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Muito estranhamente, o direito a natureza (ao campo 
e à ‘natureza pura’) entrou para a prática social há 
alguns anos em favor dos lazeres. Caminhou através 
das vituperações, que se tornaram banais, contra o 
barulho, a fadiga, o universo ‘concentracionista’ das 
cidades (enquanto a cidades apodrece ou explode). 
Estranho percurso, dizemos: a natureza entra para o 
valor de troca e para a mercadoria; é comprada e 
vendida. Os lazeres comercializados, industrializados, 
organizados institucionalmente, destroem essa 
‘naturalidade’ da qual as pessoas se ocupam a fim de 
traficá-la e trafegar por ela. A ‘natureza’, ou aquilo 
que é tido como tal, aquilo que dela sobrevive, torna-
se o gueto dos lazeres, o lugar separado do gozo, a 
aposentadoria da ‘criatividade’. [...] [Pelos urbanos] 
colonizado, o campo perde as qualidades, 
propriedades e encantos da vida camponesa. 

       
Lefebvre 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo analisou, no Domo de Itabaiana, tradicional território de atividades 

produtivas e de lazer localizado no Agreste de Sergipe, mais um fenômeno social observado 

no espaço, a territorialização da modalidade de turismo na qual a natureza em si é a 

mercadoria que deve ser consumida, o ecoturismo. Este, cuja prática é mais uma necessidade 

criada, é proposto nos projetos do Estado como uma atividade econômica capaz de promover 

o desenvolvimento local sustentável. E nos atrativos naturais do Domo, que se pretende 

transformar em atrativos turísticos e que estão presentes no Pólo das Serras Sergipanas na 

regionalização do turismo de Sergipe e do Brasil, ele é observado pela população residente 

nas proximidades, sendo promovido por guias pioneiros que fazem pequenos investimentos, 

como atividade econômica informal em pequena escala, sobretudo nos finais de semana, 

numa demonstração, de que teve início o processo em tela. Algumas iniciativas recentes, 

como a criação do Parque Nacional Serra de Itabaiana, sustentam a perspectiva de 

continuidade desse processo, entretanto nada garante que este evolua a ponto de no futuro ser 

importante na produção do espaço do Domo de Itabaiana. E embora o Estado planeje e 

comece a executar ações no sentido de promover tal territorialização e representantes deste e 

de outros atores sociais envolvidos no processo afirmem que o Domo apresenta condições 

favoráveis ao desenvolvimento do ecoturismo, é o capital que faz a escolha dos espaços em 

que irá reproduzir-se, sendo que a realidade evidencia, ao menos até o momento, que as ações 

do Estado não foram seguidas de investimentos significativos do capital. Observe-se que além 

da fragilidade dos atrativos naturais locais, diante do mau uso, impondo o monitoramento do 

uso para o lazer e da exploração pelo ecoturismo, mesmo antes de ser percebida na produção 

do espaço, qualquer interferência significativa da territorialização do ecoturismo no Domo de 

Itabaiana, são evidentes neste processo conflitos de interesses. Neste sentido, é importante 

atentar para a mistificação em torno do ecoturismo, bem como para a necessidade de avaliar 

os resultados dessa territorialização na produção do espaço com base no interesse social.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Domo de Itabaiana; Territorialização; Ecoturismo; Estado; Lazer. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzed in Itabaiana’s Dome, a traditional territory of product activities and 

spare time at Sergipe’s backwoods, more one social phenomenon noticed at the space: the 

territorial tourism in which all nature must be explored in a right way, the ecological tourism. 

This kind of tourism, which the practice is a created necessity, is found in the State projects as 

economic activity that is able to develop the ecological development project. And, the natural 

attractive of the Domo, that is intended to become a tourism attractive at Sergipe’s Mountain 

Polo in the Sergipe and Brazil regional tourism, is observed by the local population, being 

promoted by guides that make a few investments, as informal economic activities that are 

very noticed at the weekends; in a demonstration that began in a screen process. Some recent 

investments, as the National Itabaiana’s Mountain Park, supports the development of this 

project, however it’s not possible to say that this will be evolved enough for reach an 

important local activity at the Itabaiana’s Dome yet. Even with the project of the State about 

the development of the territorial tourism and others social programs about this kind of 

tourism start to be executed at the Itabaiana’s Dome, it is the capital that makes the choice, 

where the money will be invested; and the reality shows, at least until this moment. , that 

State activities are not followed by the capital investments. Besides the fragility of the local 

natural attractive, for being explored in a wrong way, even before being realized in the space 

produce any kind of territorial ecological tourism in Itabaiana’s Dome, are evidences of 

interest conflicts. At this point is important to put in evidence the mystification around the 

ecological tourism, as well the necessity of evaluate the results of the territorial space 

production based in social interests. 

 

 

 

 

KEY-WORDS: Itabaiana’s Dome; Territorial; Ecological Tourism; State; Spare Time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades do setor terciário assumem um papel cada vez mais importante 

nesta nova fase da história em que as transformações do espaço – fenômenos da 

mundialização – refletem o domínio da ciência, da técnica e da informação, e em que o Estado 

continua a serviço do capital. O turismo, entre as atividades econômicas deste setor, é 

considerado hoje a atividade que produz mais riqueza, e devido à interferência de suas 

diversas manifestações na produção do espaço em todas as escalas, resultado do seu grande 

índice de crescimento, ele passou a exigir dos geógrafos uma maior reflexão.  

O discurso competente das instituições e firmas quase sempre se refere ao turismo 

como uma atividade importante para o desenvolvimento local. Neste sentido, são comuns 

afirmações como: 

Uma [...] característica merece destaque com relação à participação do turismo na 
economia sergipana é seu potencial na promoção de um processo de 
desconcentração das atividades econômicas – hoje concentradas na região 
metropolitana de Aracaju – para outras Regiões do Estado onde dificilmente seria 
viável o desenvolvimento de outras atividades econômicas que não as ligadas ao 
turismo (SERGIPE, 1999, p. 13). 

E além de apontar o turismo como uma atividade capaz de promover o 

desenvolvimento local, tais discursos também ressaltam seu caráter sustentável. No entanto, 

segundo Rodrigues (1997), para quem a atividade apresenta duas megatendências: os resorts 

– “[...] um lugar, que nega o local, sendo, portanto, um não-lugar” (Op. cit., p. 32) – e o 

ecoturismo, que se baseia na convivência e busca da integração dos turistas com o entorno,  o 

turismo, como importante fenômeno global, é um dos maiores responsáveis pelos impactos 

ambientais negativos. E nas reservas naturais, que são novos espaços de turismo, consomem-

se estas destruindo e produzindo, enquanto os objetos naturais vão-se transformando em 

objetos sociais no processo de valorização do espaço.  

Em tal processo, a devastação ambiental, que é percebida em todas as escalas 

espaciais, é efetuada em nome do crescimento econômico e torna-se banal antes de dar início 

à consciência ecológica. Desta forma, os abusos cometidos contra a natureza em nome desse 

crescimento econômico e a observação dos impactos do turismo sobre os ambientes naturais e 

as comunidades locais alimentam a idéia de que, mesmo cuidadosamente planejada, a 

atividade provoca prejuízos onde ela ocorre. Neste sentido, segundo Rodrigues (Op. cit., p. 

92), “[...] há de ter-se suficiente lucidez e escrúpulos para avaliação dos custos e benefícios 
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do turismo, notadamente no tocante aos seus efeitos nas populações locais”. Portuguez 

(1999, p.23), por sua vez, ressalta sobre essa questão que diversos processos de mudanças 

foram impostos aos núcleos receptores, fazendo-os conviver com problemas tais como: “[...] a 

superação da capacidade de suporte das localidades, gerando a perda da sua 

biodiversidade; o agravamento das deficiências de saneamento básico e até algumas mazelas 

sociais contundentes, como a prostituição”.  

Com base em observações como essas, também se estrutura um discurso que nega 

ser o ecoturismo uma atividade verdadeiramente sustentável e capaz de promover o 

desenvolvimento, tendo sim uma importante participação nos processos de degradação 

socioespacial. Todavia, o fato é que o Estado empreende políticas de turismo, que se 

multiplicam sem maiores preocupações com as pessoas e com a natureza e que são 

indiferentes às características dos lugares e alheias aos seus interesses, e estas, através dos 

processos produtivos, transformam o espaço, possibilitando que ocorra a reprodução do 

capital. Assim, com o ecoturismo, a natureza em si passa a ser vista pelas firmas e instituições 

como elemento capaz de produzir lucro e progresso e, de forma planejada ou não, a atividade 

alcança os mais distantes espaços e apropria-se deles, revelando novas territorialidades.  

Observe-se sobre a questão que é necessário, segundo Andrade (1994, p.220), 

“[...] encarar o território e, conseqüentemente, a territorialidade, como categoria temporária, 

de vez que no espaço e no tempo nada é permanente, tudo se acha em constante 

transformação”. E ainda Neves (1994, p. 273) ressalta sobre esse caráter temporal e mutável 

do território que “[...] novos territórios estão sendo formados e transformados em todas as 

partes sobre os escombros das desterritorialidades, da luta de classes ou das novas fontes 

espacializadas de produção de mercadorias”. 

Como Marx e Engels (2004, p. 15) observaram, a “[...] necessidade de um 

mercado em expansão constante para seus produtos persegue a burguesia por toda a 

superfície do globo. Precisa instalar-se em todos os lugares, acomodar-se em todos os 

lugares, estabelecer conexões em todos os lugares.” E nestes tempos em que a atividade 

turística apresenta intensa expansão, inclusive na periferia do capitalismo, não surpreende o 

fato de que o Domo de Itabaiana no estado de Sergipe, que constitui um tradicional território 

de atividades produtivas e de lazer, respondendo às mudanças dos novos tempos, também 

venha transformando-se em território do ecoturismo; atividade que passa a ser observada 

como mais uma expressão da relação entre os homens e aquele o lugar.  



