividade turística deve-se considerar o planejamento participativo como aquele 

negociado junto à população dos destinos turísticos, seja através da representatividade 

desta em órgãos consultivos da estrutura oficial de turismo ou por algum tipo de 

mecanismo de diálogo entre poder público e população local como oficinas, ouvidorias, 

pesquisas junto à população. 

 

Em todo o mundo há inúmeras evidências de que as diversas atividades econômicas 

têm ação destrutiva em áreas cada vez maiores, afetando de forma significativa a qualidade 

de vida das comunidades locais. Na atividade turística, este contexto não é diferente. Em 

diversos empreendimentos turísticos, a cultura local tem sido elemento muitas vezes 

negligenciado; a apropriação de terras para a criação de parques e outras unidades de 

conservação, assim como a escolha de locais para a instalação de grandes complexos 

hoteleiros está frequentemente associada a riscos e injustiças sociais (EMBRATUR/IEB, 

2001). 

 

Essa análise leva à conclusão de que, em geral, as comunidades receptoras não 

usufruem do crescimento do turismo mundial, visto que poucos benefícios são 

efetivamente comprometidos com o desenvolvimento local (IRVING, 2000). Pela 

necessidade de se pensar o desenvolvimento de um segmento da economia global, 

comprometido com as questões sociais e ambientais, baseado em princípios éticos, o 

turismo deve partir da premissa que nem a conservação dos recursos naturais, nem os 

lucros empresariais devem desrespeitar as populações locais ou impedir o seu acesso aos 

benefícios gerados pelo seu desenvolvimento. 
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Hoje, portanto, não cabe mais o desenvolvimento concebido de fora para dentro, 

onde o olhar externo não reflete as necessidades internas e desejos da comunidade. Nem 

devemos seguir o chamado “desenvolvimento clássico” onde “ser desenvolvido” é atingir 

certos parâmetros, certas possibilidades de consumo, metas do Ocidente. O mecanismo do 

desenvolvimento clássico prioriza os meios em detrimento das pessoas, representado pela 

busca de crescimento, do acúmulo de riquezas materiais e de uma civilização racional 

espelhada nos modelos do Norte. 

 

“O Turismo de base comunitária como instrumento de redução da pobreza e inclusão 

social”, foi discutido no V Fórum Social Mundial, que contou com 155 mil participantes 

que se encontraram em mais de 2.500 atividades, participaram 6.872 organizações de 155 

países. O Fórum criou condições de possibilidade para a geração de micro redes de 

cooperação mútua entre seus participantes, ou seja, um sistema orgânico de troca de 

informações e experiências que é construído pelos próprios integrantes das oficinas e 

seminários voltados para ações de desenvolvimento local. 

 

Pensar o turismo de forma abrangente, envolvendo e engajando os cidadãos, para 

promover o desenvolvimento socioeconômico local e fortalecer as culturas tradicionais, a 

partir da perspectiva da sustentabilidade, foi o eixo central das discussões do seminário de 

turismo de base comunitária. O desenvolvimento do turismo é uma das formas para 

impulsionar as economias locais, a partir da possibilidade concreta do aumento dos níveis 

de geração de trabalho e renda e, consequentemente, a diminuição do nível de pobreza 

local. 

 

Agir em comunidades tradicionais com o mesmo modelo do turismo de massa 

provoca um impacto altamente negativo para essas regiões, devido ao grau de sensibilidade 

e fragilidade do modo de vida das populações locais e dos recursos naturais da região. A 

perda da posse de terra devido à especulação imobiliária, a concentração de renda nas 

mãos de quem explora o comércio e os serviços locais, a perda da identidade cultural das 

populações tradicionais e a redução da qualidade de vida local são fatores provenientes da 

atividade turística mau planejada, gerando o aumento da pobreza e a exclusão social dos 

moradores das localidades. 
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Para construir um novo modelo de turismo não predatório torna-se necessário 

respeitar e preservar a cultura, os recursos naturais locais e o modo de vida tradicional das 

comunidades, pois esses são os principais bens que essas regiões têm a oferecer. A 

população local deve estar no centro do planejamento, implementação e monitoramento 

das atividades turísticas. 

 

De acordo com AZZONI (1993) Apud ANDRADE (2003) o turismo passa a 

constituir fator de desenvolvimento regional quando passa a existir o desenvolvimento 

turístico, ou seja, a geração de efeitos de encadeamento, gerados pela atividade turística, 

que levam a superação das condições de atraso econômico regional.  

 

Segundo ANDRADE, (2003), os impactos econômicos do turismo qualificam-no 

como um setor importante dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional. Para 

ABLAS apud ANDRADE, (2003)  “... há indicações portanto, de que a atividade turística 

possui um claro potencial para a promoção do desenvolvimento regional, principalmente 

ao se considerar que os efeitos positivos sobre a estrutura produtiva regional ocorrem a 

prazo mais longo, através da criação de uma ambiente propício a implantação de outros 

tipos de atividades. 

 

Segundo AMARAL FILHO (1995): 

 
“Sem dúvida alguma o segmento turismo é a opção que mais se 
aproxima do paradigma do desenvolvimento endógeno sustentado na 
medida em que consegue conjugar vários elementos importantes para o 
desenvolvimento local regional (i) forças sócio-econômicas, 
institucionais e culturais locais, (ii) grande número de pequenas e 
médias empresas locais, ramificadas por diversos setores e sub-setores, 
(iii) flexibilização, (iv) alto grau de multiplicação da renda local, (v) 
indústria limpa, (vi) globalização da economia local, através do fluxo de 
valores e informações nacionais e estrangeiras, sem que essa 
globalização crie um efeito trade-off em relação ao crescimento da 
economia local” (Amaral Filho, 1995, p.602). 
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3 - METODOLOGIA 
 

Este capítulo irá caracterizar a metodologia adotada para a concretização dos 

objetivos desta pesquisa. Conforme MARCONI e LAKATOS (2006) são inúmeros os 

conceitos sobre pesquisa, uma vez que os estudiosos ainda não chegaram a um consenso 

sobre o assunto. Segundo ASTI VERA (1979:9), o “significado da palavra não parece ser 

muito claro ou, pelo menos, não é unívoco”, pois há vários conceitos sobre pesquisa, nos 

diferentes campos do conhecimento humano. Para ele, o ponto de partida da pesquisa 

encontra-se no “problema que se deverá definir, examinar, avaliar, analisar criticamente, 

para depois ser tentada uma solução” (1979:12). 

 

A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais. Segundo Gil (2002) toda pesquisa se inicia 

com algum tipo de problema, ou indagação. Para a palavra problema são encontradas 

diferentes acepções, sendo que a que melhor se aplica neste caso é: questão não solvida e 

que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento (Novo Dicionário 

Aurélio), pois é a definição que mais apropriadamente caracteriza o problema científico. 

 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme Gil (2002) é sabido que toda e qualquer classificação se faz mediante 

algum critério. Com relação à pesquisa, é usual a classificação com base em seus objetivos 

gerais. Assim, é possível classificar a pesquisa em três grandes grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas. Este estudo, em função de seus objetivos, pode ser caracterizado 

quanto aos fins como estudo exploratório e descritivo.  

 

Exploratório porque busca maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito, este tipo de pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Em sua grande 

maioria, essas pesquisas envolvem: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas 
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que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

“estimulem a compreensão” (SELLTIZ et al., 1967, p.63). 

 

Descritivo, pois tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, 

atitudes e crenças de uma população. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma das suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

 

3.2 - MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para a obtenção de informações para a realização desta pesquisa foram utilizados os 

seguintes métodos: 

 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Com a pesquisa 

bibliográfica, buscou-se conhecer as diferentes contribuições científicas acerca da 

temática do Turismo, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, assim 

como pesquisas realizadas na área de estudo, sendo consultados livros, artigos 

científicos, revistas, internet, dissertações; 

 A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 

sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Sendo realizada então a investigação acerca 

da situação da atividade turística no Estado de Sergipe, através de documentos 

como o PDITS-2005 cedidos pela Unidade Executora do PRODETUR em 

Sergipe e pelo Banco do Nordeste, documentos cedidos pelas Prefeituras dos 

respectivos municípios, em órgãos públicos e pelo Instituto Xingó a fim de 

coletar dados acerca do desenvolvimento socioeconômico das localidades; 
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 Pesquisa de campo, que consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los. A pesquisa de campo 

propriamente dita “não deve ser confundida com a simples coleta de dados (esta 

última corresponde à segunda fase de qualquer pesquisa); é algo mais que isso, 

pois exige contar com controles adequados e com objetivos preestabelecidos que 

discriminam suficientemente o que deve ser coletado” (TRUJILLO, 1982:229). 

Os dados primários foram coletados diretamente nas localidades aqui estudadas, 

através da pesquisa de campo, com realização de entrevistas semi-estruturadas e 

aplicação de questionários, elaboração da Matriz SWOT junto aos moradores das 

localidades, gestores públicos, e gestores de empresas privadas.  

 

3.3 - LOCAL DE PESQUISA 

 

Trataremos aqui especificamente dos municípios de Poço Redondo-SE enfocando a 

sede do município e a Grota de Angico, Canindé do São Francisco e todo o seu conjunto de 

equipamentos e atrativos turísticos agregando a Fazenda Mundo Novo, por já explorarem 

em parte o potencial turístico existente. 

 

Os municípios acima mencionados possuem alguns fatores que poderiam estar 

colaborando na maximização da atividade turística: (i) geograficamente são muito 

próximos; (ii) possuem uma malha viária que os interliga em estado de uso regular; (iii) 

são unidos pela beleza e enorme potencial hídrico do Rio São Francisco; (iv) a história do 

cangaço está presente nos dois municípios; (v) todos estão inseridos no semi-árido e 

contém um bioma único no país, a caatinga. 

 

Tendo em vista tais fatores, uma das possibilidades do roteiro turístico na região dos 

lagos de Xingó se tornar eficiente e sustentável, será com a integração do roteiro onde os 

dois municípios deverão trabalhar juntos voltados para o mesmo objetivo, o roteiro poderá 

ser trabalhado como Arranjos Produtivos Locais – APL por reunirem características 

sistêmicas, atraindo o turista fazendo com que o mesmo permaneça mais tempo na região, 

ao contrário do turismo praticado hoje o de “bate volta” configurando o esvaziamento da 
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experiência turística, sendo comercializado por agentes estimulados pelo lucro e não 

comprometidos com os aspectos sócio-culturais e ambientais da localidade. 

 

3.4 - QUESTÕES DE PESQUISA 

 

1 Qual seria o modelo ideal para que o Turismo se torne instrumento para a 

melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população receptora? 

2 Em que medida a geração de empregos, impostos e divisas beneficiam a 

população local? 

3 O turismo está sendo trabalhado de forma sustentável nas localidades em 

questão? 

4 A população está inserida no processo de desenvolvimento da atividade turística? 

5 A cultura e o artesanato local estão sendo agregados ao produto turístico? 

6 Quem ganha com a atividade turística nestas localidades?       

7 O turismo pode realmente contribuir para o aumento da renda e do bem-estar 

social e oferecer uma oportunidade de inclusão de forma permanente?  

 

3.5 - DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DA AMOSTRA 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa foi selecionada uma amostragem não 

probabilística por conveniência. O critério adotado para as escolhas das amostras foi 

procurar um número de pessoas escolhidas intencionalmente visando ter uma 

representatividade relevante ao estudo proposto. Sabe-se que, a amostragem intencional 

pode derivar distorções no que se refere às preferências individualizadas, porém poderá ser 

contornado através de uma amostragem de unidades significativas diferentes através de 

uma análise (THIOLENT, 1988, p.37). 

 

A seleção deste número significativo baseou-se nas diferentes unidades que foram 

escolhidas e, que melhor represente o universo dos municípios de Poço Redondo e Canindé 

do São Francisco, (conforme descrição no quadro 3.1): prefeitos, secretários de turismo, 

artesãos, gestores de empresas privadas, integrantes de grupos folclóricos, totalizando 103 

pessoas entrevistadas. 
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Quadro 3.1 – Seleção da amostra. 

Poder Público Setor Privado e Comunidade 
• Diretora do Departamento de Turismo de Poço 

Redondo; 
• Prefeita de Poço Redondo; 
• Secretário de Turismo de Canindé do São 

Francisco. 

• Proprietário de empresa de hospedagem e 
alimentos em Poço Redondo; 

• Artesãos de Poço Redondo (madeira, bilro, 
doceiras); 

• Integrantes de grupos folclóricos de Poço 
Redondo; 

• Ex diretores do Departamento de Turismo de 
Poço Redondo; 

• Estudiosos do município de Poço Redondo 
(geógrafo, historiador) 

• Artesãos em Canindé do São Francisco 
(bordadeiras); 

• Representante de Conselho do Meio Ambiente 
em Canindé; 

• Trabalhadores do comércio de Canindé. 
• Gestores de empresas privadas do setor turístico 

em Canindé. 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A amostragem da comunidade foi definida quanto ao número de respostas dos 

referidos questionários e entrevistas, quando começaram a se repetir. A seleção dos 

entrevistados desta amostra baseou-se preferencialmente na comunidade local dos 

municípios em estudo que pudessem ter alguma relação com a atividade turística. 

 

3.6 - TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo GIL (2002, p.133) “... Diferentemente dos levantamentos, os estudos de 

campo tendem a utilizar variadas técnicas de coleta de dados. Daí por que, nesse tipo de 

pesquisa, os procedimentos de análise costumam ser predominantemente qualitativos. A 

análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta última seus 

passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. A análise qualitativa 

depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 

amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a 

investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma seqüência de atividades, 

que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 

redação do relatório”.  

 



Capitulo 3 – Metodologia 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 60

Os dados qualitativos desta pesquisa foram submetidos à análise de conteúdo, pois 

esse método permite o exame de variáveis complexas, sem exigir reducionismos. Segundo 

BARDIN apud RICHARDSON (1999, p.223), 

 
“A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, através dos procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às 
condições de produção, recepção (variáveis inferidas) dessas 
mensagens.” 

 

ROESCH (1996) denomina a análise de conteúdo como uma técnica eficaz para 

examinar textos em pesquisa científica. Para RICHARDSON (1999, p.224), a análise do 

conteúdo “é particularmente utilizada para estudar material de tipo qualitativo (aos quais 

não se podem aplicar técnicas aritméticas)”. Por sua natureza científica, deve ser eficaz, 

rigorosa e precisa. 

 

Para BEST (1972:152), “representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do 

processo de investigação”. A importância dos dados está não neles mesmos, mas no fato de 

proporcionarem respostas às investigações. Análise e interpretação são duas atividades 

distintas, mas estreitamente relacionadas. 
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4 – CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO 
Este capítulo irá caracterizar os municípios aqui estudados, buscando descrever todo 

o histórico, situação econômica, social, atrativos turísticos, dentre outras informações 

relevantes para a pesquisa. 

 

4.1 –CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO-SE 

 

O município de Poço Redondo está localizado na região noroeste do Estado de 

Sergipe, limitando-se a noroeste com o Estado de Alagoas, a sudoeste com o Estado da 

Bahia, a sul e a leste com o município de Porto da Folha e a oeste e a norte com Canindé 

do São Francisco, está inserido na região semi-árida do Nordeste brasileiro, 

especificamente na micro-região do Sertão do São Francisco, na mesorregião do Sertão 

Sergipano, sua latitude é 09º48’18’’ Sul e sua longitude 37º41’04’’ Oeste e sua sede 

encontra-se a uma altitude de 210m. Distante 186 km de Aracaju, capital sergipana, o 

acesso pode ser feito pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-206 (Figura 4.1) 

possui uma área de 1.220 km², sendo 10 km² de área urbana e 1.210 km² de área rural, cuja 

população por situação de domicílio em 2000 é de 6.360 habitantes na zona urbana e 

19.662 habitantes na zona rural, alcançando uma taxa de 24,44% de urbanização, com uma 

densidade demográfica de 21,30 hab/km². 
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Fonte: SEPLANTEC. 

Figura 4.1 - Mapa de acesso rodoviário ao município de Poço Redondo-SE. 

 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano-2000. 

Figura 4.2 – Localização de Poço Redondo e Canindé do São Francisco no Nordeste 
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4.1.1 - Demografia 

 

Tabela 4.1 - População por Situação de Domicílio, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

População Total 20.155 26.022 

Urbana  4.682  6.360 

Rural 15.473 19.662 

Taxa de Urbanização 23,23% 24,44% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

 
Gráfico 4.1 –Crescimento populacional 
Fonte: Atlas do Des. Humano no Brasil, 2000. 

 

No período 1991-2000, a população de Poço Redondo teve uma taxa média de 

crescimento anual de 2,99%, passando de 20.155 em 1991 para 26.022 em 2000. A taxa de 

urbanização cresceu 5,21, passando de 23,23% em 1991 para 24,44 em 2000. Nesse 

mesmo ano, a população do município representava 1,46% da população do Estado, e 

0,02% da população do País. 

 

Tabela 4.2 - Estrutura etária, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Menos de 15 anos   8.973 10.905 

15 a 64 anos 10.242 14.014 

65 anos e mais     940   1.103 

Razão de Dependência 96,8% 85,7% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 
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Tabela 4.3 - Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 99,5% 66,2% 

Esperança de vida ao nascer (anos) 53,1% 58,9% 

Taxa de fecundidade Total (filhos por mulher) 5,4% 4,3% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

No período de 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 

33,45%, passando de 99,45 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 66,18 (por mil nascidos 

vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 5,83 anos, passando de 53,10 anos 

em 1991 para 58,93 anos em 2000. 

 

4.1.2 - Educação 

 

O sistema educacional conta com 76 estabelecimentos de ensino, sendo 10 de 

educação infantil e 66 de educação fundamental, com 7.168 alunos matriculados. A taxa 

total de alfabetização da população em 1991 era de 28,38%. 

 

Tabela 4.4 - Nível educacional da população jovem, 1991 e 2000. 

Faixa etária 
(anos) 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 
4 anos de estudo 

% com menos de 
8 anos de estudo 

% freqüentando 
A escola 

 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
7 a 14 78,8 37,8 - - - - 42,8 93,8 

10 a 14 71,2 22,6 96,0 78,8 - - 45,8 95,0 

15 a 17 55,2 15,9 79,8 49,1 98,6 94,9 38,4 65,0 

18 a 24 60,1 28,4 74,7 54,2 93,3 83,5 - - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.   - = Não se aplica 

 

Tabela 4.5 - Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 74,0 55,5 

% com menos de 4 anos de estudo 87,1 76,8 

% com menos de 8 anos de estudo 97,0 91,3 

Média de anos de estudo   1,0   2,0 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 
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4.1.3 - Renda 

 

As receitas municipais de Poço Redondo provêem basicamente da pecuária, 

agricultura e avicultura. Os principais produtos agrícolas são o milho, feijão e mandioca. 

Os principais efetivos na avicultura são os galináceos e os maiores rebanhos são de 

bovinos, ovinos, suínos, eqüinos e caprinos. No período de 1980 e 1991, a indústria entrou 

em decadência no que se refere ao número de estabelecimentos e pessoas empregadas. Ao 

contrário, no período de 1980 e 1985, houve um incremento no número de 

estabelecimentos comerciais, com conseqüente aumento de empregos no setor. 

 

Tabela 4.6 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Renda per capita média (R$ de 2000) 48,5 46,9 

Proporção de pobres (%)  85,3 82,3 

Índice de Gini 0,50 0,69 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

A renda per capita média do município diminuiu 3,32% passando de R$ 48,48 em 

1991 para R$ 46,87 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente 

em agosto de 2000) diminuiu 3,40%, passando de 85,3% em 1991 para 82,3% em 2000. A 

desigualdade cresceu: o índice Gini passou de 0,50 em 1991 para 0,69 em 2000. 

 

Tabela 4.7 - Porcentagem da renda apropriada por extratos da população, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

20% mais pobres 3,9 0,0 

40% mais pobres 12,1 0,4 

60% mais pobres 24,7 9,7 

80% mais pobres 44,7 30,7 

20% mais ricos 55,3 69,3 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 
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4.1.4 - Habitação 

 

A sede do município é abastecida de água captada do rio São Francisco, através de 

adutora e mantida pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. Algumas vilas e 

povoados utilizam água captadas de minadouros e poços artesianos, perfurados pela 

COHIDRO (Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação) e DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), e mantidos pela prefeitura. A rede de 

abastecimento atende a 3.444 estabelecimentos, sendo 3.237 residenciais, 115 comerciais e 

92 do Poder Público. O esgotamento sanitário é efetuado através de fossas sépticas e 

comuns, e o lixo urbano é coletado e transportado em caminhão e carroça e depositado a 

céu aberto. A energia elétrica é distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S.A. - 

ENERGIPE, com linha de transmissão de 13,8 KV na zona rural (conforme dados da 

tabela 4.8). 

 

Tabela 4.8 - Acesso a serviços básicos, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Água encanada 32,6 53,0 

Energia Elétrica 35,1 56,7 

Coleta de Lixo¹ 46,9 94,9 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. ¹ Somente domicílios urbanos. 
 
Tabela 4.9 - Acesso a bens de consumo, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Geladeira 9,7 28,0 

Televisão 11,6 43,7 

Telefone 0,0 0,3 

Computador ND 0,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. ND = não disponível. 

4.1.5 - Vulnerabilidade 

Tabela 4.10 - Indicadores de vulnerabilidade familiar, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

% de mulheres de 10 a 14 anos com filhos ND 0,0 

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos 55,2 17,9 

% de crianças em famílias com renda inferior à ½ salário mínimo  91,0 90,8 

% de mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos menores 5,0 6,5 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. ND = não disponível. 
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4.1.6 – IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Tabela 4.11 – IDH-M 

Discriminação 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,405 0,536 

Educação 0,327 0,626 

Longevidade 0,468 0,566 

Renda 0,421 0,415 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

4.1.7 - Evolução 1991-2000 

 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Poço Redondo cresceu 32,35% passando de 0,405 em 1991 para 0,536 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 76,5%, seguida 

pela Longevidade, com 25,1% e pela Renda, com -1,5%. 

 

                                   
Gráfico 4.2 –Crescimento do IDH 

Fonte: Atlas do Des. Humano do Brasil, 2000  

 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do 

município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em 22,0%. Se 

mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 16,7 anos para 

alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 

12,2 anos para alcançar Aracaju (SE), o município com o melhor IDH-M do Estado 

(0,794). 
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4.1.8 - Situação em 2000 

 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Poço Redondo é 

0,536. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas 

de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros 

municípios do Brasil, Poço Redondo apresenta uma situação ruim: ocupa a 5390ª posição, 

sendo que 5389 municípios (97,9%) estão em situação melhor e 117 municípios (2,1%) 

estão em situação pior ou igual. 

 

Em relação aos outros municípios do Estado, Poço Redondo apresenta uma situação 

ruim: ocupa a 75ª posição, sendo que 74 municípios (98,7%) estão em situação melhor e 0 

municípios (1,3% estão em situação pior ou igual). 

 

4.1.9 - Aspectos Fisiográficos 

 

O município está inserido no polígono das secas, com um clima do tipo megatérmico 

semi-árido, temperatura média anual de 25,2 Oc, precipitação pluviométrica média no ano 

de 605,2 mm e período chuvoso de março a julho. O relevo é representado por superfícies 

pediplanadas e dissecadas em formas de colinas e tabuleiros, com aprofundamento de 

drenagem de muito fraca a fraca. Os solos são Planosol, Regosol Distrófico, Bruno não 

Cálcico e Litólico Eutróficos, com uma vegetação de Capoeira, Caatinga, Campos Limpos 

e Campos Sujos (SERGIPE, SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000). 

 

4.1.10 - Histórico do Município 

 

Segundo registros históricos, é a partir do século XVI que se inicia o processo de 

ocupação portuguesa da região onde está inserido o município, antes ocupada apenas pelos 

povos indígenas Aramuru e Kiriri, que habitavam as áreas ribeirinhas dos rios Jacaré e São 

Francisco. No período compreendido entre 1630 a 1654, quando da expansão do domínio 

holandês no Nordeste do Brasil, nessa área foram instalados vários currais à margem dos 

rios, ligados ao desenvolvimento da criação de gado. 
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Esta prática fez surgir vários povoamentos na região do Sertão do Baixo São 

Francisco que depois foram transformadas em cidades. Podendo-se citar como exemplos o 

Curral das Pedras, Curral do Buraco e Curral de Cima, atualmente Gararu, Porto da Folha e 

Poço Redondo, respectivamente. 

 

A partir de 1920 formou-se um pequeno núcleo populacional nas margens do rio 

Jacaré denominado Poço de Cima, sendo ampliado em 1930 com uma nova aglomeração, 

dando então início ao povoamento do local onde hoje se encontra a sede do município de 

Poço Redondo. 

 

A instalação oficial ocorreu em 1956, quando o então povoado Poço Redondo foi 

elevado a Sede de Município. O Distrito e o Município desmembrado do Município de 

Porto da Folha foram criados por força da Lei Estadual 525 A de 23 de Novembro de 1953. 

Desde sua criação até a presente data, o Município figura como único Distrito de Poço 

Redondo sendo termo judiciário da Comarca de Porto da Folha. 

 

Atualmente este município é fortemente marcado pela pobreza acompanhado do 

baixo índice de desenvolvimento humano, pela falta de alternativas de ocupação dos seus 

residentes, por problemas urbanos como moradia, educação, segurança entre outros. Sendo 

este município considerado um dos mais problemáticos do estado de Sergipe, por abrigar 

um representativo contingente populacional que vive abaixo da linha da pobreza.  

 

4.1.11 - Caracterização Turística e Cultural de Poço Redondo - SE 

 

De acordo com ACERENZA apud GUARDANI et al. o produto turístico “...é o 

conjunto de prestações materiais e imateriais, que se oferecem com o propósito de 

satisfazer os desejos e as expectativas do turista, composto por três elementos: atrativos, 

facilidades e acesso”. 

 

Os atrativos podem ser naturais e culturais. As facilidades correspondem a toda a 

infra-estrutura de apoio para que o turista possa permanecer na localidade, como 

hospedagem, alimentação, entretenimento. O acesso representa os acessos e os meios de 

transportes disponíveis para que haja o deslocamento desses turistas. 
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De acordo com essa classificação pode-se observar no quadro 4.1 como está formado 

o produto turístico do município de Poço Redondo, no quadro 4.2 as facilidades turísticas e 

no quadro 4.3 a acessibilidade, lembrando que a pesquisa irá focar a sede do município e a 

Grota do Angico, ambos por já sofrerem a exploração turística. 

 

Quadro 4.1 – Atrativos Turísticos de Poço Redondo. 

Local Atrativos 
 Naturais Culturais 

Sede do Município  Cavalhadas; banda de pífanos; culinária; 
artesanato; grupos folclóricos; Praça 
Lampião; Festa da Padroeira 15/08 e 
emancipação política dia 25/11. 

Grota de Angicos Trilha pela caatinga; agrupamento 
de vegetais; grota. 

Missa do cangaço realizada todos os anos 
dia 28 de Julho. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 

 

Quadro 4.2 – Facilidades Turísticas 

Local Facilidades 

Sede do Município A Toca: Pousada e Restaurante; uma agência bancária estadual; agência dos 
correios; um posto de combustível; farmácia; hospital; telefones públicos; 
borracharias. 

Grota de Angicos Sem estrutura para atendimento; entretenimento: trilha pela caatinga até 
chegar a grota onde morreu Lampião, trilha com grau de dificuldade alto. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 

 

Quadro 4.3 – Acessibilidade. 

Local Acesso 

Sede do Município O acesso pode ser realizado saindo da capital Aracaju pela BR 101, seguindo pela 
BR 237, derivando para a SE 116 até a rodovia SE 206, totalizando 183 km. 
Tendo como segunda alternativa saindo da capital Aracaju pela BR 101, seguindo 
pela SE 206, totalizando 186 km (VIEIRA, 1998, p.99) 
O município é atendido por empresas de ônibus que realizam o transporte 
regularmente de duas em duas horas, para a capital Aracaju, sendo atendida 
também com ônibus interestadual e transportes alternativos como vans e topics. 

Grota do Angico O acesso se dá pela SE 206, passando para um trecho de estrada de barro, com 
grau de dificuldade alto para carros de passeio, sendo mais indicada a utilização 
de jeeps ou caminhonetes, não sendo aconselhada a passagem de ônibus. Não 
existe uma linha de transporte regular para o local.  

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 

 

Segundo VIEIRA (1998, p.67), “o patrimônio histórico e cultural, bem como o 

natural de Poço Redondo é diversificado e o aproveitamento do seu potencial como 

atrativo turístico merece atenção, de maneira especial por se constituírem, também, em 
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potencialidades de geração de emprego e renda para uma população predominantemente 

muito pobre”. 

 

Poço Redondo é conhecido nacionalmente devido ao fato de que na Grota de Angico, 

a 17 km da sede, Virgulino Ferreira da Silva “Lampião” e seu bando morreram 

combatendo a volante da polícia. Outro destaque é para Antônio Conselheiro, líder místico 

de Canudos que também marcou presença na região. Com seus fanáticos seguidores, abriu 

em terra batida, a estrada do Curralinho, importante via de acesso que interligou os Estados 

de Sergipe, Alagoas e Bahia em plena zona do sertão. 

 

Segundo informações da Prefeitura do Município, Poço Redondo preserva sua 

identidade cultural incentivando as festas populares, a produção artística e artesanal e ainda 

a maneira de viver de sua gente, destacando-se no cenário sertanejo com um grande 

potencial para a indústria do turismo, tendo vocação para o turismo cultural, científico, 

náutico, de aventura, de lazer, ecoturismo e para a pesca esportiva. 

 

4.1.11.1 - O Artesanato em Poço Redondo 

 

O município no Alto Sertão sergipano tem se revelado um rico e promissor celeiro de 

artistas populares, especialmente no campo do artesanato. Além das tradicionais rendeiras 

de bilro, bordadeiras em ponto-de-cruz, exímeas doceiras que transformam cabeças-de-

frade em apetitosas cocadas, existe ainda o trabalho de mestres que confeccionam em 

couro finos artefatos. 

 

Desde 1993, o artesanato em madeira vem crescendo em volume e qualidade. Entre 

os escultores que trabalham suas peças em umburana, espécie nativa da caatinga, tem se 

destacado, por sua refinada produção artesanal, Antônio Francisco da Silva – mais 

conhecido por Mestre Tonho. Suas peças retratam o sertão a vida do sertanejo, com os 

animais e vegetação típicos da caatinga, personalidades do sertão a exemplo de Lampião, 

Maria Bonita, Antônio Conselheiro, e peças religiosas como imagens de N. Sra. da 

Conceição, São Jorge entre outros. 
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Em companhia de outros artesãos, a exemplo do Sr. José Lemos, Mestre Tonho já 

expôs e vendeu suas peças em eventos culturais nacionais e internacionais (Figura 4.3). 

 

  
Figura 4.3 - Ateliê e esculturas do Mestre Tonho. 

 

Ao contrário de mestre Tonho, Sr. José Lemos trabalha com peças menores estilo 

souvenirs, suas peças vão desde carrancas, canetas, cavalinhos de pau, bolsas e utensílios 

até carrinhos de boi. 

 

 
Figura 4.4 - Ateliê do Sr. Zé Lemos. 
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É possível ainda encontrar a identidade do 

cangaço nas peças produzidas pelo Prof. Beto, 

que se utiliza de pedaços de madeira que encontra 

sem utilidade na caatinga e transforma em uma 

peça artesanal. O Prof. Beto, além de artesão é 

coordenador e dançarino do Grupo Xaxado, na 

Pisada de Lampião, que conta um pouco da 

história do cangaço através da dança. 

 

A renda de bilro no município segundo reportagem do Jornal da Cidade, editada em 

Novembro de 2006, está ameaçada de extinção, considerado como principal artesanato da 

localidade. Atualmente, só existem 16 das 32 rendeiras que foram cadastradas há alguns 

anos pela prefeitura do local, sendo que a mais nova possui mais de 60 anos de idade.  

 

Dona Carmosina dos Santos, 73 anos, aprendeu a arte do bilro ainda aos sete anos, 

não chegou a aprender a ler e escrever, mais é uma das melhores professoras do município 

quando o assunto é renda, ela afirma que “já trabalhei de tudo nesta vida, fiz de tudo um 

pouco e infelizmente quem me deu menos foi o bilro, embora goste muito de fazer”, “hoje 

faço mais por distração do que por dinheiro”, afirma.  A habilidade de Dona Carmosina 

diante da almofada, com os espinhos de mandacaru e pelo menos seis dúzias de bilro é 

impressionante. Ela chega a passar oito horas em frente da almofada de bilro (Figura 4.6). 

 

 
Figura 4.6 - D. Carmosina (bordadeira). 

 

Fo
nt

e:
 L

uc
ia

na
 R

od
rig

ue
s, 

20
07

 

Figura 4.5 - Peça artesanal do Prof. Beto.
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Existe ainda em Poço Redondo o bordado ponto-de-cruz (Figura 4.7), que é realizado 

pelas mulheres do Povoado Sítios Novos, que são as únicas artesãs que se encontram 

organizadas em cooperativa. Desde Dezembro de 

2001, as bordadeiras de Sítios Novos, começaram a 

se reunir através do Projeto Sítio dos Bordados, do 

Artesanato Solidário, participando de várias 

oficinas de associativismo, melhoria técnica, gestão 

de produção e comercialização, melhoria de 

produtos.  
 

Na gastronomia podem ser mencionados os pratos 

de pirão de parida, buchada de bode, doce de cabeça-

de-frade (cactus típico da vegetação da caatinga). Esse 

doce é fabricado artesanalmente por dona Maria 

Torquatro que aprendeu a técnica desde a colheita da 

matéria prima necessária até o preparo da iguaria. A 

mesma afirma que só colhe a cabeça-de-frade quando a 

planta já deu os seus frutos, preservando a perpetuação 

da espécie. Dona Maria fabrica outros doces, porém o 

mais procurado é o da cabeça-de-frade (Figura 4.8). 

 

4.1.11.2 - Manifestações Artísticas e Culturais do Município 

 

Pode ser encontrada em Poço Redondo a 

Cavalhada (Figura 4.9) que consiste em uma 

encenação de uma batalha entre Mouros x 

Cristãos. É uma manifestação centenária no 

município. Existem grupos de Cavalhada na sede 

e em mais cinco povoados, sendo o mais 

tradicional o grupo da sede que se apresenta 

geralmente no dia 15 de Agosto na Festa da 

Padroeira N. Sra. da Conceição. Suas 

apresentações são acompanhadas e orientadas por um mestre, as cores utilizadas são o 
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Figura 4.7 – Bordados em ponto de cruz.
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Figura 4.8 –D. Maria (doceira). 
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Figura 4.9 – Cavalhada. 
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vermelho e o azul, geralmente a banda de pífanos dos Vitos acompanha a Cavalhada em 

suas apresentações (Figura 4.10). A Fundação Quinteto Violado (Recife-PE) gravou um 

DVD dessa manifestação, em 2004.  

 

Os Vitos foi o nome dado ao grupo de 

zabumbeiros composto por cinco participantes da 

família Vito e já existe há mais de cinqüenta anos. 

Anima festejos populares (novenas, casamentos) e 

toca em vários eventos culturais da região do Alto 

Sertão Sergipano, a exemplo da Cavalhada. 

 

A Missa do Cangaço realizada na Grota do Angico, local de esconderijo de Lampião 

na década de 1930, tornou-se ao longo do tempo um grande atrativo cultural. Essa Missa 

surgiu com o objetivo de preservar a memória e a identidade do cangaço, é promovida 

anualmente em 28 de Julho, o evento envolve ex-cangaceiros, ex-volantes e ex - coiteiros, 

além de reunir familiares de Lampião, pesquisadores, estudantes, professores e turistas. No 

mesmo período são realizados seminários e outras comemorações. O acesso a Grota pode 

ser feito pela “trilha dos Cangaceiros”, pelo município de Poço Redondo ou então pelo Rio 

São Francisco, através de embarcações que saem dos municípios de Canindé e Piranhas - 

AL. 