 17 

Torna-se mister salientar, todavia, que nele a atividade adquire características 

peculiares significativas, visto que, entre outras coisas, embora não seja novo o interesse por 

parte de algumas pessoas ou instituições em explorá-lo através da atividade turística e não 

seja uma novidade o uso dos seus atrativos naturais para o lazer, no Domo de Itabaiana, a 

presença de agentes de turismo constitui um fenômeno relativamente recente. Neste sentido, 

deve-se observar que o uso dos atrativos naturais do Domo aponta ao menos duas mudanças 

nos últimos anos: a primeira refere-se à presença de pessoas que desenvolvem atividades 

como guias, determinada pela mobilidade que lhes é requerida, começando a explorá-los 

através de uma modalidade de turismo em geral denominada ecoturismo; a segunda é que eles 

começam a participar das ações que pretendem promover o crescimento dessa atividade 

econômica, em Sergipe e no Brasil, a partir do planejamento da atividade turística que é 

levado a cabo pelo Estado.  

É importante esclarecer que, com a criação do Parque Nacional Serra de Itabaiana, 

em meados de 20051, substituindo a Estação Ecológica da Serra de Itabaiana numa área agora 

ampliada, o ecoturismo vence um importante entrave legal que proibia, embora não 

conseguisse impedir, o desenvolvimento da atividade numa das mais visitadas áreas do Domo 

de Itabaiana. E é possível que, com o debate em torno do uso e da exploração de tal área para 

o lazer e o ecoturismo, o que deve ocorrer devido à necessidade de elaboração do seu Plano de 

Manejo, também ocorra este debate em relação a outras áreas do Domo. 

A existência de guias promovendo o ecoturismo como atividade econômica 

informal e em pequena escala no Domo de Itabaiana é vista como indício de que o processo 

de territorialização em questão já teve início. Para aqueles que planejam o crescimento do 

ecoturismo local, ela é uma característica da fase inicial de um processo que os faz acreditar 

na possibilidade de os atrativos naturais do Domo, que fazem parte do Pólo das Serras 

Sergipanas na regionalização do turismo, atraírem investimentos e transformarem-se em 

atrativos turísticos para o mercado. Eis aí o ponto de partida para compreender o porquê de a 

territorialização do ecoturismo no Domo de Itabaiana ser analisada como um processo que se 

inicia. Mas também o ponto de partida para compreender a necessidade de refletir, desde já, 

sobre os conflitos observados nessa territorialização e sobre possíveis alterações nas práticas 

sociais e econômicas tradicionais, que em geral são efetivadas onde essa atividade exerce 

papel significativo. 

                                                
1
 Fato que ocorreu após propor-se esta pesquisa, mas que, devido a sua importância para a questão em análise, de 

modo algum pode deixar de ser parte dela. 
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A esta altura é possível afirmar que a territorialização do ecoturismo, atividade 

que apresenta singularidades que são temas de discursos controversos, deve ser motivo de 

preocupação dos geógrafos. Observe-se, contudo, que assim como aos demais fenômenos 

sociais observados no espaço, é imprescindível analisar a territorialização do ecoturismo no 

Domo de Itabaiana como parte de um fenômeno mundial, deixando evidente, de acordo com 

Santos (1998, p. 89), a necessidade de não “[...] pensar o lugar sem o mundo”. Neste sentido, 

sem perder de vista suas especificidades, a análise da territorialização do ecoturismo no Domo 

de Itabaiana é realizada por meio de uma abordagem que proporciona uma visão da totalidade 

que envolve o fenômeno, conforme propõem Santos (1985, 1998), Moraes e Costa (1999) e 

Moraes (2002a). E o materialismo histórico e dialético com o qual esses autores trabalham é a 

trilha que deve ser seguida na tentativa de vencer tal desafio. 

Para Moraes (2002a, pp. 47-48), a realidade é concebida “[...] como movimento 

incessante, no qual os fenômenos só podem ser apreendidos como processo em contínuo fluir, 

cabendo ao conhecimento buscar captar um sentido lógico e histórico em meio à diversidade 

das formas e das relações”. O estudo da relação entre a sociedade e seu espaço, espaço que, 

conforme Santos (1985, p.49), é “[...] uma decorrência de sua história – mais precisamente, 

da história dos processos produtivos impostos [...] pela sociedade [...]”, deve, de acordo com 

Moraes (2002a), partir da totalidade através da relação entre a universalidade e a 

singularidade – qualidades da realidade – dos objetos tratados, numa ação particularizadora.  

É necessário, para Moraes e Costa (1999, p.60), “[...] conhecer os traços 

essenciais do movimento da totalidade social para apreender um dos seus aspectos 

particulares. Visualizar a totalidade, para captar a parte”. Sobre a totalização, esses autores 

fazem ver que ela “[...] se constitui na elaboração do conjunto de mediações explicativas do 

problema tratado, incidindo aí as determinações apreendidas e exaurindo-o em suas 

manifestações históricas” (Op., cit., pp. 47-48). Entretanto, eles ressaltam que não é proposta 

do materialismo histórico e dialético abordar de uma só vez todo o existente e produzir uma 

caótica visão da totalidade. Deste modo, explicam que tal método trabalha “[...] com 

sucessivos e interpenetrantes procedimentos de abstração e concreção” (Op. cit., p. 47), e 

ainda que “[...] caminha da experiência para o abstrato (identificando e isolando problemas), 

e deste ascende para o concreto (pela inserção dos problemas tratados em processos mais 

amplos)” (Op. cit.). 

Como o materialismo histórico e dialético estuda os processos, a historicidade é 

vista como único caminho para compreender a realidade; mas esta realidade pode ser 
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abordada segundo diferentes recortes analíticos. E Moraes (2002a) expõe o recorte analítico 

que, no seu entender, cabe à geografia humana.  

A geografia humana tem como objeto, para esse autor, o “[...] processo universal 

de apropriação do espaço natural e de construção de um espaço social pelas diferentes 

sociedades ao longo da história” (Op. cit., p. 51). E esse processo, que se manifesta com 

determinações específicas e atua como elemento particularizador, resulta do trabalho humano, 

que valoriza o espaço. Esta valorização do espaço, Moraes observa, ocorre a partir de uma 

progressiva apropriação e transformação do planeta pela sociedade ao criar suas formas, “[...] 

que obedecem a um dado ordenamento sociopolítico do grupo que as constrói, que 

respondem funcionalmente a uma sociabilidade vigente a qual regula também o uso do 

espaço e dos recursos nele contidos, definindo [...]” (Op. cit., pp. 51-52), dessa forma, “[...] os 

seus modos próprios de apropriação da natureza” (Op. cit., p. 52). Entretanto, ele também 

observa que há uma “[...] constante revivificação das formas herdadas, atribuindo-lhes uma 

funcionalidade em face da organização social vigente” (Op. cit., p. 54). 

Compreender o processo de produção do espaço e seu resultado em diferentes 

momentos é, para Moraes, objetivo da geografia. Contudo, ele entende que neste processo, 

que é guiado por determinações do modo de produção vigente, a singularidade do espaço se 

impõe. Esta, então, é a perspectiva geográfica quando analisa a totalidade.  Assim, ele afirma 

que “[...] espacializar é de imediato particularizar, pois as determinações oriundas das 

características do meio (natural e construído) acabam dando às relações próprias de um 

modo de produção tonalidades locais específicas do lugar” (Op. cit., p. 56).  

A valorização do espaço, conforme o entendimento de Moraes, pode ser 

compreendida como um processo de formação de um território. E a escolha desta categoria, 

que tem como elemento definidor o uso social e considera a inexistência de territórios 

totalmente naturais, é vista como uma vantagem, por impedir o retorno das concepções 

naturalistas e por direcionar a análise geográfica para uma visão social da relação sociedade-

espaço em si. Desta feita, esse autor ressalta que o território “[...] equacionado como entidade 

movente – formação – resgata também a unidade dialética entre forma e processo, vital para 

ótica geográfica que se busca” (Op. cit. p. 58).  

Considerando que a valorização do espaço e a formação territorial fazem parte de 

um só processo, Moraes esclarece que sua produção deve ser vista como fruto de decisões 

políticas, que, transformadas em projetos, refletem as concepções dos atores sociais 

hegemônicos instituindo as condições necessárias aos processos econômicos. Assim, ressalta 
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que o Estado, entre esses atores sociais hegemônicos, “[...] ao emergir na cena histórica tende 

a monopolizar as ações básicas do processo de formação territorial” (Op. cit., p. 59). Chama 

atenção, desta forma, para a necessidade de observar o jogo político e as determinações 

político-culturais a fim de compreender o processo de valorização do espaço.  

É neste sentido que no Domo de Itabaiana, compreendido como um território onde 

diversas relações sócio-econômicas e culturais desenvolveram-se e se transformaram, ou até 

mesmo desapareceram ao longo do tempo, num processo contínuo de valorização do espaço e 

de formação territorial, observa-se mais um processo de territorialização, desta feita 

transformando-o em território do ecoturismo. Assim, constituiu o objetivo central da presente 

dissertação analisar o processo de territorialização do ecoturismo na produção do espaço do 

Domo de Itabaiana. E para tentar alcançá-lo, os objetivos específicos a seguir foram 

perseguidos: identificar e mapear os principais atrativos do ecoturismo local; analisar as 

diversas formas de uso desses atrativos; verificar e analisar as relações entre os atores sociais 

do ecoturismo local e, por fim, analisar as mudanças provocadas em práticas existentes e as 

perspectivas da territorialização do ecoturismo no Domo de Itabaiana. 

A fim de alcançar esses objetivos, realizaram-se o levantamento bibliográfico e o 

trabalho de campo a partir dos quais foi possível iniciar a análise dos processos que envolvem 

a territorialização do ecoturismo no espaço em epígrafe e a produção do material cartográfico 

e fotográfico que são apresentados neste trabalho. Tal levantamento bibliográfico deu-se junto 

a órgãos públicos e instituições privadas e forneceu material acerca da caracterização sócio-

econômica dos municípios localizados no Domo de Itabaiana, dados sobre o desenvolvimento 

do ecoturismo local e trabalhos cartográficos do espaço em estudo, referentes à distribuição 

da população, uso da terra, características naturais, etc.. E o trabalho de campo, por sua vez, 

constou de entrevistas estratificadas junto a representantes de órgãos públicos, instituições 

privadas e diversos atores sociais de variadas formas envolvidos com o processo em tela, além 

da observação participante de atividades que caracterizam tal processo. 