 

 
Figura 4.11 - Grota do Angico. 

 

Figura 4.10 – Banda de pífanos. 
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O Grupo de teatro Raízes Nordestinas (Figura 4.12) é formado por 23 jovens das 

comunidades rurais de Maranduba e Queimadas, o grupo busca o resgate dos valores 

culturais. Entre os espetáculos mais apresentados estão “A Cabra e o Consórcio do Bode”, 

“Lampião Ressuscitou” “O Rio São Francisco”. 

 

 
Figura 4.12 - Grupo Raízes Nordestinas. 

 

O Grupo de Xaxado na Pisada de Lampião foi fundado em 1998 (Figura 4.13) tem 

como coordenador o Professor e artesão Beto, o grupo se apresenta em feiras, eventos 

estaduais, a exemplo da Feira dos 

Municípios promovida pelo SEBRAE, e 

eventos nacionais. No mês de Julho, 

quando acontece a missa na Grota do 

Angico, o grupo faz uma aparição durante 

a missa e depois segue para à margem do 

rio São Francisco onde dançam o xaxado 

representando as festas de Lampião. 

 

A Festa da Padroeira N. Sra. da Conceição é a festa mais tradicional da cidade, 

acontece anualmente no dia 15 de Agosto, observando-se uma curiosidade, o dia 15 de 

Agosto é o dia de N. Sra. Assunção e não N. Sra. da Conceição, mas o município optou por 

permanecer com a data. A festa conta com uma programação religiosa que se encerra com 

a procissão acompanhada pela Cavalhada e pela banda de pífanos. 
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Figura 4.13 – Grupo Xaxado. 
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4.1.11.3 - Infra-Estrutura Turística 

 

Para que a atividade turística possa se desenvolver em uma localidade, torna-se 

necessário que a mesma seja dotada com uma mínima estrutura de apoio turístico, 

incluindo bares, restaurantes, hotéis, pousadas, bons acessos, sinalização turística, enfim 

uma série de fatores que juntos viabilizam desde o destino de partida do turista até onde ele 

quer chegar. No entanto, o município de Poço Redondo não possui essa estrutura almejada 

para o mercado turístico. 

 

A Pousada e Restaurante “A Toca” (Figura 4.14), foi o único estabelecimento 

identificado no município com o mínimo de condições de atender ao turista, tem 18 

apartamentos que contam com ventilador, tv, e banheiro, apenas dois apartamentos tem ar 

condicionado, servem café da manhã, almoço (com pratos da culinária regional), e jantar. 

Emprega 10 funcionários, tem como maiores clientes representantes comerciais. A diária 

média é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

 

 

  
Figura 4.14 - Pousada e Restaurante “A Toca”. 

 

O Posto de Informações turísticas fica localizado na Secretaria de Ação Social do 

Município, alguns jovens que foram formados pelo SEBRAE no curso de Agente de 

Desenvolvimento Turístico, ficam a disposição para acompanhar os visitantes da cidade. O 

local não é adequado, não possui nenhum tipo de instalação, nenhum material informativo, 

os jovens ficam em pé na porta da Secretaria, o local é denominado de Portal da Alvorada. 
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O município conta com farmácia, posto de combustível, um hospital, Agência dos 

Correios, Agência bancária BANESE – Banco Estadual, uma Praça de Eventos que 

também serve para parada de ônibus. A feira acontece toda segunda-feira e atrai as 

comunidades rurais próximas, que se deslocam no meio de transporte mais tradicional da 

região, o conhecido “pau-de-arara” (Figura 4.15). 

 
Figura 4.15 - Transporte em Poço Redondo. 

De acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização Turística: a sinalização de 

orientação turística é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas de 

sinalização, implantadas sucessivamente ao longo de um trajeto estabelecido, com 

mensagens escritas ordenadas, pictogramas e setas direcionais. Esse conjunto é utilizado 

para informar os usuários sobre a existência de atrativos turísticos e de outros referenciais, 

sobre os melhores percursos de acesso e, ao longo destes, a distância a ser percorrida para 

se chegar ao local pretendido (Guia Brasileiro de Sinalização Turística, 2006, p.20). 

 

Assim como em todo o trecho percorrido entre a capital Aracaju e o município de 

Poço Redondo, não foi identificada nenhuma sinalização que pudesse indicar a localização 

deste município, dificultando o acesso e o conhecimento das pessoas que viajam em carros 

de passeio a respeito do potencial turístico e cultural existente em Poço Redondo. 

Tornando-se um limitador, dificultador ao estímulo para a visitação. 

 

4.1.11.4 – Identificando Forças, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças da Atividade 

Turística em Poço Redondo - SE 

 

A análise FOFA é um método que parte da idéia de que se deve avaliar e atuar 

estrategicamente sobre os fatores atuais (maximizando as forças e corrigindo as fraquezas) 
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e futuros (focando as oportunidades e evitando as ameaças) que influenciam ou venham a 

influenciar o desenvolvimento de atividades e projetos que compõem os planos. Para que 

se possa ter uma visão mais clara da situação atual do turismo no município em Poço 

Redondo, torna-se necessária a identificação de forças, fragilidades, oportunidades e 

ameaças conforme figura 4.16 e descritas a partir da identificação desses elementos nos 

quadros 4.4 e 4.5 respectivamente. 

 
Fonte: PDITS, 2005. 

Figura 4.16 – Forças, Oportunidades, Fragilidades, Ameaças 

 

Quadro 4.4 –Matriz FOFA- 1 

Forças Oportunidades 

Estabilidade climática; proximidade com outros 
municípios de interesse turístico; custo dos 
serviços acessível (para turistas); cultura 
diversificada; diversidade de produtos; 
localização geográfica; hospitalidade; destino 
“novo”; malha viária interna; infra-estrutura 
(água, luz, saneamento); valorização das 
potencialidades; preocupação com os recursos 
naturais (comunidade local); existência do 
Departamento de Turismo.  

Proximidade de Pólos estaduais Alagoas e Bahia; 
Inserção da cadeia produtiva do turismo como 
Programa de Governo Federal e Estadual; Segurança 
e tranqüilidade; Mercado de ecoturismo é grande e 
continua em crescimento; atrações turísticas fluviais; 
o município encontra-se inserido no Programa de 
Regionalização Roteiros do Brasil do MTUR, dentro 
do Pólo do Velho Chico. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora, 2007. 

 

Quadro 4.5 – Matriz FOFA- 2 

Fragilidades Ameaças 

Educação básica; falta de iniciativa empresarial; deficiência dos 
meios de comunicação; má conservação das vias de acesso; falta 
de incentivo ao artesanato local; falta de sinalização turística e 
postos de informações turísticas; falta de plano diretor de 
turismo para o município; falta de visão global do município 
para as diversas formas de turismo; deficiência da infra-
estrutura; mão-de-obra não qualificada; conselhos municipais 
inexistentes; falta de articulação intermunicipal; ausência de 
calendário turístico integrado entre municípios vizinhos; número 
de equipamentos turísticos (bares, restaurantes, pousadas) muito 
baixo; gestores municipais despreparados para o setor turístico; 
desigualdade social (renda, saúde, educação); pouco 
investimento em marketing; descontinuidade de políticas 
públicas. 

Falta de política pública municipal para 
o turismo; Desvalorização cultural; 
processo de aculturação da comunidade 
local; ausência de integração 
institucional; principal atrativo turístico 
do município é explorado por 
municípios vizinhos. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora, 2007. 
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4.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 

-SE 

 

O município de Canindé está localizado na microrregião do Sertão Sergipano do 

São Francisco e na Mesorregião do Sertão Sergipano, à 213 km da capital sergipana, 

Aracaju, tem como vias de acesso a BR 101- sentido norte, seguindo pela Rodovia 

Estadual SE 206. Suas coordenadas geográficas: Latitude: 09 38’40’’. Longitude: 37 

37’16’’. Altitude (m): 68,0. Área (km²): 908,2. Distância em relação à capital (km) 

Rodoviária: 213 km e em linha reta: 160 (Figura 4.17). 

 

 
Figura 4.17 - Mapa de acesso rodoviário ao município de Canindé do São Francisco. 

 

4.2.1 – Demografia 

Tabela 4.12 - População por situação em domicílio, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

População Total 11.473 17.754 

Urbana 5.322 9.303 

Rural 6.151 8.451 

Taxa de Urbanização 46,39% 52,40% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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Gráfico 4.3 – Crescimento Populacional 
Fonte: Atlas do Des. Humano no Brasil, 2000. 

 

 

No período de 1991-2000, a população de Canindé do São Francisco teve uma taxa 

média de crescimento anual de 5,17%, passando de 11.473 em 1991 para 17.754 em 2000. 

A taxa de urbanização cresceu 12,96, passando de 46,39% em 1991 para 52,40% em 2000. 

Nesse mesmo ano, a população do município representava 0,99% da população do Estado, 

e 0,01% da população do país. 

 

Tabela 4.13 - Estrutura Etária. 

Discriminação 1991 2000 

Menos de 15 anos 5.084 7.300 

15 a 64 anos 6.055 9.855 

65 anos e mais 334 599 

Razão de Dependência 89,5% 80,2% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Tabela 4.14 - Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 99,5 61,4 

Esperança de vida ao nascer (anos) 53,1 60,0 

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 6,0 3,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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No período de 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil no município diminuiu 

38,24%, passando de 99,45 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 61,42 (por mil nascidos 

vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 6,92 anos, passando de 53,10 anos 

em 1991 para 60,02 anos em 2000. 

 

4.2.2 - Educação 

Tabela 4.15 - Nível educacional da população jovem, 1991 e 2000. 

Faixa etária 
(anos) 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 4 
anos de estudo 

% com menos de 8 
anos de estudo 

% freqüentando a 
escola 

 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
7 a 14  66,0 43,9 - - - - 48,8 91,2 
10 a 14 52,6 32,0 91,8 84,9 - - 52,8 89,8 
15 a 17 47,3 19,7 74,1 53,6 97,7 97,5 33,2 58,8 
18 a 24 48,9 31,3 65,4 55,1 90,1 86,9 - - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. - = Não se aplica. 
 

Tabela 4.16 - Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Taxa de Analfabetismo 63,9 46,6 
% com menos de 4 anos de estudo 81,2 72,3 
% com menos de 8 anos de estudo 94,0 88,7 
Média de anos de estudo 1,5 2,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

4.2.3 - Renda 

 

Tabela 4.17 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Renda per capita média (R$ de 2000) 65,8 91,7 
Proporção de pobres (%) 76,5 69,2 
Índice de Gini 0,46 0,67 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

A renda per capita média do município cresceu 39,39% passando de R$ 65,75 em 

1991 para R$ 91,65 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 75,50 equivalente à metade do salário mínimo vigente 

em agosto de 2000) diminuiu 9,61%, passando de 76,5% em 1991 para 69,2% em 2000. A 

desigualdade cresceu: o Índice Gini passou de 0,46 em 1991 para 0,67 em 2000. 
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Tabela 4.18 - Porcentagem da renda apropriada por extratos da população, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

20% mais pobres 5,4 0,2 
40% mais pobres 14,4 4,5 
60% mais pobres 28,2 14,2 
80% mais pobres 48,6 31,9 
20% mais ricos 51,4 68,2 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

4.2.4 - Habitação 

 

Tabela 4.19 - Acesso a serviços básicos, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Água encanada 38,6 56,7 
Energia Elétrica 55,4 76,5 
Coleta de Lixo¹ 33,4 88,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.  ¹Somente domicílios urbanos. 
 

Tabela 4.20 - Acesso a bens de consumo, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

Geladeira 19,9 39,2 
Televisão 19,4 56,1 
Telefone 0,2 1,9 
Computador ND 1,2 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. ND= não disponível. 
 

4.2.5 - Vulnerabilidade 

 

Tabela 4.21 - Indicadores de vulnerabilidade familiar, 1991 e 2000. 

Discriminação 1991 2000 

% de mulheres de 10 a 14 anos com filhos ND 0,9 
% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos 47,3 21,7 
% de crianças em famílias com renda inferior à 1 2 salário mínimo  84,9 79,3 
% de mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos menores 5,5 7,0 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. ND = não disponível. 
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4.2.6 - IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Tabela 4.22 – IDH - M 

Discriminação 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano 0,452 0,580 
Educação 0,416 0,628 
Longevidade 0,468 0,584 
Renda 0,472 0,527 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2000. 

Figura 4.18 – Mapa do IDH dos municípios de Sergipe, 2000. 
 

4.2.7 - Evolução 1991-2000 

 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Canindé do São Francisco cresceu 28,32%, passando de 0,452 em 1991 para 0,580 em 

2000. A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 55,4%, 

seguida pela Longevidade com 30,3% e pela Renda com 14,4%. Neste período, o hiato de 

desenvolvimento humano (a distância entre IDH do município e o limite máximo do IDH, 

ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em 23,4%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-

M, o município levaria 16,0 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com 

o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 10,9 anos para alcançar Aracaju (SE), o município 

com o melhor IDH-M do Estado (0,794). 
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Gráfico 4.4 – Crescimento do IDH 

Fonte: Atlas do Des. Humano no Brasil, 2000. 

 

4.2.8 - Situação em 2000 

 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Canindé do São 

Francisco é 0,580. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8) Em relação aos 

outros municípios do Brasil, Canindé do São Francisco apresenta uma situação ruim: 

ocupa a 4968  posição, sendo que 4967 municípios (90.2%) estão em situação melhor e 

539 municípios (9,8%) estão em situação pior ou igual. Em relação aos outros municípios 

do Estado, Canindé do São Francisco apresenta uma situação ruim: ocupa a 64 posição, 

sendo que 63 municípios (84,0%) estão em situação melhor e 11 municípios (16,0%) estão 

em situação pior ou igual. 

 

4.2.9 - Aspectos Fisiográficos 
 

O município está inserido no polígono das secas tem um clima do tipo megatérmico 

árido, temperatura média anual de 25,8º C, precipitação pluviométrica média anual (mm): 

485,5. Período chuvoso: março a julho. A forma de relevo é de superfície Pediplana e 

Dissecada, com Colinas e aprofundamento de drenagem muito fraco. Os solos são Bruno 

não cálcico, planosol, regosol distrófico, solos litólicos eutróficos. Cobertos por uma 

vegetação de capoeira e caatinga. Aptidão agrícola: sem aptidão para silvicultura. Aptidão 

boa, regular e restrita para pastagem natural. Bacia hidrográfica e principais mananciais: 

Bacia do Rio São Francisco, Rio Curituba, Riacho Lajedinho. 



Capitulo 4 – Caracterização dos municípios em estudo 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 87

4.2.10 - Histórico do Município 
 

Canindé, palavra de origem tupi, cuja grafia é kani’né, refere-se a um tipo de ave da 

família dos psitacídeos. A palavra Canindé é referida desde o século XVI por cronistas, e 

todos reportam a Canindés como aves do tamanho de araras e papagaios de tom azul claro, 

tendo algumas penas amarelas nas asas e na barriga e outras que além dessas cores têm o 

tom avermelhado na parte inferior da cabeça. Antigamente a escolha do nome de uma 

localidade estava sempre ligada a aspectos da natureza ou como forma de indicar o lugar. 

 

Nos primeiros tempos chamou-se Canindé, passando a se denominar Curituba 

(nome dado a um rio existente em seu território) pela Lei n 377, de 31 de Dezembro de 

1943, cujo espírito pretendia evitar a pluralidade de lugares com o mesmo nome no país. 

 

A primeira penetração do território de Curituba remonta à madrugada da província, 

devassada pela cobiça das bandeiras ávidas de riquezas. Porém, este maciço sertanejo, 

extremado com o Estado da Bahia pelos lados do sudoeste e do oeste, e que fazia parte da 

sesmaria de 30 léguas concedidas em 1629 ao desembargador Burgos e Contreiras, e 

posteriormente do morgado de Porto da Folha, instituído pelo fidalgo D. Antônio Ferrão 

Castelo Branco, não mereceu maior interesse por parte dos primeiros desbravadores. 

Assim, no fim do século passado quatro fazendas existiam (Cuiabá, Brejo, Caiçara e 

Oroco) dispersas nas clareiras abertas do cerrado caatingal de baraúnas, aroeiras, 

caraibeiras, coroas de frade etc.  

 

No último quartel do século XIX, Francisco Cardoso de Brito Chaves comprava 

pela quantia de quinhentos mil réis, ao capitão Luiz da Silva Tavares, herdeiro do referido 

morgado do Porto da Folha, a grande propriedade, então inexplorada, onde se assentava à 

sede municipal de Curituba. 

 

Mais tarde, o coronel Francisco Porfírio, como era conhecido, construiu uma casa 

em que passou a residir, estabelecendo-se nas proximidades com um curtume de couros 

Canindé em sociedade com o coronel João Fernandes de Britto, que foi ampliando com o 

passar do tempo, até a condição de desenvolvida indústria mecanizada, incentivando a 

pecuária para o fornecimento da matéria-prima, utilizando couros da região (e de outros 

locais, como Pedra e Própria); consequentemente, na proporção do seu progresso, 
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cresceram população, número de moradias e principalmente a absorção de mão-de-obra 

para o funcionamento da indústria. Este curtume impulsionou, portanto, o surgimento e a 

evolução da localidade, cuja população crescia consideravelmente ao desenvolvimento do 

mesmo que a absorvia como operariado. 

 

Em 7 de novembro de 1899, a povoação era elevada à categoria de sede de Distrito 

de Paz, através da Lei Estadual n 368, posteriormente revogada. Em 1936, quando contava 

120 casas e uma capela sob o orago da cruz, retornou à condição anterior, constituindo o 2 

Distrito de Paz do município de Porto da Folha, pela divisão territorial fixada em 31 de 

Dezembro do referido ano, elevando-se à condição de Vila pelo Decreto Lei n 69, de 28 de 

Março de 1938. 

 

Por volta de 1940 o curtume foi desativado, obrigando a população de Curituba – 

na sua maioria operários – a mudar de ocupação. Seu progresso não foi paralisado de 

imediato, tendo a vila em 25 de Novembro de 1953, condições para ser elevada à categoria 

de cidade e de sede do município de Canindé do São Francisco, através da Lei Estadual n 

525-A, sendo então desanexado o território do município de Porto da Folha. 

 

Em 1955 instalou-se o município, tomando posse a Câmara de Vereadores e o 

primeiro prefeito, eleito em 1954. Em 1958 a Lei n 890, de 11 de Janeiro, devolveu ao 

município seu nome de origem indígena, que significa arara e papagaio, passando a ser 

chamada de Canindé do São Francisco. A relocação da antiga cidade de Canindé do São 

Francisco para o novo sítio foi ao encontro da necessidade de viabilização e 

compatibilização do projeto de construção da obra da Usina Hidrelétrica de Xingó. Nesse 

momento, três frentes de trabalho se formaram: a primeira voltada para a construção da 

usina; a segunda, liderada pela CHESF, com a incumbência de conscientizar a população 

da necessidade de transferência, a terceira formada pela Universidade Federal de Sergipe a 

fim de realizar estudos dos impactos ambientais e recuperação do material constante dos 

achados arqueológicos dos sítios, agora submersos.  A nova cidade de Canindé foi 

inaugurada no dia 06 de Março de 1987, pelo então presidente da República José Sarney. 

 

O comércio local, embora tenha perdido seu dinamismo, é variado, dispondo 

inclusive de casas comerciais de produtos agrícolas, direcionadas para as atividades de 
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irrigação, ainda que seu atendimento às necessidades da população seja precário 

(SEBRAE, 2002). 

 

Entre os municípios do Estado de Sergipe, além da capital, Canindé é o que recebe 

o maior número de turistas (Tabela 4.23), visto sua diversidade e riqueza natural, histórica 

e arqueológica. São 56 sítios arqueológicos, sendo 48 a céu aberto e dezenove de registro 

gráfico, perfazendo um universo de aproximadamente 32 mil peças classificadas em 

cerâmica, líticos, ossos faunísticos, blocos de fogueiras, esqueletos, ossos humanos e 

dentes (SEBRAE, 2002). Entre os principais atrativos turísticos do município destacam-se 

o MAX, a Hidrelétrica de Xingó, o Projeto de Irrigação Califórnia, a trilha do Cangaço, as 

pinturas rupestres na Fazenda Mundo Novo e o Cânion do São Francisco. 

 

Tabela 4.23 - Roteiros turísticos no Estado de Sergipe e volume de visitantes, 2002–2005. 
Ordem de   Visitantes 2001* Visitantes 2005** 

preferência 

2002 2005 

Destino % sobre total 
turista pacote 
Aju 

Pessoas 
ano *** 

%sobre total 
turista pacote 
Aracaju 

Pessoas ano 
*** 

1 2 Mangue Seco 35 14.000 30 36.000 
2 4 Foz do rio S. Fco 20 8.000 20 24.000 
 1 Xingó 20 8.000 35 42.000 
3 5 Costa dos manguezais 15 6.000 5 6.000 
4 3 Cidades Históricas 10 4.000 10 12.000 

*2002: SETUR; **2005: Agências Receptivas em Aracaju; ***Valores estimados. 
Fonte: Relatório PDITS – 2005. 
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4.2.11 - Caracterização Turística e Cultural de Canindé do São Francisco 

 

 
Figura 4.19 – Mapa da Rota Aracaju - Xingó. 

 

Ao represar o rio São Francisco, e utilizar a força hídrica para mover as turbinas e 

gerar energia, a Usina Hidrelétrica de Xingó – a terceira maior do país, responsável pelo 

abastecimento de 10 milhões de habitantes no Nordeste – gerou diversos impactos ao meio 

ambiente e às populações ribeirinhas. Porém, acabou criando uma imensidão de águas 

verdes e cristalinas, e agora além de produzir energia desencadeou o surgimento da 

atividade turística que poderá abrir perspectivas de dias melhores para aquela região.  

 

O marco de início da atividade turística na região dos lagos de Xingó foi a 

instalação de um restaurante flutuante na beira da represa, há 10 anos atrás, servindo 

iguarias regionais como o pitu (crustáceo característico das águas do rio São Francisco). 

Após a conclusão das obras da Hidrelétrica a CHESF começou a promover alternativas 

para incentivar o desenvolvimento econômico e compensar os impactos causados à 

localidade. A reboque do restaurante surgiu a primeira embarcação (catamarã) para realizar 

passeios com os turistas no lago de Xingó. Hoje, já são dois catamarãs e uma escuna com 

capacidade entre 60 e 190 passageiros cada, com planos para aquisição de mais uma 

embarcação para o ano de 2008, todos do mesmo proprietário. 
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Segundo reportagem editada pela revista HOST dezembro de 2006 - janeiro de 

2007 existe uma expectativa de crescimento para a atividade turística no cânion de Xingó, 

é o que pode ser observado no depoimento do Sr. Aragão (gerente da empresa de 

embarcações) “nos últimos 3 anos, o crescimento do fluxo turístico em Xingó foi de quase 

300%, passando de 20 mil para 50 mil visitantes ao ano”.  

 

Como já foi observado, segundo os autores ACERENZA apud GUARDANI et al. 

O produto turístico de uma determinada localidade é formado por atrativos que podem ser 

classificados como naturais e culturais, sendo complementados pelas facilidades (infra-

estrutura) e o acesso (deslocamento). Sendo assim, seguem os quadros para demonstração 

de como está formado o produto turístico do município de Canindé do São Francisco, 

ressaltando que foi delimitada a área da sede do município, o cânion de Xingó e a Fazenda 

Mundo Novo por já sofrerem exploração da atividade turística.  

 

Quadro 4.5 – Atrativos Turísticos de Canindé do São Francisco. 

Local Atrativos 

 Naturais/Artificiais Culturais 

Sede do Município Prainha do rio São Francisco; Usina Hidrelétrica de 
Xingó; MAX – Museu Arqueológico de Xingó. 

Artesanato; grupos 
folclóricos; cavalhada; 
carnaval; quadrilhas; 
festejos juninos; festejos 
natalinos;  

Cânion de Xingó Passeios de catamarãs que levam por um labirinto de 
belíssimas formações rochosas, parada para banho no 
lago de Xingó com 65 km de extensão chegando a 
medir até 90m de profundidade. 

 

Fazenda Mundo 
Novo 

Sítios arqueológicos com pinturas rupestres, apreciação 
do bioma caatinga, são 7 km de extensão com seis 
trilhas ecológicas onde podem ser observadas espécies 
de aves, insetos e répteis. 

A história do cangaço; as 
pinturas rupestres. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 
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Quadro 4.6 – Facilidades Turísticas. 

Local Facilidades 

Sede do Município Xingó Parque Hotel; Águas de Xingó (ambos contam com restaurante aberto ao 
público); 03 agências bancárias; 2 postos de combustível; farmácia 24 horas; 
terminal rodoviário; locadora de veículos; borracharia; hospital; telefones 
públicos; 

Cânion de Xingó Estrada de acesso em péssimo estado (inclusive com cratera aberta já há quase 
um ano) com acesso realizado por desvio; falta de sinalização; atracadouro para 
embarcações (catamarãs, escuna, lanchas pequenas, jet ski) que realizam os 
passeios pelo cânion; restaurante flutuante karranca’s (com culinária regional); 
loja de artesanato;  

Fazenda Mundo Novo Estrada de acesso ruim, sem sinalização; a fazenda conta com um trenzinho 
puxado por um trator para chegada até as trilhas; restaurante (ainda sem 
funcionar devido a falta de energia elétrica); barco para passeio no rio São 
Francisco. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 

 

Quadro 4.7 – Acessibilidade. 

Local Acesso 

Sede do Município O acesso pode ser realizado saindo da capital Aracaju pela BR 101, seguindo 
pela BR 237, derivando para a SE 116 até a rodovia SE 206, totalizando 213 
km. Tendo como segunda alternativa saindo da capital Aracaju pela BR 101, 
seguindo pela SE 206, totalizando 216 km. 
O município é atendido por empresas de ônibus que realizam o transporte 
regularmente de duas em duas horas, para a capital Aracaju, sendo atendida 
também com ônibus interestadual e transportes alternativos como vans e topics. 

Cânion de Xingó O acesso se dá pelo município de Canindé, o trecho que leva até o cânion 
encontra-se em situação ruim, passando para um trecho de estrada de barro 
(desvio), com grau de dificuldade alto para ônibus, sendo mais indicada a 
utilização de carros de menor porte. Não existe uma linha de transporte regular 
para o local saindo da cidade de Canindé.  

Fazenda Mundo Novo O acesso para a fazenda é realizado sentido Paulo Afonso–BA rodovia SE 206; 
não existe nenhum tipo de transporte que faça o trajeto exclusivo para a fazenda 
saindo do município de Canindé. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2007. 

 

4.2.11.1 - Atrativos Turísticos Naturais 

 

Canindé do São Francisco foi privilegiada ao ser banhada pelo rio São Francisco, 

após o represamento das águas para a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, ela vem 

sendo descoberta por pessoas de todos os lugares do mundo, que vem apreciar a 

grandiosidade dos seus cânions, tornando-se uma opção de turismo no sertão do São 

Francisco. 

 



Capitulo 4 – Caracterização dos municípios em estudo 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 93

4.2.11.1.1 - Cânion de Xingó 

 

Um lago com tamanho equivalente a 1,5 milhão de piscinas olímpicas, emoldurado 

por paredões rochosos que formam um extenso cânion, destacando-se em meio a paisagem 

árida e seca da caatinga, onde o rio São Francisco une os Estados de Sergipe e Alagoas. A 

construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, em Canindé de São Francisco, 

originou um reservatório de águas antes inavegáveis, as corredeiras deram lugar a águas 

mais calmas, possibilitando inesquecíveis passeios de catamarã num labirinto de belíssimas 

formações rochosas, o cânion mede de 400 a 1 km de largura, os geólogos calculam que 

esta vertigem rasgada na natureza foi formada a milhões de anos, despertam respeito e 

admiração em quem às contemplam.  

 

O Cânion de Xingó está inserido no Pólo Velho Chico, com atrações como: 

passeios de catamarã e escuna pelo cânion do Rio São Francisco com parada para banho no 

riacho do Talhado. O Lago de Xingó possui 65 km de extensão, e chega a medir até 90 

metros de profundidade, durante o percurso do passeio podem ser observados vários 

monumentos feitos pela natureza, como por exemplo: a pedra do gavião, o morro dos 

macacos e a pedra do chinês, sem contar com as formações rochosas exuberantes (Figuras 

4.20 e 4.21). 

 

 
Figura 4.20 - Karranca’s Restaurante. 
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Figura 4.21 - Riacho do Talhado.  

No ano de 2000, foi realizado em Petrolina-PE um seminário de Avaliação e Ações 

Prioritárias para a conservação do Bioma Caatinga, onde foi identificada a necessidade de 

criação do Parque Nacional Cânions do São Francisco, considerada como de importância 

biológica extremamente alta, com localização na Região da Usina Hidrelétrica de Xingó e 

entorno, com área aproximada de 30.500 ha, abrangendo os municípios de Delmiro 

Gouveia, Olho D’Água do Casado, Piranhas em Alagoas, Paulo Afonso na Bahia e 

Canindé do São Francisco em Sergipe. 

 

A necessidade da criação de unidade de conservação com caráter de proteção 

integral foi uma das medidas compensatórias de impactos ambientais, quando do 

licenciamento ambiental do empreendimento da UHE Xingó. Os Parques Nacionais 

(PARNA) comportam a visitação pública com fins recreativos e educacionais, 

regulamentada pelo plano de manejo da unidade. As pesquisas científicas, quando 

autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração. 

 

Nesse contexto a iniciativa de criação de uma unidade de conservação da categoria 

Parque Nacional faz-se necessária no sentido de normatizar e regulamentar as diversas 

atividades de ecoturismo consoante com a conservação dos recursos naturais. Almejando-

se a inserção das comunidades locais nas diversas atividades como forma de geração de 

renda, melhorando o índice da qualidade de vida da população local.  
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4.2.11.1.2 - Prainha do São Francisco 

 

A prainha do São Francisco (Figura 4.22) é um local de beleza e de lazer pois além 

de proporcionar um excelente banho nas águas límpidas do rio São Francisco, pode-se 

observar os vertedouros da Usina Hidrelétrica de Xingó, que quando abrem suas comportas 

apresentam um espetáculo a parte. Porém a estrutura de bares não se encontra preparada 

para atendimento ao turista, servindo atualmente para uso dos moradores do município, 

que tem nesse lugar uma opção de lazer. O carnaval da cidade é realizado na prainha com 

shows todos os dias. A prainha oferece segurança aos banhistas com a presença constante 

de salva-vidas e marcação com bóias indicando os limites para banho. 

 
Figura 4.22 - Prainha do São Francisco. 

 

 

4.2.11.1.3 - Fazenda Mundo Novo 

 

Seguindo sentido Paulo Afonso-BA pela rodovia SE 206, encontra-se a Fazenda 

Mundo Novo, possui atrações como visita aos sítios arqueológicos com pinturas rupestres, 

existentes em diversas formações rochosas que serviram de abrigo para o homem há pelo 

menos 9.000 anos atrás, as pinturas em sua grande maioria possuem tons avermelhados.  

 

São aproximadamente 7 km de extensão e seis trilhas ecológicas, a vegetação é a 

caatinga rasteira, com uma fauna rica e variada, contando inúmeras espécies de répteis 

insetos e aves. Ao longo da trilha podem ser observados vários umbuzeiros e outras 

árvores típicas da caatinga como o cabeça-de-frade, facheiro, quipá, mandacaru, xique-
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xique, gravatá, macambira, croata, angico, ameixeira, araçá, baraúna, craibeiro, 

catingueira, faveleira, genipapeiro, imburana, ipê roxo, juazeiro, murici, mulungu, pata de 

vaca, pau ferro, pereiro, quixabeira e sacatinga cada uma com sua característica e 

finalidade, segundo Sr. José Augusto, proprietário da Fazenda. Além da apreciação do 

bioma caatinga pode-se contar com a história do cangaço, que também teve passagem pela 

fazenda e ao final desfrutar de um maravilhoso mergulho no Rio São Francisco. 

 

   
Figura 4.23 - Margens do rio da Fazenda Mundo Novo. 

 
 

4.2.11.2 - Atrativos Turísticos Artificiais (Construídos) 

 

O Produto turístico pode ser composto por atrativos naturais, artificiais (construído) 

e culturais. Em Canindé do São Francisco duas construções chamam atenção, uma pela 

complexidade de suas obras, a Usina Hidrelétrica de Xingó e a outra pelo resgate da 

história da região através de achados em sítios arqueológicos, o MAX – Museu 

Arqueológico de Xingó. 

 

4.2.11.2.1 - Usina Hidrelétrica de Xingó 

 

Dentro dos atrativos turísticos de Canindé do São Francisco, encontra-se o atrativo 

artificial (construído) a UHX – Usina Hidrelétrica de Xingó, na década de 50 a CHESF – 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco começou a estudar a hipótese da instalação da 

UHE – Xingo (Figura 4.24). Na década de 70 o projeto foi incluído no inventário de 

recursos hidrelétricos da Eletrobrás. Em 1982 os estudos indicaram o ponto ideal para a 

localização da barragem: entre as cidades de Piranhas (AL) e Canindé do São Francisco 

(SE). Em 20 de Março de 1987 tiveram início as obras de construção sendo interrompidas 

em 1989 devido à crise econômico-financeira. Em 1990 as obras recomeçam em 1994 

Fo
nt

e:
 P

ed
ro

 G
om

es
. 



Capitulo 4 – Caracterização dos municípios em estudo 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 97

acontece o fechamento do rio e enchimento do reservatório. No ano de 1997 a obra foi 

concluída com o funcionamento do sexto gerador.  

 

Xingó é responsável por 25% da produção de energia do Nordeste, são seis 

máquinas com capacidade de gerar 500 mil kw cada uma, ou seja, são três milhões de kw. 

Xingó é o maior empreendimento energético da história da CHESF (www.chesf.gov.br 

acesso em 19.04.05). 

 

Para quem vibra com o arrojo das obras de engenharia, é indispensável uma visita à 

Usina, com uma barragem de mais de 150 metros de altura e enormes turbinas que 

engolem mais de 500 m³ de água por segundo. É a 5ª maior do mundo e a 2ª maior do 

Brasil. A CHESF dispõe também de um auditório chamado Mirante da CHESF, para a 

apresentação do processo de sua construção através de vídeos e de uma maquete de 

madeira, a qual apresenta toda a estrutura e o funcionamento da usina. 

 

  

  

Figura 4.24 - Vista aérea da UHX. 

 

4.2.11.2.2 - Museu Arqueológico de Xingó – MAX 

 

O Museu Arqueológico de Xingó (MAX) está localizado na rodovia SE 206, foi 

inaugurado em 25 de Abril de 2000, o museu conta com exposição de 55 mil peças, 
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esqueletos humanos, utensílio e registros gráficos, datadas de até nove mil anos. O MAX 

mostra a vida do povo da idade média e o surgimento da pesca, agricultura, tal como 

exposição dos esqueletos retirados dos vários sítios arqueológicos da região (Figura 4.25). 

   
Figura 4.25 - Esqueletos em exposição no MAX. 

 

A partir de 1991, a Pesquisa Arqueológica de Xingó passou a adotar os 

procedimentos metodológicos recomendados pela Fundação Museu do Homem Americano 

FUMDHAM, já utilizada com êxito por outros centros de pesquisa no Nordeste. A equipe 

de escavação foi treinada pela FUMDHAM, que forneceu, também, orientação 

metodológica e a consultoria inicial da Dra. Niède Guidon. O projeto de salvamento 

contou, em seu desenvolvimento, com o apoio de outras instituições e a consultoria 

esporádica de vários especialistas. 