O presente capítulo dá início a este trabalho, que foi desenvolvido à luz da ciência 

geográfica e estruturado em 6 capítulos. Desse modo, neste capítulo 1, são apresentadas entre 

estas breves considerações em torno do processo de territorialização do ecoturismo no Domo 

de Itabaiana e em torno de sua análise, as razões que a justificam e o objetivo que a motivou, 

como também os caminhos percorridos com vistas a alcançar esse objetivo. Não deixando de 

ressaltar, sobretudo, a necessidade de abordar a questão em tela nos demais capítulos que se 

seguem, a partir do seu entendimento como um processo que é parte de uma totalidade. 
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Nesse sentido, o capítulo 2 oferece uma abordagem crítica da natureza do 

ecoturismo, a partir do entendimento de que esta modalidade de turismo é uma forma de 

mercantilização da “paisagem natural”, cuja primeira condição foi a “falha metabólica” entre 

o homem e a natureza que lhe é externa, e ainda uma necessidade criada no regime de 

acumulação flexível. Ao final, desenvolve ainda uma reflexão em torno do papel da economia 

política, para que ocorra a acumulação do capital com o ecoturismo.  

O capítulo 3, em contrapartida, inicia com algumas considerações que dizem 

respeito à área, à localização e à divisão político-administrativa do Domo de Itabaiana. Em 

seguida, faz referências a determinadas características de sua “paisagem natural” que a tornam 

diferenciada das demais paisagens encontradas em Sergipe, sendo também apresentados os 

seus atrativos naturais mais freqüentados em práticas de lazer ou de ecoturismo. 

Posteriormente, um breve histórico expõe o processo de ocupação do Domo, desta feita como 

parte do processo de ocupação de uma área mais ampla denominada aqui de Região de 

Itabaiana, onde ele é apresentado como um importante e tradicional território de atividades 

produtivas. 

O processo de apropriação do Domo de Itabaiana pelo ecoturismo é o tema central 

do capítulo 4, em que o Domo é apresentado inicialmente como um território de uso do lazer, 

a partir da observação do que ocorre em um dos vários atrativos naturais do seu meio 

ecológico, e se discutem algumas ações e problemas identificados no local, relativos a esse 

uso. Em seguida, são expostas algumas idéias e projetos, de diferentes épocas, que 

demonstram o interesse em explorar a visitação a outros atrativos naturais do Domo, e se 

discute também o equívoco de considerar-se seu meio ecológico um pressuposto do 

desenvolvimento do ecoturismo. Por fim, são apresentadas as características que marcam a 

atual atividade turística local. 

No capítulo 5 são abordadas questões relativas à política de planejamento do 

turismo para o Domo de Itabaiana. Desse modo, a apresentação de um panorama da atividade 

em todas as escalas espaciais e do seu planejamento, no Brasil e em Sergipe, antecede uma 

discussão acerca da abordagem localista que marca a política de turismo na atualidade. E após 

esta discussão, segue-se a análise da problemática observada com a criação do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana, em torno de questões relativas à preservação do meio ecológico 

do Domo e ao desenvolvimento. 

Finaliza este trabalho o capítulo 6, que consiste em suas considerações finais, não 

tendo, entretanto, a intenção pretensiosa de elaborar conclusões definitivas sobre o tema 
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Territorialização do Ecoturismo no Domo de Itabaiana-SE.  A inquietude em abordá-lo, 

contudo, faz parte de uma preocupação maior: contribuir com uma reflexão sobre a questão, 

problematizando o tema e trazendo-o para um debate na academia e na comunidade em geral, 

oferecendo um entendimento e uma definição, como foi exposto por Santos (1985, p.19), do 

“[...] presente em vias de se fazer [...], permitindo surpreender o processo e, por seu 

intermédio, a apreensão das tendências, que podem permitir vislumbrar o futuro possível e as 

suas linhas de força”. 
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2 UMA ABORDAGEM CRÍTICA DA NATUREZA DO ECOTURISMO 

 

2.1 A “Falha Metabólica” como Primeira Condição da Mercantilização da “Paisagem 

Natural” 

 

Na análise materialista, crítico-dialética, desenvolvida no século XIX por Marx, 

teórico revolucionário do socialismo científico e da economia política, o homem é, antes de 

tudo, parte da natureza, e o processo do trabalho é a mediação entre esse homem e a natureza. 

No entanto, no processo de produção capitalista, tanto o homem como toda a natureza que 

está no seu exterior são transformados em mercadorias. A partir desta proposição, é 

compreensível o porquê de em diversos momentos da sua extensa e complexa obra Marx 

antecipar a questão da degradação da natureza e fazer ver entre esta e o homem uma relação 

metabólica e uma falha nesta relação metabólica, o que é um prenúncio teórico, da 

contemporânea crise ambiental. 

É necessário esclarecer, neste momento, que ao analisar as questões levantadas 

por Marx em torno da relação metabólica entre o homem e a natureza, a partir de sua obra e 

por intermédio de outros autores, ainda que longe da profundidade desejada, observou-se que 

a falha metabólica nessa relação, efetivada concretamente com o advento do capitalismo e por 

ele desvendada, participa como fator determinante do processo que se deseja analisar. Desse 

modo, dar-se-á especial atenção à questão.   

Inicialmente, observe-se que Foster (2005), para quem é impossível compreender 

os grandes problemas ecológicos da atualidade de outra forma que não seja relacionando-os 

ao processo de acumulação do capital como fizeram Marx e Engels, explica sobre o conceito 

de metabolismo, que antes de este ser usado por Marx para explicar a relação do trabalho 

humano com a natureza, originalmente foi adotado para referir-se a trocas materiais 

relacionadas com a respiração dentro do organismo, sofrendo com o passar do tempo diversas 

influências e ampliações.  

Enquanto que Neil Smith (1988) deixa claro que para Marx, que utilizou em um 

novo contexto um conceito já existente, o processo de trabalho é a força motivadora da 

interação metabólica entre o homem e a natureza, sendo este metabolismo do homem com a 



  

                     

 

24 

natureza “[...] o processo pelo qual os seres humanos apropriam os meios para preencher 

suas necessidades e desenvolver outros valores-de-uso para a natureza” (Op. cit., 72).  

Contudo, ele explica, que na história, quando esses valores-de-uso são produzidos 

para a troca, esta passa a ser o objetivo da produção. Então, nessa economia de troca que, via 

de regra, leva à produção capitalista, as instituições sociais, que são desenvolvidas para 

facilitar e regular o intercâmbio de bens, juntamente com as firmas, regulam a apropriação da 

natureza cada vez mais. E com a expansão do capitalismo e do trabalho assalariado em escala 

mundial, a relação que se estabelece ente o homem e a natureza é a generalização do valor de 

troca. Assim, quando analisa The Concept of Nature in Marx de Alfred Schmidt, que também 

abordou o metabolismo entre o homem e a natureza, julga-o equivocado, pois, além de 

observar que o conceito de natureza naquele trabalho não retrata o pensamento de Marx, 

também observa que Alfred Schmidt não compreendeu “[...] a importância do valor-de-troca 

na determinação da relação histórica com a natureza [...]” (Op. cit., p. 60).  

Mais tarde, tal como Smith, Foster (2005) também haveria de julgar equivocado 

aquele trabalho de Schmidt. Desta feita, tendo em vista o fato de Schmidt não ter conseguido 

compreender o conceito de metabolismo de Marx, conclui que este “[...] se tornou presa do 

seu materialismo, e assim de uma visão ‘prometéica’, enfatizando a dominação da natureza” 

(Op. cit., p. 336). Antes disso, porém, Foster (1999) apresenta argumentos que se contrapõem 

às críticas de ecologistas ao pensamento de Marx. E entre as críticas apresentadas pelos 

ecologistas e por ele refutadas, destaca como a mais importante a mesma falsa acusação de 

prometéica feita por Schmidt. 

Desse modo, ele faz ver que o semideus da mitologia grega da obra “Prometeu 

acorrentado”, do trágico Ésquilo, que, preso por toda a eternidade por trazer dos céus o fogo 

para a humanidade, luta para libertar-se, representa, mais do que a tecnologia na cultura 

ocidental, a criatividade, a revolução e a revolta contra os deuses. E que Marx refere-se a 

Prometeu com mais freqüência como símbolo de revolução que da tecnologia, ao contrário do 

que afirmam os críticos burgueses do marxismo, que transformaram o sentido histórico e 

cultural do mito em um símbolo do produtivismo e do domínio da natureza.  

Para Foster (2005), é óbvio que Marx não defendia que a natureza devesse ser 

mantida intocada, nem ele tinha a ilusão de que a natureza estivesse intacta nem pudesse ser 

mantida assim. Todavia, ele explica que para Marx era necessária “[...] uma relação 

sustentável entre os seres humanos e a natureza através da organização da produção de 
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modos que levassem em consideração a relação metabólica entre os seres humanos e a terra” 

(Op. cit., p. 195).  

Observadas as questões tratadas por Marx na profundidade e na totalidade que 

elas exigem, como por exemplo, em Smith (1988) e Foster (1999, 2005), chega-se à conclusão 

de que a interpretação que aponta a dominação da natureza e o produtivismo como ideais de 

Marx parece, no mínimo, um equívoco e uma simplificação de toda a sua construção teórica, 

pois, embora a ecologia não ocupe o papel central em sua obra, o pensamento de Marx é 

verdadeiramente ecológico. E esta sua afirmação é apenas uma mostra de que determinados 

intelectuais deveriam aprofundar seus estudos sobre essa construção teórica: 

Mesmo uma sociedade inteira não é proprietária da terra, nem uma nação, nem todas 
as sociedades de uma época reunidas. São apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e 
como bonipatres familias [bons pais de família] têm de legá-la melhorada às 
gerações vindouras (MARX, 1974, p. 891). 

Assim, deixando claro que a questão ecológica é real, e que em razão da 

necessidade do crescimento capitalista pouca atenção lhe foi dispensada, Mészáros (2006, p. 

988) afirma que Marx “[...] abordou esta questão dentro das dimensões de seu verdadeiro 

significado socioeconômico [...]”, enquanto Foster (2005), que também percebeu a 

profundidade do seu pensamento ecológico ao contrário daqueles ecologistas que criticam 

Marx, afirma que a sua perspectiva ecológica derivava do materialismo prático que marca sua 

obra. 

Desse modo, esse autor remonta aos fundamentos do materialismo para explicar a 

sua relação com as raízes da visão de mundo ecológica marxista, ressaltando, sobretudo, as 

reflexões de Marx em torno da filosofia materialista de natureza de Epicuro. Argumenta, então, 

que o interesse de Marx em torno do materialismo não-determinista de Epicuro, um filósofo da 

Grécia antiga que se inspirou nos atomistas predecessores e para quem toda a existência 

material que emanava dos átomos era interdependente, é evidenciado em várias das suas obras, 

além, é claro, da sua tese de doutoramento: “A diferença entre a filosofia da natureza de 

Demócrito e a de Epicuro”, na qual, Marx já abordava o conflito entre o idealismo e o 

materialismo. Para Marx, segundo Foster, Epicuro havia descoberto a alienação dos homens do 

mundo através da religião e a necessidade de a ciência contrapor-se a isto com base numa 

concepção materialista de natureza, como também que ele teria sido o primeiro a perceber a 

aparência como alienação da essência e a reconhecer a autoconsciência humana como a 

divindade suprema. 
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Esse autor explica que a filosofia materialista de Epicuro ficou conhecida 

principalmente através da obra “Da natureza das coisas”, do poeta romano Lucrécio, que 

evidenciou sua visão ecológica de mundo. Esclarece também que ela foi a base comum para o 

materialismo anglo-francês de Bacon, Hobbes, Locke, Hume, La Mettrie, Diderot e Holbach, 

portanto fundamental no desenvolvimento do materialismo Iluminista, tendo sofrido da 

Inquisição uma repressão implacável. Isto se deu haja vista que nas proposições iniciais da sua 

filosofia natural nada vir do nada e jamais a natureza reduzir qualquer coisa a nada, e, na sua 

ética, derivada da perspectiva materialista e da ênfase na mortalidade e na liberdade, ele 

defender a satisfação das necessidades, em termos de existência global e não em termos míopes 

ou hedonistas, neste mundo.   

Entretanto, além de destacar a influência do epicurismo no materialismo e na 

visão de mundo ecológica de Marx, Foster também enfatizou as contribuições dos seus 

estudos em torno da obra do químico agrícola Justus von Liebig e da sua crítica à teoria de 

Malthus naquele pensamento ecológico, da mesma maneira na formulação do seu conceito 

de falha metabólica na relação do homem com a natureza. Foster deixou evidente em vários 

momentos que, como Engels, Marx considerava a natureza uma precondição da existência 

humana, a partir da qual o homem produz os meios necessários à vida; e que a noção de 

Marx da alienação do trabalho humano sempre esteve conectada a uma compreensão da 

alienação do homem em relação à natureza.  

A conexão entre estas duas formas de alienação impostas ao homem é 

evidenciada na análise que Marx (2004a) desenvolve. Inicialmente, ele deixa claro que a 

natureza oferece ao homem seus meios de vida, pois, no sentido imediato, ela é o meio de 

vida para sua subsistência física, mas também ela é seu meio de vida como a matéria a partir 

e por meio da qual o homem produz com seu trabalho. Assim, afirma que 

A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela 
mesma não é o corpo humano. O homem vive da natureza significa: a natureza é o 
seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que 
a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro 
sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é 
uma parte da natureza (Op. cit. p. 84). 

No entanto, Marx explica que quando o trabalho do homem pertence a outro 

homem a quem também pertence o objeto que produz a partir da natureza, ele extirpa do 

homem sua “vida genérica”. Esta vida, que lhe é tirada pelo trabalho alienado, consiste em ele 

viver da natureza através da sua atividade vital, livre e consciente. Mas, se o trabalho, que é a 

sua atividade vital e sua essência, torna-se um objeto independente e estranho do qual ele só 



  

                     

 

27 

se apossa com imensos esforços e interrupções, um trabalho “estranhado” que lhe rouba o 

objeto “estranho” que produz a partir da natureza, ele então, estranha do homem a natureza. 

Assim, em sua análise ele deixa evidente que ao tempo em que o homem é alienado do seu 

trabalho ele também é alienado da natureza da qual é parte e a partir da qual produz sua 

existência.  

Observe-se que Marx, ainda nesse livro, considera como a expressão material 

desse trabalho “estranhado” a propriedade privada. Todavia, embora ressalte sobre esta que, 

em sua origem, antes de ser a razão desse trabalho “exteriorizado”, ela é sua conseqüência 

necessária – o produto da relação externa do trabalhador consigo mesmo e com a natureza, ou 

ainda, o resultado da relação do trabalho estranhado com a propriedade verdadeiramente 

humana e social –, também afirma que posteriormente uma ação recíproca ocorre nessa 

relação. Tem-se assim, a partir desta proposição, que no decorrer do processo histórico, a 

propriedade privada configura-se como a razão e o produto da alienação do trabalho.  

Mais tarde, mesmo reconhecendo a alienação do homem em relação ao trabalho e 

à natureza, quando Marx (2004b, p. 211) afirma sobre o trabalho que este “[...] é um processo 

de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria 

ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza [...]”, ele deixa 

evidente, mais uma vez, a relação imprescindível do trabalho humano com a natureza. 

Foster (2005), então, considerando que para Marx o trabalho é antes de tudo um 

processo entre o homem e a natureza, uma condição da interação metabólica entre o homem e 

a natureza e uma condição da existência humana imposta pela natureza, entende que a análise 

marxista do metabolismo entre o homem e a natureza, expressando essa relação fundamental 

decorrente do trabalho humano de forma científica, complexa e dinâmica, assumia tanto um 

significado ecológico específico como também um significado social mais amplo. Contudo, 

lê-se logo no início da introdução do seu livro uma citação de Marx em “Grundrisse”, onde 

ele faz a seguinte observação: 

Não é a unidade da humanidade viva e ativa com as condições naturais, inorgânicas 
da sua troca metabólica com a natureza, e daí a sua apropriação da natureza, que 
requer explicação ou é o resultado de um processo histórico, mas a separação entre 
estas condições inorgânicas da existência humana e esta existência ativa, uma 
separação que só é completamente postulada na relação do trabalho assalariado com 
o capital (MARX, apud FOSTER, 2005, p. 13). 

Nesse sentido é que foram abordadas suas reflexões sobre a alienação do homem 

do trabalho e da natureza, e que é pertinente observar neste momento, sua análise sobre a 

expropriação do camponês, para que então se possa observar a relação entre os dois processos. 
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Mas de antemão, observe-se sobre essa relação que, se a propriedade privada é a razão e o 

produto do trabalho alienado, que aliena do homem a natureza, a origem da propriedade 

privada está relacionada à alienação do homem da natureza. 

Segundo Marx (1988), foi durante o processo de acumulação primitiva que o 

trabalhador foi dissociado dos meios de produção, pois, além da existência de grande 

quantidade de capital nas mãos dos produtores de mercadorias, a produção capitalista exigia 

grande quantidade de força de trabalho.  

Observa-se, pois, que quando o capitalismo ainda vivia seu desenvolvimento 

inicial, este fato por si só, isto é, essa necessidade imprescindível de força de trabalho dava 

todo o sentido de ser ao processo de alienação desvendado por Marx, processo este que em 

todo o mundo transformou o produtor direto em trabalhador, alienando-o de si mesmo, haja 

vista, a partir de então, este homem ser um objeto, uma coisa, uma mercadoria unicamente 

possuidora de força de trabalho, o que lhe obriga a vender-se para tentar obter aquilo que 

produz.  

Fazendo uso do exemplo clássico da história da expropriação do camponês da 

terra, a Inglaterra do século XV ao XIX, Marx também deixa evidente que o cercamento das 

terras comuns – que eram ocupadas por lavoura, pasto ou floresta, onde o camponês podia, 

com o seu trabalho livre e consciente, produzir seu mundo reproduzindo a natureza – e a 

posterior transformação dessas terras em propriedades privadas, participou do processo que 

criou o sistema capitalista a partir da estrutura econômica feudal. Contudo, explica que além 

da expropriação do camponês com o cercamento das terras comuns, o roubo das terras da 

Igreja e do Estado, além da transformação da propriedade feudal e do clã em propriedade 

privada moderna, participaram do processo que conquistou o campo para a agricultura 

capitalista, incorporaram as terras ao capital e concederam à indústria das cidades naquele 

país os proletários – aquela força de trabalho, sem a qual ela não existiria.  

Todavia, observe-se que, apesar de explicar a história da expropriação do 

camponês, usando como exemplo a Inglaterra, Marx (Op. cit., p. 831) ressalta que sua história 

“[...] assume coloridos diversos nos diferentes países, percorre várias fases em seqüência 

diversa e em épocas históricas diferentes”. E, que muito antes de escrever sobre a 
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expropriação do camponês das terras comunais, ele observava o desenrolar deste processo na 

Prússia, e denunciava-o no clássico artigo “Debates sobre a Lei dos Roubos de Madeira”1.  

Naquele artigo, segundo Foster (2005), Marx já observava que com a 

transformação em crime, da retirada de madeira seca e da caça nas florestas, colocava-se em 

jogo os direitos dos camponeses às antigas terras comuns, direitos que existiam desde tempos 

imemoráveis, mas que vinham sendo suprimidos pela propriedade privada e pela 

industrialização. Ele já percebia que aquilo que antes não era vendido e não tinha valor de 

mercado, o proprietário da floresta transformava em fonte de riqueza privada, ou seja, em 

valor. Além disso, percebia que o Estado, acompanhando o princípio liberal da legalidade, 

transformava os pobres e até seus filhos, que colhiam frutas nessas florestas, em criminosos. 

Todavia, acaba por concluir que seus argumentos sobre a lei racional e o direito costumeiro 

em favor dos camponeses são derrotados em benefício dos proprietários das florestas, pois, 

aos pobres era negada qualquer relação com a natureza não mediada pela propriedade privada, 

mesmo que essa relação fosse para a sua sobrevivência. Assim, caracterizou-se a alienação 

dos seres humanos da natureza, que é imposta àqueles que são desprovidos do poder.  

Mas não foi apenas com aquele artigo que Marx deixou evidente que a alienação 

da natureza não foi imposta a todos os homens igualmente; mais tarde, quando ele se refere à 

expropriação do camponês na Escócia, nota-se mais uma vez a questão sendo abordada. 