 

  

Fonte:Site do MAX. 
Figura 4.26 - Sítios Arqueológicos. 

 

         
 

         
Fonte: Site do MAX. 

Figura 4.27 - Escrituras rupestres dos sítios arqueológicos. 
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4.2.11.3 - O Artesanato em Canindé do São Francisco 

 
Em Canindé do São Francisco o artesanato não está tão concentrado na sede do 

município, a exemplo de Poço Redondo, muitos artesãos encontram-se espalhados pelos 

povoados do município, trabalham também com madeira, biscuit, pinturas em tela e em 

tecidos, ponto-de-cruz, rendendê, crochê entre outros.  

 

A comercialização dos produtos na cidade encontra-se inviabilizada pela falta de 

um espaço cultural para a feira de artesanato. É muito freqüente os artesãos enviarem suas 

peças para feiras estaduais e nacionais, através da Secretaria de Turismo do município. As 

peças comercializadas têm formatos variados, entretanto sempre remetem ao cotidiano da 

vida sertaneja como: Lampião, Maria bonita, carros de boi, cavalo, carrancas, vaqueiros e 

etc. Atualmente são cadastrados pela secretaria de bem estar social 63 artesãos. 

 

Dona Givalda Fernandes (Figura 4.28) expõe suas peças em casa e em seu 

depoimento demonstra desânimo pela falta de local para comercialização dos produtos.  

 

 
Figura 4.28 - D. Givalda (bordadeira). 

 

  
Fonte: Foto: Sandro Vieira. 

Figura 4.29 - Exposição do Artesanato em Aracaju-SE. 
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4.2.11.4 - Manifestações Artísticas e Culturais 

 

As manifestações artísticas e culturais estão presentes em Canindé o ano inteiro, 

pode-se observar a presença de grupos folclóricos como: São Gonçalo, quadrilhas juninas, 

banda de pífanos, manifestações como a Cavalhada. 

 

   
Fonte: Sandro Vieira. 

Figura 4.30 - Grupo São Gonçalo e Banda de Pífanos. 

 

  
Fonte: Sandro Vieira 

Figura 4.31 - Quadrilha Junina e Cavalhada. 

 

Pode-se acrescentar ainda como elemento da cultura local, a poesia do Sr. José 

Ventura Lins, conhecido como Zé Leobino, vaqueiro da Fazenda Cuiabá, apaixonado por 

Canindé, demonstra em seus versos o amor que sente ao lugar onde nasceu:  

 
“Canindé não me despreze 

Porque sou um filho teu 
Logo que me concebeu 
Por isso eu estou aqui 
Não tenho pra onde ir 
Confio na esperança 

Sempre vivo na lembrança 
Por isso não perco a fé 

Por que sou um dos herdeiros 
Dos filhos de Canindé”. 
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4.2.11.5 - Infra-Estrutura Turística 

 

O município de Canindé em termos de estrutura hoteleira encontra-se em melhor 

condição que Poço Redondo, possuindo dois hotéis de categoria turística. Porém não tem 

nenhum posto de informações turísticas, existindo a possibilidade da criação de um posto 

em um casarão da antiga Canindé que também servirá de centro de artesanato, a casa está 

localizada em uma posição estratégica, tendo em vista que fica no caminho para o cânion 

de Xingó.  

 

O comércio de Canindé também é mais estruturado, o município conta com três 

agências bancárias, duas de bancos federais e um estadual, tem agência dos correios, 

terminal rodoviário com ônibus intermunicipal e interestadual, também dispõe de 

transportes alternativos como vans e topics. Tem dois postos de combustível, borracharias, 

hospital, farmácia 24 horas, e um espaço para eventos denominado de Forródromo.  

 

A sinalização turística “para” e “em” Canindé é bastante falha, desde Aracaju 

seguindo pela BR 101, prosseguindo pela SE 206 só foram identificadas três placas que 

indicavam o município, sendo duas delas turísticas conforme figura 4.32. 

 

  
Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.32 - Placas indicativas para Xingó. 
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F         o 

Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.33 - Placa indicativa para Canindé. 

 

O acesso para dois dos maiores atrativos turísticos do município (MAX e cânion) 

encontra-se interditado há quase um ano, obrigando os visitantes a seguirem por um desvio 

de estrada de barro conforme figura 4.34. 

 

  
Fonte: Luciana Rodrigues, 2007.  

Figura 4.34 - Desvio e cratera ao acesso para o cânion e MAX. 

 

A estrada que leva até o cânion, é asfaltado até determinado trecho, passando para 

calçamento até o Instituto Xingó, seguindo em estrada de barro até o Karranca’s, a 

sinalização encontrada é do Instituto Xingó, e as que indicam os passeios de catamarã e o 

restaurante não atendem as normas de sinalização turística (Figuras 4.35 e 4.36). Não 

existe também nenhum tipo de mureta ou grade de proteção na margem do lago. 
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Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.35 - Placas de sinalização e acesso para o cânion. 

 

  
Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.36 - Acesso ao cânion. 

 

A estrutura hoteleira conta com dois hotéis de categoria turística, estando aptos a 

receberem turistas. São eles:  

 

 Xingó Parque Hotel (Figura 4.37), localizado na Serra do Chapéu de Couro, conta 

com 60 apartamentos, 143 leitos. Todos os apartamentos possuem ar 

condicionado, frigobar, tv e telefone. Na área comum tem auditório, salão de 

jogos, restaurante, parque infantil, estacionamento, quadra poli esportiva, 

heliporto, piscina com cascata e bar molhado. Oferecem café da manhã (incluso 

na diária), almoço e jantar, abrem para o público em geral. 
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Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.37 - Xingó Parque Hotel. 
 

 Águas de Xingó Hotel (Figura 4.38), localizado na rodovia SE 206, na zona rural 

do município, conta com 30 apartamentos e 64 leitos. Todos os apartamentos 

possuem ar condicionado, frigobar e tv. Na área comum conta com auditório, 

salão de jogos, restaurante, parque infantil, estacionamento. Oferecem serviços 

como café da manhã (incluso na diária), almoço e jantar, abrindo para o público 

em geral. 

 

 
Fonte: Luciana Rodrigues, 2007. 

Figura 4.38 - Águas de Xingó Hotel. 
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4.2.11.6 – Identificando Forças, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças da Atividade 

Turística em Canindé do São Francisco - SE 

 

Quadro 4.8 – Matriz FOFA - 1 

Forças Oportunidades 

Estabilidade climática; proximidade com outros 
municípios de interesse turístico; custo dos 
serviços acessível (para turistas); cultura 
diversificada; diversidade de produtos; 
localização geográfica; hospitalidade; destino 
“novo”; malha viária interna; infra-estrutura 
(água, luz, saneamento); valorização das 
potencialidades; preocupação com os recursos 
naturais (comunidade local); existência da 
Secretaria de Turismo (estruturada).  
 

Proximidade de Pólos estaduais Alagoas e Bahia; 
Inserção da cadeia produtiva do turismo como 
Programa de Governo Federal e Estadual; 
Segurança e tranqüilidade; Mercado de ecoturismo 
é grande e continua em crescimento; atrações 
turísticas fluviais; o município encontra-se inserido 
no Programa de Regionalização Roteiros do Brasil 
do MTUR, dentro do Pólo do Velho Chico; o 
município conta com recursos oriundos da CHESF 
(royalties); divulgação das potencialidades 
turísticas em nível regional, nacional e 
internacional;  

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora, 2007. 

 

Quadro 4.9 – Matriz FOFA - 2 

Fragilidades Ameaças 

Educação básica; deficiência dos meios de 
comunicação; má conservação das vias de acesso; 
falta de incentivo a comercialização do artesanato 
local; falta de sinalização turística e postos de 
informações turísticas; falta de visão global do 
município para as diversas formas de turismo; 
deficiência da infra-estrutura; mão-de-obra não 
qualificada; conselhos municipais inexistentes; 
falta de articulação intermunicipal; ausência de 
calendário turístico integrado entre municípios 
vizinhos; número de equipamentos turísticos 
(bares, restaurantes, hotéis, pousadas) baixo;  
desigualdade social (renda, saúde, educação); 
descontinuidade de políticas públicas. 

Taxa de permanência e gasto do turista na região é 
baixa (turismo de bate-volta); equipamentos 
turísticos que não absorvem mão-de-obra local; 
impostos pagos pelos empreendimentos turísticos 
ao Estado de Alagoas; morosidade para resolução 
de problemas que afetam a atividade turística 
(desvio que leva ao MAX e ao cânion); ausência da 
comunidade local no processo de desenvolvimento 
do turismo; centralização dos ganhos com a receita 
do turismo; os produtos locais não estão agregando 
valor a atividade turística; 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora, 2007. 
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5– CENÁRIO ATUAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM POÇO 

REDONDO E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE 
 

Este capítulo visa de acordo com os dados coletados na pesquisa de campo através 

de entrevistas com as comunidades, gestores públicos e privados, descrever o cenário atual 

do Turismo nas localidades estudadas. A figura apresentada na página anterior representa 

os atrativos locais dos municípios estudados, busca oferecer uma ilustração da localização 

geográfica desses atrativos partindo da capital sergipana, Aracaju. 

  

5.1 - CENÁRIO ATUAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM POÇO REDONDO-SE 

 

O Turismo em uma comunidade se caracteriza pela oferta de pelo menos cinco 

elementos: atrativos, serviços, infra-estrutura, comunidades e turistas, que atuam de forma 

interrelacionada, objetivando gerar os benefícios desejados. Dentro da comunidade 

incluem-se vários segmentos da sociedade que podem beneficiar-se do turismo. Os mais 

envolvidos, e também responsáveis pelo seu sucesso, são os moradores locais (quando 

inseridos no processo), os proprietários (de terras e estabelecimentos comerciais) e o 

governo local. Todos possuem diferentes formas de agir para o desenvolvimento do 

turismo e diferentes formas de se beneficiar dele. Porém, o principal benefício de comum 

alcance é a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

 

O município de Poço Redondo possui um potencial turístico cultural de grande 

valor, a história do Cangaço, hoje conhecida internacionalmente, tem presença marcante na 

localidade. A Grota do Angico, local de morte de Lampião e seu bando, tem recebido 

visitas de estudiosos, pesquisadores e admiradores de todo o mundo, principalmente no dia 

28 de Julho, data da celebração da missa pela morte dos cangaceiros. Poço Redondo conta 

com artesanato diversificado, como renda de bilro, ponto-de-cruz, artesanato em madeira e 

em couro, doces e pratos típicos do sertão sergipano. Porém esse potencial não está sendo 

bem trabalhado como pode ser observado em entrevistas realizadas com a população local, 

com o gestor de turismo da localidade, com a gestora municipal e através de reportagens a 

exemplo da que segue: 
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Em reportagem editada pela revista HOST de dezembro2006/janeiro 2007, fica 

clara a desvantagem que o município vem sofrendo em relação aos municípios vizinhos 

(Piranhas- AL e Canindé do São Francisco), “...além do balneário, Xingó guarda heranças 

de capítulos pouco conhecidos da história do Brasil, como o movimento do cangaço. O 

lugar, antigo reduto do bando de Lampião, oferece roteiros que refazem os caminhos dos 

cangaceiros. O principal deles parte da cidade histórica de Piranhas, situada ali ao lado, na 

margem alagoana do São Francisco.  Na antiga estação ferroviária da cidade tombada pelo 

Patrimônio Histórico, funciona o Museu do Sertão, que guarda fotos e peças dos tempos do 

cangaço. De lá são poucos minutos de barco até chegar a outra margem do rio, ponto de 

partida de uma trilha de 680 metros que leva a Grota do Angico, no município de Poço 

Redondo (SE), local exato onde Lampião e vários cangaceiros foram executados numa 

emboscada das forças policiais em 1938.” 

 

A guia que acompanhou o grupo reside no município de Piranhas e é funcionária da 

Operadora de Turismo da cidade, revela que: “em sete anos, recebemos mais de 17 mil 

visitantes”, diz ainda que chega a ganhar R$ 700,00 (setecentos reais) mensais na alta 

estação.  

 

De acordo com Washington Rodrigues proprietário da mesma operadora: “o 

turismo pedagógico é hoje um dos nichos mais férteis para a região, grupos de escolas, 

universitários e pesquisadores passaram a freqüentar em maior número a região, depois 

que a CHESF implantou um programa de ações para compensar danos ambientais e sociais 

causados pela construção da hidrelétrica. 

 

Fica configurado o despreparo do município de Poço Redondo para explorar a 

atividade turística de maneira a incrementar a economia do lugar, gerando ocupação e 

renda para a comunidade local. Como pode ser percebido o principal atrativo da cidade 

(Grota do Angico) está sendo explorado pelos municípios de Piranhas no Estado de 

Alagoas e por Canindé do São Francisco através do catamarã que pertence ao complexo 

hoteleiro Xingó Parque Hotel. 

 

É o que pode ser confirmado através da reportagem vinculada ao jornal O Globo 

online no dia 18.10.2006, a jornalista descreve toda a experiência que viveu nos passeios 
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pelo Cânion de Xingó e pela Grota do Angico que segundo ela está localizada no 

município de Poço Redondo no Estado de Alagoas. Quem leva até a Grota é o catamarã do 

Xingó Parque Hotel. 

 

5.1.1 - Resultados das entrevistas realizadas com a comunidade de Poço Redondo-SE 

 

O método das entrevistas foi utilizado em face da necessidade de se perceber as 

necessidades dos moradores das localidades estudadas relacionadas à atividade turística.  

Essas entrevistas apesar de possuírem também dados quantitativos serão aqui esplanadas 

de forma descritiva, qualitativa, buscando-se enfatizar a percepção das comunidades acerca 

do turismo. 

 

1 – Em sua opinião quais os principais atrativos turísticos do município? 

 

R - As opiniões dos entrevistados sobre os principais atrativos turísticos do município 

giram sempre em torno da história do cangaço, do artesanato, da culinária regional e das 

manifestações populares. Surgindo também a Fazenda Maranduba (local de uma das 

maiores batalhas de Lampião), Curralinho e Serra da Guia. O que demonstra a sensação de 

pertencimento da comunidade ao local onde vivem, valorizam as tradições e o modo de 

vida local. 

 
2 – O Sr. (a) trabalha ou já trabalhou em alguma atividade turística? Se sim, em que? 

 
R – Entre os entrevistados, 87% responderam que já trabalharam de maneira esporádica e 

informal, tendo em vista que não é um fato constante e também não se trata de um trabalho 

remunerado, os mesmos disseram acompanhar grupos de turistas à Grota do Angico na 

época em que a Missa do Cangaço é realizada (todos os anos no mês de julho). 13% nunca 

trabalharam com a atividade. 

 

3 – O Sr.(a) é artesão ou participa de algum grupo folclórico do município? Se sim, qual?  

Se não, conhece algum grupo ou tipo de artesanato produzido na localidade? 

 

R - O município de Poço Redondo, como já foi explicitado, é bastante rico em quantidade 

e qualidade do artesanato, possuindo também grupos folclóricos e manifestações culturais. 
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A informação se configura quando 77% dos entrevistados afirmam participar de alguma 

manifestação cultural. Os 13% restantes conhece tanto o artesanato quanto as 

manifestações artísticas culturais do município. 

 
4 – Em sua opinião a população valoriza o potencial turístico, histórico e cultural do 

município? 

 

R - No que diz respeito a valorização da população para com o seu potencial turístico e 

cultural, 73% dos entrevistados afirmam que existe uma valorização parcial, enfatizando 

que existe a valorização da história do cangaço relacionada ao acontecimento histórico  na 

Grota do Angico, ignorando outros pontos que o município tem para oferecer. Existindo 

uma parcela de pessoas (27%) que não valorizam o patrimônio por falta de conhecimento. 

 

5 – Existe disponibilidade de equipamentos voltados para as manifestações culturais do 

município? 

 

R - A disponibilidade de equipamentos voltados para as manifestações culturais do 

município demonstra-se carente, 90% dos entrevistados dizem não existir um espaço 

apropriado para as manifestações populares, 10% indicam a existência da Praça de Eventos 

para esse tipo de manifestação. Sendo que na maior parte dos eventos realizados pela 

Prefeitura os shows são realizados por bandas de renome estadual, suprimindo assim, a 

cultura local.  

 
6 – O Sr. (a) é favorável ao desenvolvimento do turismo na localidade? 

 
R - Dentre os entrevistados todos concordam com o desenvolvimento da atividade 

turística, acreditam que se a atividade for bem planejada todos podem ganhar, 

principalmente com a venda dos produtos locais, gerando a renda para a população.  

 

7 – Existe algum tipo de incentivo do Poder Público Municipal aos artesãos e grupos 

folclóricos? 

 

R – Entre os entrevistados 83% demonstram que o Poder Público tem atuado de forma 

incipiente no apoio aos artesãos e grupos folclóricos do município. Não existem ações 
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voltadas para o incentivo da prática e comercialização dos produtos no município e nem 

para participação em eventos fora do município. E 17% afirmam que o Poder Público tem 

sido omisso e não tem colaborado com estes grupos. 

 

8 – O Sr.(a) se preocupa com a preservação dos recursos naturais?  Configuradas em quais 

ações? 

 

R - Todos os entrevistados quando abordados sobre a preocupação com a preservação dos 

recursos naturais foram enfáticos em dizer que se preocupam com o meio ambiente e com 

a preservação deste, a exemplo dos artesãos que se utilizam de matéria prima da natureza 

se preocupam com a perpetuação das espécies da caatinga, como madeira, cabeça-de-frade 

entre outros, e sempre que possível discutem com amigos a relação do homem com o meio 

ambiente. 

 

09  –O Sr.(a) conhece todas as potencialidades turísticas do seu município? Cite-as: 

 

R – Uma grande parte da população local entrevistada (87%) conhece parcialmente as 

potencialidades turísticas do município onde vivem o que ocasiona a falta de valorização e 

visão da localidade como produto turístico. Apenas 13% conhecem todos os atrativos 

turísticos do lugar, facilitando o entendimento de como o turismo pode transformar a 

realidade local. 