Segundo Marx (1988), enquanto milhares de lavradores que produziam para viver 

eram enxotados com o processo de expropriação, nas terras privatizadas inicialmente 

transformadas em pastagens de ovelhas e mais tarde também em reservas de caça, alguns 

poucos homens tinham garantido momentos de puro prazer e de aventura junto à “natureza”; 

mesmo porque, ele ressalta, o lucro proporcionado com a moda, mania ou paixão pela caça 

era, na maior parte das vezes, maior que com as pastagens de ovelhas. 

Para Foster (2005), as questões levantadas por Marx explicam, em sua obra, a 

ênfase de a análise da natureza residir no metabolismo da humanidade com a natureza através 

da produção, como também suas críticas à propriedade fundiária e sua ênfase na necessidade 

de resolver o conflito entre os homens e entre os homens e a natureza, restaurando os vínculos 

do homem com a terra através da associação. Esta associação, segundo Marx (2004a, p. 76), 

restaura os vínculos do homem com a terra, “[...] quando a terra deixa de ser um objeto de 

                                                
1 Artigo que, segundo Foster (2005), foi escrito por Marx na época em que ele era editor do jornal Rheinische 
Zeitung, entre 1842 e 1843, com o qual ele encampou a causa dos pobres pela primeira vez e se deu conta da 
necessidade de estudar economia, tendo, então, decorrido do seu processo de produção uma mudança intelectual 
fundamental. 
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regateio e se torna novamente, mediante o trabalho livre e a livre fruição, uma propriedade 

verdadeira e pessoal do homem”. 

Ciente disso, Foster (2005) observa que o metabolismo entre o homem e a 

natureza assume um papel central para uma sociedade futura de produtores associados na 

análise de Marx, posto que é uma das condições da vida comunal. Contudo, esclarece que não 

há nenhuma indicação em toda a sua obra de que ele acreditasse que com a transição para o 

socialismo, ocorreria automaticamente uma relação sustentável com a terra. Todavia, Marx 

teria indicado que as medidas necessárias para reverter a falha metabólica e restaurar a relação 

entre os seres humanos e a natureza – o fim do antagonismo entre cidade e campo através da 

integração entre agricultura e indústria, a dispersão da população e uma conseqüente melhoria 

do solo –, dependiam de uma transformação revolucionária nessa relação para alcançar uma 

síntese superior. Então ressalta que Marx afirma reiteradamente na sua obra que nessa 

sociedade pós-revolucionária o problema mais importante a ser enfrentado seria o da relação 

metabólica entre o homem e a natureza. 

Através da grande propriedade fundiária, a produção capitalista, que, para Marx 

(2004b, p. 570), reduziu a um número mínimo a população agrícola e concentrou a população 

nas cidades, “[...] perturba o intercâmbio material entre o homem e a terra, isto é, a volta à 

terra dos elementos do solo consumidos pelo ser humano sob a forma de alimentos e de 

vestuário [...]”. Assim, Foster (2005) compreendeu que, para Marx, ao capitalismo cabia o 

ônus da falha metabólica entre os seres humanos e a natureza, como também que a produção 

capitalista era em larga escala responsável pela violação das condições de sustentabilidade 

impostas pela natureza, posto que nela o lucro imediato é que orienta a produção.  

Observe-se que a privatização das terras e a concentração geográfica da 

população e dos demais fatores de produção, como também o trabalho livre, a acumulação 

prévia de capital e a generalização da circulação, destacados por Moraes e Costa (1999) 

como os pressupostos históricos do lucro capitalista, constituíam para Marx o processo de 

acumulação primitiva. Além disso, se em sua análise dialética materialista, Marx situou a 

falha metabólica como resultado da produção capitalista quando esta promoveu com a 

propriedade privada das terras a concentração da população nas cidades, ele evidenciou uma 

relação entre a falha metabólica e o processo de acumulação primitiva, mesmo porque, ao 

tempo em que o homem era alienado do trabalho e da natureza com a privatização das terras 

e a concentração da população nas cidades durante o processo de acumulação primitiva, 

também era processada a falha metabólica entre o homem e a natureza.  
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Poder-se-ia dizer de outra forma, mas no mesmo sentido, que existe um vínculo 

entre a falha metabólica, a privatização das terras e a concentração geográfica da população, 

sendo estas duas últimas condições que constituem o processo de acumulação primitiva 

destacado por Marx ou alguns dos pressupostos históricos do lucro capitalista destacados por 

Moraes e Costa. Assim, na totalidade das relações, também é possível observar o vínculo 

entre a falha metabólica e mais uma entre as condições que constituem o processo de 

acumulação primitiva: o trabalho livre.  

O trabalhador “livre” que, segundo Marx (1988, 2004b), deve ser encontrado no 

mercado de mercadorias pelo possuidor de dinheiro como condição para a transformação de 

dinheiro em capital, deve ser 

livre nos dois sentidos, o de dispor, como pessoa livre, de sua força de trabalho como 
sua mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas 
necessárias à materialização de sua força de trabalho, não tendo, além desta, outra 
mercadoria para vender (MARX, 2004b, p. 199). 

Ou seja: 

Trabalhadores livres em dois sentidos, porque não são parte direta dos meios de 
produção, como escravos e servos, e porque não são donos dos meios de produção, 
como o camponês autônomo, estando assim livres e desembaraçados dêles  (MARX, 
1988, p. 829-30).    

Reconhecendo que a razão de ser da “liberdade” do homem e de sua mobilidade 

no capitalismo já era percebida e analisada por Marx, Gaudemar (1977) expõe a tese de que a 

mobilidade do trabalho participa na determinação específica da economia capitalista em 

relação à economia mercantil em geral. Então, em suas reflexões sobre o fato de a mobilidade 

do trabalho estar na origem da produção da mais-valia e conseqüentemente da acumulação do 

capital ele também aborda a questão do trabalho “livre”.  

Segundo esse autor, a “liberdade” que se requer do homem no capitalismo é 

explicada pelo fato de só ele possuir uma mercadoria cujo valor de uso é fonte de valor: a 

força de trabalho. Porém, para realizar-se a transformação do dinheiro em capital, o 

trabalhador deve estar livre para sujeitar-se a ele. Mas destaca, como condição para que esse 

trabalhador “livre” venda sua força de trabalho, que esta deve ser “[...] móvel, quer dizer apta 

para as deslocações e modificações do seu emprego, no limite, tão indiferente ao conteúdo do 

seu emprego como o capital o é de onde investe, desde que o lucro extraído seja satisfatório” 

(Op, cit., p. 190). 

A produção da força de trabalho, ele explica, é o momento da aquisição da sua 

mobilidade, o que, para Marx é o momento da acumulação primitiva, da transformação do 



  

                     

 

32 

dinheiro em capital, e assim, da formação do proletariado. E explica também que enquanto a 

expropriação do camponês da terra transforma-o em proletário numa mobilidade social, no 

plano espacial, prefigura-se a separação entre campo e a cidade e a divisão territorial pela 

especialização dos territórios, originando formas espaciais de mobilidade do trabalho 

correspondentes. 

 Vê-se que é sabido, que para Marx (1988, p. 831), na base do processo da 

acumulação primitiva, ponto de partida da acumulação capitalista, está a expropriação de 

grandes massas de camponeses, “[...] súbita e violentamente privadas de seus meios de 

subsistência e lançadas no mercado de trabalho como levas de proletários destituídos de 

direitos [...]”, mesmo porque, para ele, estava claro que 

o modo capitalista de produção e de acumulação e, portanto, a propriedade privada 
capitalista exigem, como condição existencial, o aniquilamento da propriedade 
privada baseada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do trabalhador (MARX, 
1988, p. 894).    

Expostas sucintamente algumas reflexões a partir de autores que, de uma forma ou 

de outra, abordaram a complexidade que envolve a relação homem/natureza na perspectiva do 

processo de acumulação capitalista, o que se deseja destacar neste momento em que se inicia a 

análise da territorialização do ecoturismo no Domo de Itabaiana limitar-se-á mais 

precisamente a algumas considerações.  

Inicialmente, essas considerações dizem respeito ao fato de que a expropriação da 

terra do produtor direto é compreendida ao mesmo tempo, neste trabalho, como condição para 

a “liberdade” do homem que o capitalismo exige para sobreviver e como condição para a 

produção da falha metabólica entre o homem e a natureza. Os dois processos, nesses termos, 

foram determinados pelas mesmas forças na longa história da acumulação primitiva.  

Mas enquanto esses dois processos vão sendo operados no decorrer da história, 

concomitantemente outros processos não menos importantes estão em curso. E esta é outra 

consideração que deve ser observada.    

Entre esses processos observa-se que a Terra também passa a ser um objeto de 

escambo, uma mercadoria. Ela não é mais uma propriedade de usufruto comum dos homens, 

muito menos, dos homens e dos outros seres. Ela e tudo que nela há são propriedades 

capitalistas que devem ser exploradas tal qual a mercadoria-força de trabalho no mercado das 

mercadorias. 

Sobre essa questão, Smith (1988, p. 20) observa: 
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Em sua tendência constante para acumular quantidades cada vez maiores de riqueza 
social sob o seu controle, o capital transforma a face do mundo inteiro. Nenhuma 
pedra feita por Deus permanece no lugar, nenhuma relação original com a natureza 
permanece inalterada, nenhum ser vivo deixa de ser afetado.   

Um outro processo observado, e que dá todo o sentido de ser ao anterior, é que 

Na realidade, os acontecimentos que transformam os pequenos lavradores em 
assalariados e seus meios de subsistência e meios de trabalho em elementos 
materiais do capital, criam ao mesmo tempo para êste o mercado interno (MARX, 
1988, p. 865).    

Assim, como permanecem existindo necessidades – no início desse processo, 

necessidades outras que não as de hoje – que precisam ser satisfeitas pelo homem, mesmo ele 

deixando de ser o produtor direto dos seus meios de subsistência, no mercado, além de ele 

vender sua mercadoria-força de trabalho, para satisfazê-las, ele também começa a participar 

do processo de reprodução do capital, como consumidor. Contudo, a “liberdade” desse 

proletário dos seus meios de produção e de subsistência, graça que lhe foi concedida e “[...] 

inscrita a sangue e fogo nos anais da humanidade [...]” (Op. cit., p. 830), não garantirá, de 

forma alguma, que ao vender a sua mercadoria-força de trabalho no mercado e produzir uma 

quantidade e uma variedade cada vez maior de mercadorias, que ele possa fazer uso delas 

como consumidor, satisfazendo suas necessidades. 

Nesse sentido, é pertinente a observação da tese 43 de Debord (1997, p. 31), 

quando ele afirma: “Na fase primitiva da acumulação capitalista, ‘a economia política só vê 

no proletário o operário’, que deve receber o mínimo indispensável para conservar sua força 

de trabalho; jamais o considera ‘em seus lazeres, em sua humanidade’”. 

Convém lembrar sobre o lazer, retrocedendo ainda mais na história, que a sua 

origem está relacionada à produção do excedente. Engels (2004, p. 168) refere-se à relação 

que existiu entre a origem desse excedente e a “[...] divisão da sociedade em duas classes: 

senhores e escravos, exploradores e explorados”. Enquanto Smith (1988), quando observa 

que o excedente permanente torna-se a base da divisão da sociedade em classes, afirma 

também que nela ”[...] uma parte da sociedade deixa de executar trabalho produtivo, em 

parte ou no todo, e obtém lazer às custas da população restante que continua trabalhando” 

(Op. cit., p.75).  

Contudo, retornando ao ponto deste texto do qual se retrocedeu na história, 

Debord (1997, p. 31-32) também ressalta na tese já mencionada que 

Esse ponto de vista da classe dominante se inverte assim que o grau de abundância 
atingido na produção das mercadorias exige uma colaboração a mais por parte do 
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operário. Subitamente levado do absoluto desprezo com que é tratado em todas as 
formas de organização e controle da produção, ele continua a existir fora dessa 
produção, aparentemente tratado como adulto, com uma amabilidade forçada, sob o 
disfarce de consumidor. Então, o humanismo da mercadoria se encarrega dos 
‘lazeres e da humanidade’ do trabalhador, simplesmente porque agora a economia 
política pode e deve dominar essas esferas como economia política.  

Ao observar essa mudança de tratamento para com o trabalhador/consumidor no 

mercado, também se deve levar em consideração que, enquanto era estabelecida a falha 

metabólica e o homem “livre” era proletarizado, todo o seu tempo era expropriado. 

Explicando-se assim o fato de Marx (2004b) ter observado que, embora a mercadoria que o 

trabalhador possui e é forçado a vender, sua força de trabalho, por sua natureza específica, 

imponha limites ao consumo, o capitalista procura prolongar ao máximo a jornada de 

trabalho, mesmo porque “[...] a produção da mais-valia ou a extração de trabalho excedente 

constitui o conteúdo e o objetivo específicos da produção capitalista [...]” (Op. cit. p. 341).   

Somente a partir da expropriação do tempo, para Debord, torna-se possível seu 

retorno como “tempo espetacular”. Este tempo, na sociedade espetacular por ele explicitada, é 

uma mercadoria consumível e é “[...] tratado como matéria-prima de novos produtos 

diversificados que se impõe no mercado como empregos socialmente organizados do tempo 

[...]” (Op. cit., p. 104-05). E os momentos de lazer e de férias que, segundo o autor, é quando 

o tempo é consumido pela sociedade nesta economia dos serviços em expansão, são 

oferecidos explicitamente como momentos de vida real e desejados tais quais as demais 

mercadorias. Contudo, esse autor faz ver que, “[...] mesmo nesses momentos concedidos à 

vida, ainda é o espetáculo que se mostra e se reproduz [...]” (Op. cit., p. 106). 

Na fase atual desse modo de produção, fica evidente que após ter-se produzido a 

falha metabólica entre o homem e a natureza no processo de acumulação primitiva do capital, 

vivencia-se um momento no qual as paisagens dos lugares que ainda guardam alguma relação 

com a natureza que precedeu a história humana, como ocorre no Domo de Itabaiana, são 

transformadas em mercadorias, e os homens que porventura não estiverem vendendo-as 

devem consumi-las praticando o ecoturismo.  

Nesse sentido, a separação entre os homens e a terra que preocupava Marx 

naquele momento da história continua a servir, agora de uma outra forma que não exatamente 

aquela pensada por ele, aos propósitos do capital, que hoje impõe como mais uma necessidade 

o consumo do “tempo livre” junto à “paisagem natural” através do ecoturismo, no qual se 

realizam a apropriação da mais-valia e a reprodução do capital. 
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2.2 Ecoturismo: uma Necessidade Criada no Regime de Acumulação Flexível 

 

Harvey (2005) apresenta algumas reflexões de Marx em “Grundrisse”, 

fundamentais ao propósito deste texto, pois nelas a essência das necessidades impostas ao 

homem no capitalismo já são desvendadas. Nessas reflexões Marx afirma que a criação da 

mais-valia absoluta pelo capital depende da expansão constante da esfera da circulação, 

enquanto a produção de consumo novo é a exigência para a produção da mais-valia relativa. 

Então explica que inicialmente ocorre 

a expansão quantitativa do consumo existente; em segundo lugar, a criação de novas 
necessidades, propagando as necessidades existentes num círculo maior; em terceiro 
lugar, a produção de novas necessidades, e a descoberta e a criação de novos valores 
de uso (MARX 1973 apud HARVEY, 2005, p. 72). 

Então, sob as condições dessa tendência de expansão, ele faz ver que o capitalismo 

cria um sistema no qual todas as qualidades, naturais e humanas, são exploradas, e no qual a 

natureza é vista pela primeira vez como simples objeto, matéria de utilidade para os homens. 

Assim afirma, que 

De acordo com essa tendência, o capital se impulsiona além das barreiras nacionais, 
e prejudica a adoração da natureza, assim como todas satisfações tradicionais, 
limitadas, incrustadas das necessidades ao alcance, e as reproduções dos antigos 
estilos de vida. É destrutivo em relação a tudo isso, e, constantemente, revoluciona 
tudo isso, derrubando todas as barreiras que cercam o desenvolvimento das forças de 
produção, a expansão das necessidades, o desenvolvimento multifacetado da 
produção, e a exploração e a troca das forças naturais e mentais (Op. cit.). 

Poder-se-ia explicar, dessa forma, o porquê de o lucro, segundo Smith (1988, p. 

94), ser a necessidade que deve satisfazer-se no capitalismo. Afinal, é com este propósito, 

segundo o autor, que o capital “[...] coloca uma etiqueta de preço em qualquer coisa que ele 

vê, e a partir desta etiqueta de preço é que se determina o destino da natureza”.  

Essa natureza, da qual o homem foi separado no longo processo histórico em que 

se dava a acumulação primitiva, sempre, embora sob formas diferenciadas, participou do 

processo de reprodução do capital. Assim, também, quando o capital é aplicado nas atividades 

econômicas que pressupõem o consumo da paisagem natural como é oferecido pelo 

ecoturismo – tal qual é “oferecido explicitamente”, o consumo do tempo pela sociedade, nos 

momentos de lazer e de férias –, na sua lógica da busca incessante do lucro, ele não se furta de 

satisfazer a sua própria necessidade. E, tendo em vista que estas atividades configuram 

relações entre os homens e entre estes e a natureza, determinadas pela busca do lucro como as 
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demais atividades capitalistas, elas apresentam contradições, visto que “[...] a relação com a 

natureza acompanha o desenvolvimento das relações sociais e, na medida em que estas são 

contraditórias, também o é a relação com a natureza” (SMITH, 1988, p. 85). 

Mesmo considerando evidente, como é observado por Smith (Op. cit., p. 78), que 

“[...] com o aparecimento de classes sociais, o acesso à natureza não é distribuído de forma 

equânime [...]” e que, conforme Moraes e Costa (1999, p. 179) observam, “[...] a forma 

metropolitana de organizar o habitat humano, não é, certamente, a mais adequada para a 

saúde mental e física dos indivíduos [...] [ nem é] um resultado da vontade coletiva dos 

homens [...]”,  para não permanecer confundindo a “imagem” com a “coisa”, é necessário 

observar que a prática do ecoturismo, que hoje ocorre em pequena escala no Domo de 

Itabaiana, e que é importante economicamente em outros lugares, não é simplesmente um 

sinal de necessidade por parte de um número indeterminado de pessoas de momentos de lazer 

– contato ou aventura – junto à natureza, como em geral é apresentada.  

O crescimento da prática do ecoturismo como atividade econômica representa, 

sobretudo, uma necessidade criada no regime de acumulação flexível. Neste sentido, essa é 

uma entre tantas mudanças nas práticas culturais e político-econômicas observadas nas 

últimas décadas, na esteira do pós-modernismo. 

São esclarecedoras neste momento, para seguir o rumo que será tomado a seguir, 

na tentativa de cumprir o propósito deste texto, algumas considerações de Harvey. Para este 

autor, “[...] há mais continuidade do que diferença entre a ampla história do modernismo e o 

movimento denominado pós-modernismo” (HARVEY, 2002, p. 111). Este último, por suas 

características, “[...] envereda firmemente pelo caminho de uma cultura empreendimentista 

que é o marco do neoconservadorismo reacionário” (Op. cit., p. 112). Justifica-se, dessa 

forma, sua “[...] retórica [...] perigosa, [...] que evita o enfrentamento das realidades da 

economia política e das circunstâncias do poder global (Op. cit.). 

Essas breves considerações deixam evidente o porquê de o pós-modernismo 

negar a metateoria “[...] capaz de apreender os processos político-econômicos [...] que estão 

se tornando cada vez mais universalizantes [...]” (Op. cit.). Todavia, Harvey ressalta que, 

situando a condição pós-moderna em seu contexto histórico, pode-se “[...] levá-la para o 

âmbito de condição acessível à análise e interpretação materialista histórica” (Op. cit., p. 