 

10 – O Sr.(a) já participou de algum curso de capacitação de mão-de-obra para trabalhar 

com Turismo? 

 

R - O número elevado dentre as pessoas entrevistadas (87%) que já participaram de cursos 

de capacitação apresenta-se em virtude da atuação do SEBRAE naquela região, quando 

realizou alguns cursos de Agente de Desenvolvimento Turístico. Vale ressaltar que apenas 

alguns formados estão sendo aproveitados no Portal da Alvorada. 
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11 – O Sr.(a) já se beneficiou financeiramente alguma vez da atividade turística? Fazendo 

o que? 

 

R - Um número bastante reduzido de entrevistados (20%) afirmou que já se beneficiaram 

com o turismo, sendo aqueles que conseguiram vender suas peças de artesanato em algum 

evento de natureza turística como feiras e exposições. Nunca, porém diretamente na 

localidade. 80% dos entrevistados nunca se beneficiaram com a atividade turística. O que 

caracteriza a marginalização da população local no modelo de exploração turística 

utilizado atualmente. 

 

12 – O município conta com cooperativas de artesanato? Tem local para comercialização 

dos produtos? 

 

R - Em Poço Redondo de acordo com 93% dos entrevistados só existe atuando de forma 

organizada a Associação de Bordadeiras do Povoado Sítios Novos, encontra-se 

funcionando com a comercialização dos produtos na própria Associação, sendo a única 

associação ativa identificada e bastante conhecida pela população local apesar de não estar 

localizada na sede do município.  

 

13 – Em sua opinião o que deveria ser feito para atrair o turista para o município e fazê-lo 

ficar por mais de um dia na região? 

 

R - É notória a necessidade da instalação de um Centro de Artesanato na localidade para 

que a produção tenha uma via de escoamento gerando ocupação e renda para a 

comunidade, atraindo a atenção do turista que hoje passa despercebido da potencialidade 

do local, essa opinião é compartilhada por 100% dos entrevistados, que acreditam ser essa 

a medida em curto prazo para solução de alguns problemas da comunidade.  

 

14 – O Sr. (a) participa de algum Conselho, Cooperativa, Associação de Bairro para 

discutir problemas e soluções para o seu município? Qual ? 

 

R – Entre os entrevistados, 77% pertencem a uma Associação formando o Grupo Raízes 

Nordestinas, que pela sua natureza só poderia receber recursos de instituições a exemplo da 
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PETROBRAS se estivessem organizados. A outra parcela indica que não participam por 

que não existe, afirmando que a sociedade não sabe se organizar, o que se apresenta como 

fator delimitador do desenvolvimento desta comunidade. 

 

15 – O Sr. (a) já ouviu falar do Programa de Regionalização do Turismo do MTUR? 

 

R - Quando abordados sobre o Programa de Regionalização do MTUR, 87% da população 

entrevistada do município de Poço Redondo nunca ouviram falar do Programa, apenas 

13% já ouviram falar do Programa, caracterizando a não participação da comunidade nos 

processos decisórios em assuntos inerentes a atividade turística.  

 

16 – Em qual época do ano o Sr.(a) percebe que o município recebe mais turistas? 

 

R - O mês de Julho é considerado o ponto alto das visitações no município em decorrência 

da Missa do Cangaço. Em seguida os meses de Agosto e Novembro devido à realização 

das festas da Padroeira e Emancipação Política do município respectivamente, e os meses 

de Dezembro, Janeiro e época de férias o número de visitantes é maior, valendo ressaltar 

que os pontos visitados em Poço Redondo são: a Grota de Angico (acesso feito por 

Piranhas - AL e Canindé- SE) e a Praça Lampião na sede do município que no período da 

pesquisa encontrava-se em situação precária. 

 

17 – O município possui Postos de Informações Turísticas? 

 

R - A ausência de um posto de informações turísticas é bastante sentida por 93% dos 

entrevistados do município. Aqueles que indicam a existência de um posto (7%) se referem 

ao Portal da Alvorada que funciona na Secretaria de Ação Social de forma inadequada. 

 

5.1.2 - Resultados das Entrevistas Realizadas com os Gestores Públicos e de Empresas 

Privadas. 

 

Como foi identificado apenas um estabelecimento de categoria turística no 

município de Poço Redondo, o questionário também foi analisado de forma descritiva de 

acordo com as respostas do gestor do empreendimento. 
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A Pousada A Toca está em funcionamento desde novembro de 2003. Iniciou as 

atividades funcionando como bar e espaço para eventos. Os maiores clientes são os 

representantes comerciais e funcionários da Prefeitura. A divulgação do estabelecimento é 

realizada através de cartões de visita e na propaganda “boca a boca”. O estabelecimento 

emprega 10 pessoas, uma delas tem parentesco com o proprietário, a média de salário pago 

é de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais). O empreendimento não contrata mão-de-obra 

terceirizada e trabalha com um quadro fixo de funcionários. 

 

Com relação à avaliação dos impactos do turismo na localidade, o gestor afirmou 

que o turismo trás benefícios para a localidade e que não gera nenhum tipo de impacto 

negativo, e acredita que se houver um incremento da atividade turística na região o nível da 

qualidade de vida dos moradores irá melhorar. 

 

Na avaliação do setor público o gestor afirma que os órgãos públicos não 

incentivam o turismo, não divulgam o município, não cooperam com o setor privado, os 

investimentos feitos pelo poder público em infra-estrutura não atendem as expectativas. 

Mas apesar de todas as negativas o gestor acredita que o turismo na região dos Lagos de 

Xingó irá melhorar. 

 

Em entrevista realizada com a Diretora do Departamento de Turismo do município 

ficou evidente que Poço Redondo não possui uma linha de investimentos para as políticas 

públicas voltadas para o turismo. O próprio departamento não possui estrutura física e nem 

de recursos humanos, tendo o departamento como funcionária apenas a diretora. Segundo 

ela:  

 
 
“...ações voltadas para o desenvolvimento do turismo local através do 
poder municipal, agente percebe que não é muito prioridade nas ações 
que o município resolve executar, ele se preocupa em investir naquilo 
que tem um retorno logo e não naquilo que necessita de um prazo pra 
que dê um retorno então por esse motivo agente tem algumas 
dificuldades de executar ações, mais a sinalização turística, as estradas 
que dão acesso aos nossos pontos turísticos, isso é coisa imediata que 
agente pretende fazer esse ano” (Janeiro de 2007). 

 

O município apesar de estar inserido no Programa de Regionalização do MTUR, 

ainda não foi contemplado com nenhuma ação mais efetiva. Segundo a Diretora do 
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Departamento: “Infelizmente essas ações não são visíveis nem pra Prefeitura e nem pra 

população, mais existem ações que são previstas mais não chegaram a ser executadas com 

a nossa participação e nem com a participação da comunidade”. 

 

A afirmação da Diretora pode ser constatada com o resultado das entrevistas a 

população onde 87% (Gráfico 5.15) dos entrevistados afirmaram nunca ter ouvido falar do 

programa. Contrariando assim, as diretrizes do Programa que tem como prioridades 1 e 2 

sensibilização e mobilização dos atores sociais da atividade turística. 

 

Quando a pauta é integração dos roteiros turísticos dos municípios vizinhos, a 

exemplo de Canindé a Diretora enfatiza que:  

 
“essa articulação tem sido muito difícil, principalmente quando um dos 
municípios explora o potencial turístico do vizinho (Grota do Angico), 
mais admito que tem faltado muito iniciativa nossa, tanto parte de 
Canindé como parte nossa mesmo e de outros municípios que fazem 
parte da nossa região Porto da Folha, Glória, Monte Alegre e Gararu, 
então forma esse pólo mais não existe uma articulação, já se teve quando 
se estava pensando no plano de desenvolvimento regional, mais na 
prática não significou muita coisa, mais pra gente agente acha que se 
isso acontecer vai dar um salto muito grande porque agente vai passar a 
compreender que não é só o meu município que precisa ganhar com isso, 
para que não haja centralização onde só um ganha”.  

 

De acordo com informações prestadas pela Diretoria o município não possui um 

sistema de informações turísticas, a exemplo de postos de informações (funcionando 

precariamente o Portal da Alvorada), site na internet, material promocional. Contudo o 

município já possui formatado um roteiro turístico de exploração de todos os potenciais 

turísticos a exemplo da Serra da Guia (ponto mais alto do Estado com 750m e por possuir 

uma comunidade com remanescente de Quilombo), Grota do Angico (morte de Lampião), 

Maranduba (último grande combate de Lampião em 1932), a igrejinha em Curralinho (a 

reforma foi estimulada por Antônio Conselheiro), citando ainda o Povoado Bonsucesso 

com comunidade ribeirinha, a Serra da Melancia, a Praça Lampião entre outros. 

 

Segundo a Diretora de Turismo a prioridade para o município de Poço Redondo é a 

abertura de um Centro Cultural, onde a comunidade possa explorar expondo as peças do 

artesanato, da culinária, da cultura com suas danças e folguedos. Através desse centro 
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poderiam surgir outras oportunidades para o desenvolvimento da atividade turística no 

município. 

 

O Turismo está incluído na pauta do Plano Diretor do município, porém o mesmo 

ainda não foi concluído, segundo a Prefeita: “... estamos engatinhando no Plano Diretor, 

faz parte sim , já tivemos a primeira reunião e ele faz parte sim, é o carro chefe”.(janeiro 

de 2007) A mesma considera o turismo como atividade importante para geração de 

ocupação e renda no município, mas admite que as dificuldades do município são muitas e 

que os recursos próprios são pequenos. Quando abordada sobre o Programa de 

Regionalização, a mesma afirma nunca ter ouvido falar. E quando o assunto é a integração 

dos roteiros turísticos, a mesma admite que Canindé encontra-se num patamar mais 

privilegiado do que Poço Redondo, encontra-se mais organizado, pois recebe recursos da 

CHESF o que não acontece com este município. 

 

O município não possui nenhum tipo de sinalização turística, o que dificulta o 

acesso de visitantes à cidade. A infra-estrutura turística é precária, não oferecendo 

condições de hospedagem, alimentação, serviços de apoio (como transporte, informações), 

mão-de-obra qualificada. O que dificulta o processo de desenvolvimento turístico.  

 

A população tem conhecimento de todo o seu potencial turístico cultural, quando 

abordados citam a Grota de Lampião, a Serra da Guia, a Praça Lampião, o artesanato e a 

culinária. Porém a sociedade não se encontra organizada nem em conselhos municipais e 

nem em cooperativas, o que poderia facilitar o processo de desenvolvimento econômico na 

região. Apesar de possuir um número expressivo de pessoas que trabalham com artesanato 

e participam de alguma manifestação cultural, esses valores não estão sendo agregados ao 

produto turístico. Pode ser constatada nas entrevistas com a comunidade local a descrença 

na atividade turística (apesar de todos serem favoráveis ao desenvolvimento da atividade 

conforme gráfico 5.6) como geradora de renda para a população, pois os mesmos 

encontram-se cansados de esperar por providências que nunca chegam. 

 

Segundo Vieira (2000, p.105) “ainda falta muito para que um projeto integrado do 

turismo possa ser desenvolvido no município e na região, e para sua concretização é 

fundamental a melhoria das condições de infra-estrutura física e de serviços de apoio”.  
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Tendo em vista que o autor realizou a pesquisa no município em 2000, é possível 

afirmar que a realidade do lugar não sofreu maiores mudanças em seu cenário, visto que a 

infra-estrutura continua deficiente e o município continua sem políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento da atividade turística. Ainda segundo o autor, “o governo 

municipal deveria promover a municipalização do turismo através da criação do Conselho 

Municipal de Turismo, devendo nessa ação estarem juntos a iniciativa privada e a 

comunidade”. O Conselho Municipal de Turismo de Poço Redondo é inexistente até hoje, 

dificultando ainda mais ações integradas com os governos estadual e federal. 

 

5.2 - CENÁRIO ATUAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM CANINDÉ DO SÃO 

FRANCISCO 

 

O município que possui o maior PIB do interior de Sergipe com R$ 1.746,373 milhão 

(SEPLANTEC, 2007) e o maior PIB per capta do Estado com 83.252, não reflete essa 

realidade para a comunidade, Canindé é um município com população pobre, que vive o 

processo de marginalização na atividade turística. Possui um dos atrativos mais visitados 

do Estado de Sergipe, o cânion de Xingó, e a renda arrecadada com a visitação desse 

atrativo encontra-se concentrada nas mãos de empreendedores em Aracaju e quatro 

empreendedores da localidade. 

 

A falta de estrutura para atrair e manter o turista na localidade aparece como maior 

dificultador para o desenvolvimento da atividade. Falta de sinalização, acessos aos 

atrativos em estado precário, falta de mão-de-obra qualificada, ausência de interesse para a 

integração do roteiro com os municípios vizinhos formadores do Pólo do Velho Chico, há 

muito tempo são os principais limitadores da atividade impedindo o seu crescimento e a 

descentralização da renda. 

 

Com relação à infra-estrutura de Canindé, no tocante a acessos aos atrativos 

turísticos, o que se pode observar é a morosidade para resolução de problemas que 

interferem diretamente na qualidade do produto oferecido. Pode-se citar como exemplo de 

maior repercussão quando há cerca de um ano uma cratera se abriu no acesso para o MAX 

e para o cânion de Xingó, estando ainda aberta, sendo necessária a passagem por um 

desvio de estrada de barro, sem nenhuma segurança e sinalização adequadas, 
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principalmente para os veículos de maior porte, a exemplo dos ônibus que circulam por lá 

quase que diariamente no período do verão.  

 

Em reportagem editada pelo jornal Cinform de Fevereiro de 2007, a CHESF irá 

recuperar a cratera, representantes da Companhia Hidrelétrica, do Governo do Estado, da 

prefeitura de Canindé estiveram reunidos para discutir a recuperação da rodovia. Na 

reunião diretores da CHESF confirmaram que a companhia irá recuperar o trecho, o órgão 

já realizou os primeiros estudos do projeto de recuperação do trecho, porém ainda não 

abriu licitação para a execução da obra, existindo a premissa de que até o mês de Julho 

próximo a obra seja executada.  

 

Já a integração do roteiro entre municípios vizinhos, que possuem estrutura turística 

que se complementam, parece andar a passos lentos. Existe um protocolo de intenções que 

vem sendo discutido pelos municípios de: Água Branca, Delmiro Gouveia, Olho D’Água 

do Casado e Piranhas em Alagoas com Paulo Afonso e Glória na Bahia, envolvendo 

Canindé do São Francisco em Sergipe que aponta as condições favoráveis ao 

desenvolvimento do turismo regional, através de ações voltadas para a integração dos 

roteiros turísticos de cada município, evidenciando as potencialidades de atrações 

regionais, criando assim, um atrativo para a região de Xingó. 

 

Nota-se nesse protocolo a ausência do município de Poço Redondo, por dois motivos 

distintos, primeiro como a própria Diretora do Departamento de Turismo admitiu, falta a 

iniciativa do município para se inserir nas discussões de medidas que podem vir a melhorar 

o desempenho do turismo na localidade, o segundo motivo leva a questões de cunho 

pessoal, prevalecendo o querer do gestor do dado momento em detrimento do 

profissionalismo que deveria sobrepor qualquer desentendimento. A Grota do Angico hoje, 

é uma questão judicial, aonde o município de Piranhas vem lutando pela exploração do 

destino. 

 

O otimismo para com a melhoria do fluxo turístico em Xingó aparece de forma 

pontual, para aqueles que hoje lucram com a atividade na região, a exemplo do gerente da 

empresa de embarcações que fazem o passeio pelo cânion em entrevista concedida a 
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revista HOST: “nos últimos 3 anos, o crescimento do fluxo turístico em Xingó foi de quase 

300%, passando de 20 mil para 50 mil visitantes ao ano”  

 

Já o proprietário da Fazenda Mundo Novo, Sr. José Augusto, indica várias 

dificuldades que vem sofrendo para incluir a Fazenda no roteiro Xingó. Faltam parcerias 

entre município, o MAX e conhecimento da população a respeito da Fazenda que abriga 

sítios arqueológicos e várias espécies do bioma caatinga. Segundo ele nem o MAX informa 

aos visitantes sobre a existência da Fazenda. O mesmo vem tentando melhorar a estrutura 

da fazenda, como por exemplo, instalar energia elétrica para que possa recomeçar com as 

atividades de um restaurante que construiu no lugar. Falta sinalização para a fazenda e a 

divulgação é feita com recursos próprios.   

 

5.2.1 - Entrevista aos Gestores da Iniciativa Privada 

 
Em Canindé do São Francisco foram entrevistados quatro gestores de 

empreendimentos de categoria turística, sendo dois hotéis, um restaurante e uma empresa 

de embarcações.  

 
1 – O Sr. (a) reformou/ampliou o estabelecimento? 

 

R - Setenta e cinco por cento dos gestores entrevistados, reformaram o estabelecimento, 

pois sentiram a necessidade de acordo com o aumento da demanda e 25% não reformou 

ainda, porém, vai reformar motivado pelo aumento da procura pelo destino Xingó. 

 

2 – Quem são seus maiores clientes?  
 

R - De acordo com 100% os gestores entrevistados os maiores clientes são os turistas, 

configurando a não utilização dos atrativos turísticos pela comunidade local. 

Apresentando-se também como um mercado promissor para possíveis investidores do 

mercado turístico. 
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3 – Quais ações o Sr.(a) realiza para atrair turistas para o seu estabelecimento? 
 

R - A forma de divulgação dos estabelecimentos turísticos é feita de maneira diversificada 

e pouco integrada, as empresas realizam divulgações em jornais, revistas especializadas, 

parcerias com operadoras de viagens, participação em feiras e eventos do setor. Os 

estabelecimentos que trabalham a divulgação de forma unificada são o restaurante 

Karranca’s e a MFTUR embarcações, vale ressaltar que são atividades que se 

complementam, tendo em vista que o Karranca’s funciona como atracadouro das 

embarcações. 

 

4 – Contrata mão-de-obra na alta estação? 