276). Assim, pode-se “[...] até ser teorizada com base na metanarrativa do desenvolvimento 

capitalista que Marx formulou” (Op. cit., p. 293).     
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Apresentadas essas considerações, com o objetivo de poder entender o real 

alcance das mudanças observadas com o pós-modernismo, tomam-se de empréstimo as 

palavras daquele autor quando, em sua tese, afirma que tais mudanças,  

quando confrontadas com as regras básicas da acumulação capitalista, mostram-se 
mais como transformações da aparência superficial do que como sinais do 
surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial 
inteiramente nova. (Op. cit., p. 07) 

Nessa tese, Harvey defende a existência de uma vinculação necessária entre um 

novo ciclo de compressão do tempo-espaço observado a partir dos anos 1960 na organização 

do capitalismo, com a ascensão de formas culturais pós-modernas, que, iguais às mudanças 

político-econômicas, respondem, agora, diferentemente, aos ciclos passados de compressão 

do tempo-espaço, e com a emergência de modos mais flexíveis de acumulação do capital, no 

limite, marcada pelo gigantismo do capital financeiro/especulativo. 

E assim, a criação das condições necessárias à territorialização do ecoturismo no 

Domo de Itabaiana, panorama que nem sempre é reconhecido por quem a deseja, é vista 

nestes termos como reflexo do regime de acumulação flexível no qual os capitalistas devem 

explorar “todo tipo de novas possibilidades”. 

É necessário deixar claro que, segundo aquele autor, essa nova forma de 

acumulação que se sustenta na flexibilidade dos processos e mercados de trabalho, como 

também na flexibilidade dos produtos e padrões de consumo, apresenta entre suas 

características o surgimento de novos setores de produção e de novos mercados, 

principalmente setores de produção e mercados, relacionados aos serviços. E é desta forma 

que o crescimento do ecoturismo em todo o mundo parece caracterizar-se. 

Observe-se, portanto, que com a mundialização do capital, este, através da ajuda 

dada pelas políticas de Estado, implementa o desmantelamento das conquistas que 

possibilitam as mínimas condições de proteção social aos trabalhadores, resultando daí o 

aprofundamento do trabalho precário em todo o mundo, e o que ocorre com o trabalho, neste 

sentido, nas atividades do setor de serviços também ocorre nos espaços de acumulação onde o 

turismo é implementado.       

Torna-se necessário também observar que o crescimento da prática do ecoturismo 

nesse regime de acumulação flexível pode, em grande medida, ser influenciado pela mídia. 

Ressalta-se, então, entre seus veículos o papel da televisão. Esta, para Harvey (Op. cit, pp. 63-



  

                     

 

38 

64), é “[...] um produto do capitalismo avançado e, como tal, tem de ser vista no contexto da 

promoção de uma cultura do consumismo”. Dessa forma, esse autor chama atenção para a  

produção de necessidades e desejos, para a mobilização do desejo e da fantasia, para 
a política da distração como parte do impulso para manter nos mercados de consumo 
uma demanda capaz de conservar a lucratividade da produção capitalista (Op. cit, p. 
64). 

Sobre essa questão Debord (1997) esclarece que se o espetáculo, “[...] o modelo 

atual da vida dominante na sociedade [...]” (Op. cit. p. 14), “[...] tomado sob o aspecto 

restrito dos ‘meios de comunicação de massa’, [...] dá a impressão de invadir a sociedade 

como simples instrumentação, tal instrumentação nada tem de neutra [...]” (Op. cit. pp. 20-21 

). Para ele, nesta sociedade do espetáculo que exalta as mercadorias em lugar dos homens e 

fabrica “pseudonecessidades” ininterruptamente, esses meios de comunicação propagam o 

entusiasmo por determinados produtos. Um desses “produtos” pode, inclusive, ser um lugar, 

que, a partir de então, deverá vir a ser um lugar da moda. 

 Desse ponto de vista, a exemplo de outras tantas atividades econômicas, o 

crescimento do ecoturismo, que hoje é observado no mundo, pode ser interpretado como 

reflexo do “fluxo perpétuo” das necessidades criadas no regime de acumulação flexível que 

marca a pós-modernidade. No entanto, esta, na essência, nada muda.  

Muito antes da televisão e de outros meios mais modernos de comunicação, como 

já constatava a produção das necessidades no capitalismo, Marx (2002, p. 89) afirmava que 

“[...] tanto a criação como a satisfação destas necessidades são, elas próprias, um processo 

histórico [...]”. Então, enquanto trata da modernização no contexto da modernidade e aborda o 

fetichismo da mercadoria desvendado por Marx, Harvey (2002, p. 99), citando-o, escreve: 

O produtor capitalista tem cada vez mais ‘o papel de alcoviteiro’ entre os 
consumidores e seu sentido de necessidade, excitando neles ‘apetites mórbidos, à 
espreita de cada uma de suas fraquezas – tudo isso para que possa exigir o numerário 
pelo seu serviço de amor’. O prazer, o lazer, a sedução e a vida erótica são trazidos 
para o âmbito do poder do dinheiro e da produção de mercadorias.    

 Contudo, além de perceber que determinadas necessidades são, na realidade, 

“pseudonecessidades” gestadas ininterruptamente num longo processo histórico para 

possibilitar a reprodução do capital, é preciso observar que tais necessidades resultam das 

idéias dos capitalistas, que detêm além dos meios para a “produção material”, os meios para a 

“produção espiritual”. E que, como o conjunto das suas demais idéias, que são as idéias 

dominantes, as idéias que impõem determinadas necessidades também servem ao propósito 

mantê-los existindo como classe dominante.      
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As idéias dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como idéias; portanto, das 
relações que precisamente tornam dominante uma classe, portanto as idéias do seu 
domínio (Marx, 2002, p. 56). 

Um movimento geográfico do capital e do trabalho no Domo de Itabaiana, 

provocado pelo crescimento dessa atividade, configurar-se-ia dessa forma. E nesta 

perspectiva, ele é transformado numa nova matéria-prima do ecoturismo – um produto 

turístico, na linguagem do mercado –, implicando assim a existência de uma força de trabalho 

e de um mercado para aquela atividade e possibilitando, sobretudo, novas oportunidades para 

o capital. Em suma, confirmando-se aquilo que é proposto em planejamento com tal fim pelo 

Estado, será possível observar na história do Domo, o capital garantindo sua reprodução 

através do ecoturismo. 

Assim, não obstante inserir na análise do crescimento do ecoturismo, que ocorre de 

forma generalizada pelo mundo e que apenas é planejado para o Domo de Itabaiana, as 

reflexões em torno da criação de novas necessidades neste processo de acumulação flexível 

do capital, na tentativa de compreender o processo como parte de uma totalidade com as 

especificidades que os novos tempos apresentam, é necessário considerar, antes de tudo, que 

permanecem as determinações impostas pela economia política. 

 

2.3 A Economia Política e a Acumulação do Capital com o Ecoturismo 

 

Quando na história a divisão social subordinou o trabalho ao capital, o sistema de 

metabolismo social do capital foi produzido. Neste sistema, segundo Antunes (2000), as 

mediações primárias básicas, ou mediações de primeira ordem, em que os indivíduos dotados 

de certa autodeterminação e objetivando a preservação da vida individual e social 

relacionavam-se e mantinham-se em constante intercâmbio com a natureza, são sobrepostas e 

conduzidas pelo sistema de mediações de segunda ordem. 

Então, conforme Mészáros (2006), o sistema do capital das mediações de segunda 

ordem – mediações componentes deste modo estabelecido de controle sociometabólico, as 

quis se sustentam reciprocamente num círculo vicioso destrutivo da mediação primária entre 

os seres humanos e a natureza –, “[...] controla os atores humanos da história com base nos 

imperativos objetivos da expansão do capital, [...] [e] os ilude com relação às suas 
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motivações como ‘agentes livres’ e também em relação à margem perceptível de suas ações 

(Op. cit. p. 187).” 

A lógica da sociedade é assim invertida. E ao tempo em que o capital subordina 

totalmente o valor de uso das coisas ao seu valor de troca, aprofunda-se a separação entre a 

produção para o atendimento das necessidades humanas e a produção voltada essencialmente 

à acumulação do capital. Então, todos os campos da vida social são submetidos à valorização 

do capital. 

Mas para que todos os campos da vida social possam ser submetidos à valorização 

do capital privado com absoluta liberdade, Chesnais (1996) ressalta que, com a globalização, 

sendo esta expressão das forças de mercado liberadas “parcialmente” de entraves, são 

impostas as idéias de eliminar o controle do processo pela sociedade e a necessidade de ela 

adaptar-se às novas exigências e obrigações.  

Contudo, segundo o autor, a necessária adaptação que é imposta neste cenário 

atual, em que a produção deixa de ser prioridade do capital e a financeirização extremada e a 

mundialização do capital “[...] não apagam a existência dos Estados nacionais [...]” (Op. cit., 

p. 18), pressupõe que a liberalização e desregulamentação sejam levadas a cabo em prol das 

empresas, pelos Estados, que por sua vez “[...] viram sua capacidade de intervenção reduzida 

a bem pouco pela crise fiscal, e os fundamentos de suas instituições solapados a ponto de 

torná-los quase incapazes de impor qualquer coisa ao capital privado” (Op. cit., p. 301). 

Segundo Mészáros (2006), neste sistema do capital estabelecido – que é 

“totalizante e incontrolável”, cujo núcleo constitutivo é formado pelo tripé capital, trabalho e 

Estado e do qual o capitalismo é uma das variantes históricas –, qualquer coisa que pretenda à 

legitimidade e à viabilidade socioeconômica deve adaptar-se a sua estrutura, e ainda, o capital 

não consente a introdução de princípios de regulação socioeconômica que restrinjam sua 

expansão. Mesmo porque, para deslocar os problemas e as contradições que surgem no 

sistema do capital e criar a ilusão de que não é necessária uma mudança fundamental neste 

modo de controle sociometabólico, a expansão é absolutamente necessária. 

Neste momento, é necessário observar que as considerações que remetem à 

totalidade, antes apresentadas, não podem ser ignoradas quando se observa a realidade e o que 

é planejado para o Domo de Itabaiana, pois os fatos que marcam a sua realidade e o que é 

planejado para ele, apesar das particularidades, apenas podem parecer desvinculados das 

questões anteriormente expostas.  
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Para que essa relação possa tornar-se compreensível, não se pode perder de vista 

que o Domo, além de território de várias práticas produtivas, é um tradicional território do 

lazer; que a sua exploração com o ecoturismo é planejada pelo Estado, para ser desenvolvida 

pelas empresas, e que o ecoturismo é uma “modalidade” de turismo, portanto uma atividade 

econômica que, como as demais, segue os princípios impostos pela mesma lógica.  