 

R - Quando abordados sobre a contratação de mão-de-obra no período da alta estação, 75% 

dos gestores entrevistados afirmaram que contratam, pois o número de visitantes aumenta 

significativamente. E apenas 25% dos deles permanecem com o quadro fixo de 

funcionários, afirmando pagar hora extra aos funcionários já existentes. A média salarial 

paga aos funcionários destes empreendimentos é de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 

reais). 

 

05 – O Sr. (a) acha que o turismo gera benefícios para o município? 
 

R - Todos os gestores entrevistados concordaram em dizer que o turismo gera benefícios 

para o município, não indicaram nenhum impacto negativo, e concordam que o turismo 

melhora a qualidade de vida da população. Porém não informaram de que maneira esse 

benefício é sentido pela população. 

 

06 - Sobre os órgãos Públicos o Sr. (a) considera que eles: 
 

a) Incentivam o turismo  
 

R - Apenas 25% dos gestores consideram que os órgãos públicos incentivam a atividade 

turística. Os outros 75% consideram que é mais fácil trabalhar com o governo do Estado de 

Alagoas. 
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b) Divulgam o município 

 

R - A divulgação tem sido observada como uma das atividades que o governo municipal 

vem realizando em feiras nacionais e internacionais. Apenas 25% acham que o município 

não realiza um trabalho de divulgação. 

 

c) Melhoram a infra-estrutura do município? 
 

R - Todos os gestores entrevistados concordam que o poder público não melhora a infra-

estrutura do município, a exemplo das estradas de acesso para os atrativos e a falta de 

sinalização turística, apontada como maiores dificultadores para o desenvolvimento da 

atividade no local. Assim como também concordam que não existe uma cooperação entre 

poder público e iniciativa privada. Apesar de todos os limitadores e dificuldades 

encontradas, todos os gestores entrevistados acreditam que o turismo na região dos Lagos 

de Xingó irá melhorar. 

 
 
5.2.2 - Resultados das Entrevistas Realizadas com a Comunidade de Canindé do São 

Francisco – SE 

 

Em face da necessidade da aplicação das entrevistas nas duas localidades, serão 

aqui abordadas e explicitadas as entrevistas realizadas em Canindé do São Francisco 

seguindo a mesma metodologia utilizada no município de Poço Redondo. 

 

1 – Em sua opinião quais os principais atrativos turísticos do município? 

 

R - O entendimento do que seja um atrativo turístico no município de Canindé, dificultou a 

obtenção dos dados referentes a esse item, a comunidade cita a prainha e os hotéis como 

maiores atrativos da cidade. Vale ressaltar que uma grande parte da população desconhece 

o cânion, o museu, a fazenda Mundo Novo. Aparecendo em número reduzido as indicações 

da Usina, do museu e do cânion, quando na realidade esses três últimos atrativos são 

considerados estatisticamente os mais visitados da localidade. 
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2 – O Sr.(a) trabalha ou já trabalhou em alguma atividade turística? Se sim, em que? 

 

R - Entre os entrevistados 95% nunca tiveram nenhum contato com a atividade turística, os 

mesmos afirmam que os turistas não param na cidade, inviabilizando o mercado turístico 

da localidade. E 5% já trabalharam prestando serviços na Secretaria de Turismo do 

município. 

 

3 – O Sr.(a) é artesão ou participa de algum grupo folclórico do município? Se sim, qual?  

Se não, conhece algum grupo ou tipo de artesanato produzido na localidade? 

 

R - Pode-se identificar um número significativo de artesãos (bordadeiras, madeira) em 

Canindé. Porém, de acordo com os entrevistados existe a dificuldade para comercialização 

dos produtos. Como grupo de maior representação folclórica da localidade aparece a 

Cavalhada. 

 

4 – Em sua opinião a população valoriza o potencial turístico histórico e cultural do 

município? 

 

R - 100% dos entrevistados entendem que o município possui um potencial turístico e 

cultural, e todos valorizam essas potencialidades, apesar de não conhecerem totalmente 

esse potencial. 

 

5 – Existe disponibilidade de equipamentos voltados para as manifestações culturais do 

município? 

 

R - O Forródromo citado por 75% dos entrevistados, é um espaço onde são realizados os 

eventos locais como as festas juninas e manifestações populares. Sendo o único espaço 

destinado para esses fins. 

 

 

 

 

 



Capitulo 5 – Cenário atual da atividade turística em Poço Redondo e Canindé do São Francisco-SE 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 

 

123

6 – O Sr.(a) é favorável ao desenvolvimento do turismo na localidade? 

 

R - A atividade turística é entendida por 100% dos entrevistados como benéfica podendo 

gerar benefícios para a comunidade local, porém, segundo eles, requer planejamento e 

envolvimento da comunidade. 

 

7 – Existe algum tipo de incentivo do Poder Público Municipal aos artesãos e grupos 

folclóricos? 

 

R - Os incentivos do Poder Público Municipal para os artesãos e grupos folclóricos é dado, 

segundo 100% dos entrevistados, em forma de cursos para confecção das peças, utilização 

de novas matérias-prima como é o caso da taboa. Porém nenhum curso é dado para 

viabilizar a comercialização destes produtos. 

 

08 – O Sr.(a) se preocupa com a preservação dos recursos naturais?  Configuradas em 

quais ações? 

 

R - A comunidade de Canindé possui uma opinião formada a respeito da preservação do 

meio ambiente, e 100% dos entrevistados demonstram essa preocupação com os recursos 

naturais, através da preocupação com o uso da água e o armazenamento do lixo. 

 

09 –O Sr.(a) conhece todas as potencialidades turísticas do seu município? Cite-as: 

 

R - Pode-se perceber o nível de conhecimento a respeito das potencialidades turísticas da 

região. Entre os entrevistados, 75% conhecem o karranca’s e o cânion, apenas 5% 

conhecem todos os atrativos e 20% conhecem apenas o restaurante Karranca’s. 

 

10 – O Sr.(a) já participou de algum curso de capacitação de mão-de-obra para trabalhar 

com Turismo? 

 

R - O curso de Agente de Desenvolvimento Turístico promovido pelo SEBRAE vem 

formando vários jovens sem que os mesmos sejam aproveitados na atividade turística da 

região. A falta de formação de mão-de-obra para a atividade turística fica evidente quando 
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apenas 5% dos entrevistados afirmam já ter participado de um curso dessa natureza e  95% 

da amostra dizem nunca ter participado de qualquer curso de formação turística. 

 

11 – O Sr.(a) já se beneficiou financeiramente alguma vez da atividade turística? Fazendo 

o que? 

 

R - Noventa e cinco por cento da amostra desta pesquisa dizem nunca ter se beneficiado 

financeiramente da atividade turística, afirmam que o turista não para na cidade de 

Canindé. Os 5% da amostra se beneficiaram enquanto trabalhavam na Secretaria de 

Turismo do município. 

 

12 – O município conta com cooperativas de artesanato? Tem local para comercialização 

dos produtos? 

 

R - Vinte por cento da amostra desconhecem tanto a existência de cooperativas quanto o 

local para comercialização dos produtos. 75% indicam que existe uma cooperativa de 

artesanato que está em formação junto com a cooperativa do mel e 5% afirmam que não 

existe nem cooperativas e nem centro de comercialização. 

 

13 –Em sua opinião o que deveria ser feito para atrair o turista para o município e fazê-lo 

ficar por mais de um dia na região? 

 

R - A construção do centro de artesanato, do posto de informações turísticas e a melhoria 

da infra-estrutura da cidade foram citados como pontos primordiais para a manutenção do 

turista na localidade por mais de um dia, ocasionando a circulação da renda para a 

comunidade.  

 

14 – O Sr.(a) participa de algum Conselho, Cooperativa, Associação de Bairro para discutir 

problemas e soluções para o seu município? Qual ? 

 

R - Oitenta por cento da amostra afirmaram não participar de nenhum conselho, 

cooperativa ou associação por não existir nenhuma, afirmam também das dificuldades para 



Capitulo 5 – Cenário atual da atividade turística em Poço Redondo e Canindé do São Francisco-SE 
Turismo de base comunitária: um caminho sustentável para Poço Redondo e Canindé do São Francisco no semi-árido sergipano 

 

125

organizar a sociedade. Os 20% estão em processo de formação da cooperativa de 

artesanato. 

 

15 – O Sr.(a) já ouviu falar do Programa de Regionalização do Turismo do MTUR? 

 

R - Fica caracterizado também em Canindé a falta de informação da população local a 

respeito do Programa de Regionalização do MTUR, configurando a falta de mobilização 

do Órgão gestor do turismo junto à comunidade local. 

 

16 – Em qual época do ano o Sr.(a) percebe que o município recebe mais turistas? 

 

R - Fica evidenciado o conhecimento da população a respeito das épocas em que a região é 

mais visitada, apesar de não encontrarem-se envolvidos na atividade turística, sendo o 

meio do ano (Junho, Julho) e o final do ano (novembro, dezembro) seguindo com Janeiro 

até o carnaval como a época de maior fluxo turístico para a região. 

 

17 – O município possui Postos de Informações Turísticas? 

 

R - O município apesar de ser o ponto turístico mais visitado do Estado de Sergipe, não 

conta com nenhum posto de informações turísticas, para distribuição de material 

promocional e demonstração de produtos locais. 

 
 
5.2.3 - Resultados das Entrevistas Realizadas com os Gestores Públicos de Canindé do 

São Francisco - SE 

 
Em entrevista realizada com o Secretário de Turismo de Canindé, que é natural do 

município de Piranhas – AL, o mesmo deixa evidenciado que um dos grandes problemas 

enfrentados pelo município é que 80% da população de Canindé vieram de outras 

localidades, não existindo então a sensação de pertencimento do lugar, de valorização das 

potencialidades existentes. A Prefeitura vem realizando um trabalho de conscientização e 

auto estima o que tem melhorado o quadro, fazendo com que a população conheça os 

atrativos da região. 
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O Secretário identifica o grupo Cavalhada como ponto forte da cultura de Canindé, 

e afirma que a Prefeitura tem apoiado os grupos folclóricos existentes com ajuda financeira 

para compra dos adornos, roupas e cachê para os integrantes dos grupos. 

 

Canindé do São Francisco conta com uma Secretaria de Meio Ambiente, 

configurando uma preocupação do governo municipal para com a questão da preservação 

dos recursos naturais. 

 

O município não realiza nenhum tipo de pesquisa a fim de quantificar o número de 

turistas que visitam a região, de onde vem esse turista, quanto tempo fica e quanto gasta. 

Realizaram apenas a pesquisa da oferta turística do município. 

 

O SEBRAE realizou o curso de Agentes de Desenvolvimento Turístico no 

município e segundo o secretário quatro alunos formados neste curso serão aproveitados na 

Fazenda Mundo Novo. 

 

O Conselho Municipal de Turismo também não funciona em Canindé, está inativo, 

porém o secretário tem a intenção de reativá-lo, mas não tem previsão de quando e nem de 

quem irá compor esse Conselho. 

 

A Secretaria de Turismo de Canindé encontra-se bem estruturada no sentido de 

instalações físicas e de recursos humanos, conta com uma equipe de 27 pessoas que 

trabalham com o turismo e com a cultura. Existe verba disponível para investimento no 

desenvolvimento da atividade do município que consta no plano plurianual. O turismo 

entrou na pauta do Plano Diretor do município, inclusive com consulta a comunidade, além 

disso, existem 15 propostas que foram encaminhadas para o Ministério do Turismo a fim 

de melhorar a infra-estrutura do município, como: melhoria das estradas de acesso aos 

atrativos turísticos, implantação da sinalização turística e instalação dos postos de 

informações turísticas, são algumas das propostas enviadas ao MTUR. 

 

O município não possui nenhum posto de informações turísticas, está prevista a 

instalação do Centro Cultural que servirá também de posto de informações, localizado na 
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rodovia que dá acesso ao MAX e ao cânion de Xingó, porém sempre que tem evento a 

Secretaria monta vários postos de informações turísticas. 

 

A Secretaria de Turismo de Canindé tem participado de vários eventos a exemplo 

da Feira dos Municípios realizada pelo SEBRAE em Aracaju, Salão do Turismo em São 

Paulo e Festival Internacional de Turismo realizado em Gramado-RS. 

 

O secretário indica como ponto de maior visitação turística da região o cânion de 

Xingó, complementa dizendo que as épocas em que a região mais recebe turistas são: 

dezembro, janeiro e na época do carnaval. Afirma ainda que, é necessário estruturar o 

município para a atividade turística, que só depois dessa estruturação é que vai surgir o 

interesse da população para essa atividade, e só assim o turista irá permanecer mais tempo 

na localidade. 

 

Quando o assunto é integração dos roteiros turísticos com os municípios vizinhos, o 

secretário afirma que já houve tentativa nesse sentido, participando de reuniões com os 

municípios de Delmiro Gouveia, Olho D’Água do Casado e Piranhas em Alagoas, Paulo 

Afonso na Bahia, porém ainda é só teoria, na prática não existe nada concretizado. 
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6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

O modelo de exploração turística tal como ocorre atualmente na área em estudo não 

contempla os princípios da sustentabilidade principalmente econômica e cultural dos 

municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco. O turismo ocorre nessas 

localidades de forma pontual na Grota do Angico e Cânion do São Francisco 

respectivamente. O turista em seu maior número não permanece na região, hospedando-se 

em Aracaju, utilizando-se dos serviços das agências de receptivo da capital, o que ocasiona 

a não circulação da receita do turismo para as comunidades locais. A centralização da 

renda permanece nas mãos das agências em Aracaju e de poucos empreendedores que 

atuam na região, a exemplo do restaurante e da empresa de embarcações que realizam os 

passeios pelo cânion e para a Grota do Angico. 

 

Para que o turismo venha a se transformar em um instrumento para a melhoria da 

qualidade de vida da população, torna-se necessário que sejam implementadas alternativas 

para que o turista aumente o tempo médio de permanência na localidade ocasionando o 

aumento do gasto desse turista, agregando os produtos locais como artesanato, culinária e 

cultura local ao produto turístico, evitando assim, o esvaziamento da experiência turística. 

 

O número de empregos gerados na região com a atividade turística ainda é 

incipiente, o que pode ser confirmado com os dados da SEPLANTEC que divulgou que o 

setor de serviços em Canindé responde por apenas 2,54%, sendo este quadro agravado 

quando os funcionários são contratados no município de Piranhas no Estado de Alagoas, 

assim como o pagamento dos impostos de alguns empreendimentos locais que também são 

pagos em Alagoas. Configurando-se o não aproveitamento da comunidade local para a 

atividade turística. 

 

O turismo para ser qualificado como sustentável necessita ter sustentabilidade 

econômica, política, social, cultural e ambiental. O que foi observado e constatado nesta 

pesquisa é que o turismo na área de estudo não atende a nenhum desses requisitos, pois a 

renda não circula nos municípios, não existe uma política centrada na integração dos 

roteiros para que haja um melhor aproveitamento das potencialidades, as comunidades 
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encontram-se à margem dos processos decisórios, e por falta de alternativas terminam por 

explorar o meio ambiente de maneira inadequada para sobreviver (extração da madeira da 

caatinga para carvão).  

 

O planejamento da atividade turística para regiões sensíveis como o semi-árido 

sergipano torna-se de fundamental importância, tendo em vista que esta pode ser uma 

solução para os vários problemas que a população tem em decorrência das fortes secas que 

atingem a região. Segundo a autora FRANÇA (2003, p.96) “O Sertão sergipano necessita 

de ações planejadas e integradas, capazes de vencer as limitações sócio-ambientais para 

que possa, através de suas potencialidades alcançar novos patamares de qualidade de 

vida para sua população”. 

 

• Fica evidenciada a vocação turística nos dois municípios estudados, cada um com suas 

particularidades. Poço Redondo possui mais um cunho cultural, com sua história 

entrelaçada com a história do cangaço, suas crenças, sua cultura, o artesanato com 

presença marcante em todo o município, a culinária. Tem como atrativo principal a 

Grota do Angico, que como já foi explicitado vem sendo explorado pelos municípios 

vizinhos, Piranhas em Alagoas e Canindé em Sergipe. Canindé com uma estrutura já 

mais desenvolvida conta com atrativos naturais e artificiais que ao longo dos últimos 

10 anos tem atraído pessoas de todos os lugares do mundo, também tem em sua história 

fatos marcantes com a passagem dos cangaceiros pela região. Levando-se esse 

potencial em consideração, trabalhando-o de forma integrada entre esses dois 

municípios de acordo com o que rege o Programa de Regionalização do MTUR, os 

ganhos para a comunidade de um modo geral seria bem maior, tendo em vista a maior 

permanência do turista na localidade.  

• Os gestores públicos de Poço Redondo são conhecedores do potencial turístico do seu 

município, porém não existe uma política direcionada para que haja um 

desenvolvimento sustentável do turismo, gerando ocupação e renda para a localidade. 

O município conta com um Departamento de Turismo que tem em seu quadro de 

funcionários apenas a própria diretora, a estrutura física de funcionamento desta 

diretoria é precária. Não existem postos de informações turísticas e nem um centro 

onde os artesãos do município possam expor e comercializar as suas peças. Em 

Canindé, a estrutura de funcionamento da Secretaria de Turismo, encontra-se em 
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melhores condições. Existe um prédio destinado ao funcionamento dessa secretaria e o 

quadro funcional conta com 27 pessoas, que trabalham com a cultura e o turismo da 

localidade. A Secretaria está em maior integração com a realidade da Política Nacional 

de Turismo, foram enviadas 15 propostas para o MTUR, dentro do Programa de 

Regionalização para melhorias da infra-estrutura do município. O material de 

divulgação é composto por folderes, cartões postais, cartazes e banners. Canindé tem 

participado de feiras e eventos nacionais e internacionais. 

• Apesar da região dos Lagos de Xingó, região esta que envolve os municípios de Poço 

Redondo e Canindé, já receber um número considerável de turistas e estar como o 

primeiro destino mais procurado do Estado de Sergipe, a comunidade local não tem 

recebido os benefícios que o turismo é capaz de gerar. Um dos principais motivos é a 

falta de permanência do turista na região, praticando o turismo de “bate volta”, o 

mesmo não tem oportunidade de entrar em contato com os costumes locais e consumir 

o que a comunidade tem para oferecer, a exemplo do artesanato que é forte na região. 

A comunidade percebe a movimentação turística, consegue identificar quais as épocas 

em que mais chegam visitantes, mas não tiram nenhum proveito desse movimento. 

• Os poucos munícipes que tem um envolvimento com a atividade turística na região são 

aqueles que se encontram trabalhando em hotéis, pousadas, restaurantes, agência de 

receptivo ou na empresa de embarcações, existindo ainda dois estabelecimentos de 

atuação mais significativa neste setor que contratam mão-de-obra no Estado de 

Alagoas. 

• O mapa a ser gerado pela pesquisa surge diante da necessidade de oferecer uma 

ferramenta ao turista em que o mesmo possa se locomover em seu veículo de passeio, 

partindo da capital Aracaju, tendo conhecimento de todos os atrativos que poderá 

encontrar no percurso, passando por Poço Redondo até Canindé, indicando estradas, 

atrativos turísticos, estrutura de hotéis, pousadas, postos de combustível, farmácias, 

enfim tudo o que possa necessitar enquanto estiver circulando pelo roteiro. 

• As dificuldades apontadas pelo MTUR quando realizou o diagnóstico sobre os avanços 

obtidos pelo turismo no Brasil, indicam um problema que atinge todas as regiões do 

país, ausência de avaliação de resultados, insuficiência de dados e pesquisas sobre 

turismo, mão-de-obra não qualificada, baixo controle de qualidade na prestação dos 

serviços, oferta de crédito insuficiente para o setor, deficiência na gestão e 
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operacionalização da infra-estrutura, pouca diversidade de produtos e falta de 

articulação na promoção e comercialização do produto turístico brasileiro, apresentam-

se como maiores limitadores para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Realidade 

esta, que pode ser facilmente identificada na área de estudo, as dificuldades 

encontradas são as mesmas, com o agravante da distância que a região encontra-se dos 

grandes centros de onde partem importantes decisões para melhorias do setor. 

• Como já havia sido identificado em pesquisa anterior realizada por OLIVEIRA, (2005, 

p. 156): “não foi verificado nos discursos dos gestores públicos nem dos empresários a 

percepção da importância da participação da comunidade local como coadjuvante no 

processo de planejamento”, o envolvimento da comunidade quase sempre é 

negligenciado, e ações sempre partem de cima para baixo e de fora para dentro, o que 

ocasiona o desinteresse da população pela atividade turística.  

• A Região dos Lagos de Xingó, para se transformar em um roteiro consolidado 

nacionalmente, aumentando o tempo de permanência e gasto do turista na localidade só 

poderá acontecer de fato quando os gestores públicos se conscientizarem de que a 

regionalização aliada ao aproveitamento do potencial humano existente nas localidades 

é que irá de fato atrair mais turistas e conduzir o desenvolvimento do turismo pelo 

caminho da sustentabilidade, através da prática do turismo de base comunitária onde as 

decisões partem de dentro para fora e de baixo para cima. 

• A história do cangaço tem forte influência sobre a região, abrangendo os municípios de 

Poço Redondo, Canindé do São Francisco e Piranhas em Alagoas, sendo bastante 

propícia à inclusão do município alagoano no planejamento e formatação do roteiro 

para os Lagos de Xingó. 

• A atuação do PRODETUR em Sergipe, apesar de já existir toda a configuração dos 

Pólos, as localidades em estudo, denominada de Pólo do Velho Chico, nunca foram 

beneficiadas pelo Programa, mesmo sendo um dos destinos mais procurados do Estado 

de Sergipe. 

• Um grande dificultador para a mobilização da sociedade local é o nível de escolaridade 

baixo, necessitando que a questão da educação seja mais bem estudada para essas 

comunidades, a fim de despertar na população o sentido de organização, 

associativismo. 
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• As secretarias dos dois municípios, não contam com nenhum técnico especializado da 

área turística, o que também se apresenta como um limitador para o desenvolvimento 

planejado sustentável do turismo nas localidades. 

• O Plano Estratégico do Turismo de Sergipe apesar de explicitar que, desde 2001, todo 

o interesse pela qualificação do produto turístico, da diversificação da oferta, da 

estruturação dos destinos, do aumento da taxa de permanência e do gasto médio do 

turista está um pouco distante da realidade oferecida pelos municípios estudados, tendo 

em vista que o tempo de permanência do turista que visita essas localidades é de 

apenas um dia e a estrutura que atende aos municípios não contempla os requisitos 

necessários para ser considerada como eficaz para o turismo. 

• Poço Redondo possui o menor IDH do Estado, sendo um dos maiores agravantes o 

nível educacional da população e a renda o que dificulta que essa população vislumbre 

novos horizontes calcados na atividade turística por falta de embasamento. Já em 

Canindé acontece o oposto, o município é considerado o mais rico do interior do 

Estado possuindo o maior PIB em contraponto ao seu IDH que configura entre um dos 

menores de Sergipe. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PREFEITO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer os impactos socioeconômicos do turismo na 

região dos Lagos de Xingó. Faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe. 

 

1 – Perfil do Gestor 

A – Nome:  

B – Idade:  

C – Local de nascimento:  

D – Estado civil:  

E – Reside no município: Sim                       Há quanto tempo:  

E – Escolaridade:   

(    ) ensino fundamental 

(    ) ensino médio 

(    ) superior. Qual? Medicina 

(    ) Especialização. Qual? _____________ 

2 – Qual a visão que o Gestor possui do município que governa? 

3 – Quais as prioridades de sua gestão enquanto Prefeito(a)? 

 

4 – Em sua opinião como o Turismo poderá colaborar para o desenvolvimento sustentável 

do município? 

 

5 –Quais incentivos são dados para a abertura e funcionamento de empreendimentos 

turísticos na localidade? 
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6 – O município conta com uma Secretaria de Turismo Municipal  Qual a autonomia 

(financeira) desta Secretaria para desenvolver projetos Os recursos são federais, estaduais 

ou municipais? 

 

7 – O Turismo entrou na pauta do Plano Diretor do Município? 

8 – Existe algum tipo de interação entre os governos municipais das localidades vizinhas 

(Poço Redondo, Canindé do São Francisco)? 

 

9 – Como essa Prefeitura busca interagir com a comunidade local, através de quais 

mecanismos essa relação é mantida? 

 

10 – Quais as necessidades mais prementes do município na atualidade? 

 

11 - A senhora já ouviu falar do Programa de Regionalização do Turismo do MTUR? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SECRETÁRIO DE TURISMO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer os impactos socioeconômicos do turismo na 

região dos Lagos de Xingó. Faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe. 

 

1 – Perfil do Gestor 

A – Nome:  

B – Idade:  

C – Local de nascimento: 

D – Estado civil:casado 

E – Reside no município:                       Há quanto tempo: 

E – Escolaridade:   

(    ) ensino fundamental 

(    ) ensino médio 

(    ) superior. Qual?___________________ 

(    ) Especialização. Qual? _____________ 

 

2 - Qual a atuação da população em manifestações e atividades diversas? 

3 – O município tem a cultura de realizar eventos? 

4 – O município possui um calendário de eventos festivos consolidado? 

5 – A população valoriza o potencial turístico histórico e cultural do município? 

6 – Existe disponibilidade de equipamentos voltados para as manifestações culturais do 

município? 

7 – A população se demonstra receptiva  aos turistas? 

8 – Existe algum tipo de incentivo ao empreendedorismo entrada de novos grupos 

empresariais? 
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9 - Existe alguma preocupação do Poder Público Municipal com a preservação dos 

recursos naturais?  Configuradas em quais ações? 

10 – Existe algum tipo de pesquisa para quantificar e qualificar a oferta e a demanda 

turística do município ( número de visitantes mês/ano, qual a origem desses turistas, hotéis, 

pousadas, bares e restaurantes)? 

11 – Existe algum programa projeto turístico municipal em andamento junto à Secretaria 

de Turismo do Estado, MTUR e SEBRAE? 

12 – O município possui algum grupo folclórico? Quais? 

13 – O município conta com cooperativas de artesanato? Tem local para comercialização 

dos produtos? 

14 – Existe algum projeto de capacitação turística voltado para a população? Se sim, como 

essa mão-de-obra é aproveitada após sua formação?  

15 – O município conta com Conselho Municipal de Turismo? Se sim, por quem o 

Conselho está composto atualmente?  E quantas reuniões são realizadas por mês? 

16 – Existe uma verba específica do município voltada para o desenvolvimento da 

atividade turística? 

17 – O município está inserido no Programa de Regionalização do Turismo do MTUR, 

quais ações já foram efetivadas através deste Programa? 

18 – O município tem procurado se articular com os municípios vizinhos no sentido de 

compor uma Instância de Governança Regional a fim de articular um roteiro em âmbito 

regional juntamente com um Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional? 

19 – O município possui um Sistema de Informações Turísticas? 

20 – Existe algum roteiro já formatado do que o turista poderá visitar ao chegar ao 

município? 

21 – O município tem participado de feiras e eventos (em nível nacional, estadual, local) a 

fim de divulgar o seu produto turístico? 

22 – Quantos funcionários compõem o quadro funcional da Secretaria de Turismo 

Municipal? 

23 – Quais os principais projetos da Secretaria de Turismo que se encontram em 

andamento?  A população é convidada a participar das discussões desses projetos? 

24 – Na visão de Gestor do Turismo Municipal, poderia pontuar quais os principais 

atrativos turísticos do município? E quais os mais visitados? 
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25 – Em qual época do ano o município recebe mais turistas? 

26 – A Secretaria tem o controle de quantos equipamentos turísticos (bares, restaurantes, 

hotéis, pousadas) existem no município E em qual estado de funcionamento se encontram? 

27 – Existe algum tipo de fiscalização para esses estabelecimentos com relação à higiene, 

qualidade dos produtos oferecidos e da mão-de-obra? 

28 – Quais as prioridades, do ponto de vista do Gestor do Turismo, para que o Turismo se 

desenvolva de forma sustentável para toda a comunidade? 

29 – O Turismo entrou na pauta do Plano Diretor do Município? 

30 – Existe algum projeto elaborado ou em elaboração para a implantação da sinalização 

turística do município? 

31 – Existe algum material promocional do município, (folder, panfleto, mapa) 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COMUNIDADE LOCAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer os impactos socioeconômicos do turismo na 

região dos Lagos de Xingó. Faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe. 

 

1 – Perfil do Entrevistado 

A – Nome:  

B – Idade: 

C – Local de nascimento:  

D – Estado civil: 

E – Reside no município:                        Há quanto tempo: 

E – Escolaridade:   

(    ) ensino fundamental 

(    ) ensino médio 

(    ) superior. Qual?___________________ 

(    ) Especialização. Qual? _____________ 

 

2 – Em sua opinião quais os principais atrativos turísticos do município? 

3 – O Sr(a) trabalha ou já trabalhou em alguma atividade turística? Se sim, em que? 

4 – O Sr(a) é artesão ou participa de algum grupo folclórico do município? Se sim, qual?  

Se não, conhece algum grupo ou tipo de artesanato produzido na localidade? 

5 – A população valoriza o potencial turístico histórico e cultural do município? 

6 – Existe disponibilidade de equipamentos voltados para as manifestações culturais do 

município? 

7 – O Sr(a) é favorável ao desenvolvimento do turismo na localidade? 
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8 – Existe algum tipo de incentivo do Poder Público Municipal aos artesãos e grupos 

folclóricos? 

9 – O Sr(a) se preocupa com a preservação dos recursos naturais?  Configuradas em quais 

ações? 

10 –O Sr(a) conhece todas as potencialidades turísticas do seu município? Cite-as: 

11 – O Sr(a) já participou de algum curso de capacitação de mão-de-obra para trabalhar 

com Turismo? 

12 – O Sr(a) já se beneficiou financeiramente alguma vez da atividade turística? Fazendo o 

que? 

13 – O município conta com cooperativas de artesanato? Tem local para comercialização 

dos produtos? 

14 –Em sua opinião o que deveria ser feito para atrair o turista para o município e fazê-lo 

ficar por mais de um dia na região? 

15 – O Sr(a) participa de algum Conselho, Cooperativa, Associação de Bairro para discutir 

problemas e soluções para o seu município? Qual ? 

16 – O Sr(a) já ouviu falar do Programa de Regionalização do Turismo do MTUR? 

17 – Em qual época do ano o Sr(a) percebe que o município recebe mais turistas? 

18 – O município possui Postos de Informações Turísticas? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GESTOR PRIVADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer os impactos socioeconômicos do turismo na 
região dos Lagos de Xingó. Faz parte do trabalho de conclusão do curso de Mestrado em 
Desenvolvimento e meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe.  

 
A – PERFIL DA EMPRESA 
1 – Nome Fantasia: ______________________________________________________ 
2 – Razão Social: ________________________________________________________ 
3 – Endereço: ___________________________________________________________ 
4 – Ano de início das atividades: ____________________________________________ 
5 – Ramo de atividade da empresa 
(  ) Restaurante/bar                               (  ) Loja de artesanato 
(  ) Transportadora                                (  ) Locadora 
(  ) Agência de viagem                          (  ) Serviços de excursão e recreação local 
(  ) Hotel/Pousada                                  (  ) Outros _________________________ 
 
6 -  Número de empregados: ___________________________________________ 
7 – Percentual da origem da mão-de-obra: 
G – Gerencial     O - Operacional 

Origem/Setor G O 
Município   
Outro munic. do pólo   
Outro munic. do estado   
Outro estado   
Outro país   
Total    
8  – Contrata funcionários nos dias mais movimentados/alta estação? 
(  ) sim. Quantos? _______ Para que funções? _________________________________ 
(  )não. Por quê? _________________________________________________________ 
9 - Contrata mão-de-obra terceirizada?  
(  ) sim. Para quais funções? _______________________________________________ 
(  ) não 
10 – Sobre os funcionários da empresa 

FUNÇÃO QUANTIDADE SALÁRIO (R$) 
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B – INVESTIMENTOS 
11  – O Sr. (a) reformou/ampliou o estabelecimento? 
(  ) sim. Por quê? ________________________________________________________   
(  ) não. Por quê? ________________________________________________________ 
12 – Quem são seus maiores clientes?  
(  ) turistas    (  ) comunidade local 
Se turistas sabe informar a procedência? _____________________________________  
 
 
13 – Que ações o Sr(a) realiza para atrair turistas para o seu estabelecimento? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
14 – Grau de escolaridade do empreendedor  
1. Não alfabetizado    2. Ensino fundamental 
3. Ensino médio         4. Nível superior 
5. Pós graduado 
15 – Naturalidade do empreendedor: ________________________________________ 
16 – Se de fora do município, há quantos anos mora na localidade?  _______________  
17 – Grau de satisfação com relação aos seguintes itens no seu município: 
Escala de preenchimento: 
1. Muito bom              2. Bom             3. Regular 
4. Ruim                       5. Péssimo 
Segurança Pública _____         Sinalização Turística _________ 
Limpeza pública _______        Manutenção dos espaços públicos _______ 
Manutenção do patrimônio histórico ______  Conservação do patrimônio natural _____ 
18- O Sr. (a) tomou conhecimento de alguma campanha de conscientização turística? 
(  ) sim               (  ) não 
19 – Sua empresa participou de alguma das ações abaixo e qual a sua avaliação? 
Escala de preenchimento: 
P: Participou de alguma ação 
1. Sim                    2. Não 
A: Avaliação 
1. Muito importante               2.Pouco importante 
3. Indiferente                          4. Não sabe 
Ação P A 
Treinamento   
Conselho Regional de Turismo   
Promoção da Sec. Munic. de Turismo   
Promoção da Sec. Estad. de Turismo   
20- O nível de qualificação da mão-de-obra atende as necessidades da sua empresa? 
1. Atende plenamente 
2. Atende parcialmente            3. Não atende 
 
21 – Qual a sua opinião sobre a importância dos cursos de treinamento para os 
profissionais da atividade turística?  
1. Muito importante        2. Pouco importante      
3. Indiferente                   4.Não sabe 
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22 – Sua empresa faz parte de Associação Representativa? 
(  ) sim                 (  ) não 
23 – Aponte entre as medidas ambientais abaixo listadas as que são adotadas pelo seu 
empreendimento: 
(   ) coleta seletiva de lixo 
(   ) compostagem do lixo orgânico 
(   ) redução do consumo de energia 
(   ) redução do consumo de água 
(   ) uso de energia alternativa 
(   ) outros ______________________________________________________________ 
 
 
D – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO TURISMO 
14 – O Sr (a) acha que o turismo gera benefícios para o município? 
(  ) sim. Quais? _________________________________________ 
(  ) não. Por quê? ________________________________________ 
14 – O Sr (a) acha que o turismo gera algum impacto negativo para o município? 
(  ) sim. Quais?  ____________________________________________________ 
(  ) não. 
15 – O Sr (a) acredita que o incremento da atividade turística no município vai influenciar 
na elevação do nível da qualidade de vida da população local? 
______________________________________________________________________ 
E – AVALIAÇÃO DO SETOR PÚBLICO 
Sobre os órgãos Públicos o Sr (a) considera que eles: 
16 – Incentivam o turismo  
(  ) sim. De que forma?  ___________________________________________________ 
(  )não 
17 – Divulgam o município 
(  ) sim. De que forma? ___________________________________________________ 
(  ) não 
18 – Melhoram a infra-estrutura do município? 
(  )sim. De que forma? ____________________________________________________  
(  ) não 
19 – Cooperam com o setor privado? 
(  ) sim. De que forma? ___________________________________________________   
(  )não 
20 – Os investimentos feitos pelo poder público em infra-estrutura: 
(  ) atende plenamente as expectativas 
(  ) atende parcialmente as expectativas 
(  ) não atende as expectativas 
21 – O Sr(a) acredita que o turismo na região dos Lagos de Xingó vai: 
(  )melhorar 
(  ) piorar 
(  ) continuar sem mudanças 
Por quê? _______________________________________________________________ 
 

 