É óbvio que na condição de território de várias práticas produtivas tradicionais, o 

trabalho de sucessivas gerações vem imprimindo valor ao Domo de Itabaiana. Assim, é 

possível afirmar que ele é um valor-de-troca. Entretanto, na condição de território do lazer 

onde são usados apenas os atrativos fornecidos pela natureza, como o Domo não tem a 

propriedade de ser produto do trabalho, que é o que determina o valor, ele não possui valor. 

Contudo, como a “[...] utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso [...]” (Op. 

cit., p. 58), uma “[...] coisa pode ser valor-de-uso sem ser valor. É o que sucede quando sua 

utilidade para o ser humano não decorre do trabalho. Exemplos: o ar, [...] a madeira que 

cresce espontânea na selva etc” (MARX, 2004b, p. 62). Nestes termos, para a população que 

tradicionalmente faz uso dos atrativos naturais do Domo para o lazer, ele é um valor-de-uso. 

Mas se observe que apesar de o valor-de-troca não ser intrínseco a nada, nesta 

”[...] forma de sociedade [...] os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais 

do valor-de-troca” (Op. cit., p. 58). Então, quando o produto é “[...] transferido a quem vai 

servir como valor-de-uso por meio de troca [...]” (Op. cit., p. 63), ele se torna mercadoria. 

Dessa forma, embora se saiba que os “[...] valores-de-uso [...], as mercadorias, 

são conjunções de dois fatores, matéria fornecida pela natureza e trabalho [...]” (Op. cit., p. 

65), e que o conjunto das formas naturais que compõem o Domo de Itabaiana, suas serras, 

riachos, flora, etc., ou seja, sua “paisagem natural”, não é produto do trabalho, considera-se 

que a partir do momento em que seu uso para o lazer é mediado pela troca, ela é valor. A sua 

“paisagem natural”, com o ecoturismo, é um valor-de-troca. A esse respeito cita-se Marx 

(Op. cit., p. 69): 

As mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores-de-uso, de objetos materiais, 
como ferro, linho, trigo etc. É a sua forma natural, prosaica. Todavia, só são 
mercadorias por sua duplicidade, por serem ao mesmo tempo objetos úteis e veículos 
de valor. Por isso, patenteiam-se como mercadorias, assumem a feição de 
mercadoria, apenas na medida em que possuam dupla forma, aquela forma natural e 
a de valor.  

Segundo Ouriques (2005), a “mercadoria-paisagem”, que é produzida socialmente 

como a matéria-prima do turismo e que é um dos seus fundamentos e seu principal 
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determinante, tem um caráter fantasioso. Nessa atividade, que é uma forma de fetichismo e de 

dependência, da mesma maneira que toda a realidade social, as paisagens tornam-se 

espetáculos que devem ser consumidos, elas são mercadorias, como se isto lhe fosse uma 

característica inerente. Então, “[...] por meio da valorização de lugares onde os atributos 

paisagísticos deliciam os sentidos humanos, é produzido o fetichismo espacial” (Op. cit., p. 

20). 

No turismo, o autor explica que os elementos da natureza inorgânica representam 

um preço sem relação com a produção do valor e são apropriados sem propriedade. Há, assim, 

um falso consumir da paisagem, mas este tem uma base material fundamentada na troca de 

mercadorias, pois, quando o turista participa desse consumo “impalpável”, ele, entre outras 

coisas, desloca-se, alimenta-se, hospeda-se, etc.. 

Os atributos da paisagem, desse modo, são o meio através do qual se realiza a 

relação entre o trabalho e o capital no turismo, mas como em qualquer outra atividade 

econômica, no turismo, que a princípio é fundamentado na paisagem e vive da apropriação do 

estético, a verdadeira base de sustentação é a exploração da força de trabalho pelo capital.  

Para o autor, a expansão dessa atividade, que entre outras coisas paga salários 

inferiores à média da economia nacional2, que explora a mão-de-obra infantil, inclusive com a 

modalidade do turismo sexual e que provoca entusiasmo nos capitalistas, antes de ser 

entendida como a criação de oportunidades, é uma forma específica de extrair mais-valia. E 

no Brasil, a expansão do turismo “[...] tem sua razão de ser em virtude de aqui existir uma 

‘matéria-prima’ fundamental: uma força de trabalho abundante e tornada disponível, tanto 

no litoral quanto no interior do país” (Op. cit., p. 131). 

Observe-se, pois, que mesmo não se percebendo qualquer ação significativa 

implementada pelo capital para ele reproduzir-se a partir do ecoturismo explorando a força de 

trabalho no Domo de Itabaiana, são desenvolvidas pelo Estado iniciativas que antecipam as 

condições necessárias para que, no futuro, quando for do interesse do capital, possa 

concretizar-se a mercantilização da paisagem desse local e sua transformação em território do 

ecoturismo. 

Nesse sentido, cabe a observação de Mészáros (2003, p. 29), quando ele esclarece 

que há na “ajuda externa” do Estado ao capital, uma “hibridização”: “Sua principal dimensão 

                                                
2 Em Ouriques (2005), este fato é observado a partir da tabela 3 da página 129.  
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é o sempre crescente envolvimento direto e indireto do Estado em salvaguardar a 

continuidade do modo de reprodução do metabolismo social do capital”. 

Não se pode perder de vista que além de o Estado ser “[...] um produto da 

sociedade, [...] um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a 

amortecer o choque [...]” (ENGELS, 2004, p. 176-77) entre as classes com interesses 

antagônicos, “[...] e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’” (Op. cit., p. 177), ele também é 

o “[...] instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado” (Op. cit., 

p. 179). Nestes termos, “[...] o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe 

dominante fazem valer os seus interesses comuns [...]” (MARX; ENGELS, 2002, p. 101).  

Assim, como é “[...] função do Estado administrar a sociedade de classe, 

conforme os interesses da classe dominante; [...] o que [ele] faz através de suas armas 

militares, jurídicas e ideológicas e econômicas [...]” (SMITH, 1988, p. 79), é natural que o 

Estado, desde sempre com suas armas, siga cumprindo, também no caso do ecoturismo, e em 

particular no caso do ecoturismo no Domo de Itabaiana, seu papel garantidor do processo 

capitalista revolucionário. 

Nesses termos, observe-se o que Debord (1997, p. 175) ressalta sobre a economia 

e o Estado: 

A fusão econômico-estatal é a tendência mais manifesta do século XX; ela se tornou 
o motor do desenvolvimento econômico recente. A aliança – defensiva e ofensiva – 
firmada entre essas duas forças, a economia e o Estado, garantiu-lhes os maiores 
ganhos comuns em todos os domínios: pode-se dizer que cada uma das duas possui a 
outra; é absurdo opor uma à outra, ou fazer uma distinção entre suas razões e 
desrazões.  

Segundo Harvey (2005), o Estado, que é um instrumento de dominação de classe e 

árbitro entre os interesses conflitantes no interior da classe capitalista, sempre esteve presente 

no processo de amadurecimento do capitalismo, embora mudasse suas formas e modos de 

funcionamento. Portanto, para ele “[...] a noção de que o capitalismo alguma vez funcionou 

sem o envolvimento estreito e firme do Estado é um mito [...]” (Op. cit., p. 92). Hoje, ele 

explica, “[...] pouquíssimos aspectos da produção e do consumo [...] não estão profundamente 

afetados, direta ou indiretamente, por políticas do Estado” (Op. cit., p. 79), uma vez que, 

como sempre, ele “[...] deve desempenhar um papel importante no provimento de ‘bens 

públicos’ e infra-estruturas sociais e físicas; pré-requisitos necessários para a produção e 

troca capitalista [...]” (Op. cit., p. 85). 
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Harvey (2002) ainda afirma sobre o Estado que este é disciplinado por forças 

internas e por condições externas, por conseguinte pelo processo de circulação, e que ele pode 

promover estratégias de acumulação do capital. Com este intuito é que ele cria um sentido de 

comunidade e uma definição dos interesses públicos acima dos interesses e das lutas de 

classes e setores.  

Isso se reflete em boa parte da literatura atual, na qual se observa discursos e 

teorias, nas diversas ciências, inclusive na Geografia, que pretendem demonstrar a 

possibilidade de conciliar os interesses das classes sociais no tocante ao desenvolvimento das 

atividades econômicas. Todavia, quando se analisa a questão a partir do que a realidade 

expressa, por exemplo, através dos resultados de investimentos que promovem o 

desenvolvimento da atividade turística em Sergipe, logo fica evidente que o conflito de 

interesses entre as classes sociais persiste. 

É imperativo, então, este conflito estar no centro das atenções de quem se ocupa 

em analisar a espacialidade dos fenômenos sociais e econômicos, como o processo de 

territorialização do ecoturismo no Domo de Itabaiana. Essa necessidade ocorre tendo em vista 

o fato de, no planejamento desta atividade em outros lugares – seja ele elaborado pelo Estado, 

pela iniciativa privada, ou pelos dois conjuntamente –, já ter sido demonstrado que suas ações 

são implementadas em um ritmo e direção quase sempre determinados por aquela classe 

social que detém poder. Afinal, esta classe social que impõe a lógica capitalista, através da 

escolha dos espaços onde faz seus investimentos, também no turismo, traduz as 

transformações pretendidas para que eles sirvam melhor aos seus objetivos.  

É óbvio, dessa forma, o porquê de uma grande concentração dos investimentos 

turísticos de Sergipe em Aracaju, sua capital. Contudo, deve-se observar que ao mesmo tempo 

em que essa escolha é efetuada, descartam-se em alguns casos e em outros se reservam para 

outro momento, investimentos em espaços que hoje não oferecem a mesma condição para a 

reprodução do capital. 

Está claro, nas diversas escalas do poder, que o Estado desempenha um papel 

fundamental neste processo, mesmo porque “[...] o capitalismo tende a submeter às suas 

formas de organização social toda e qualquer relação social presente no interior de seus 

domínios [...]” (MORAES; COSTA, 1999, p. 64). Todavia, como o poder de uma classe 

social pode ser subjugado pelas determinações externas àquele espaço onde ela é hegemônica, 

é necessário atentar para a relação que se estabelece entre as diferentes escalas espaciais.  
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Sobre essa questão, Albagli (1998) chamando atenção para o fato de que neste 

cenário “globalizado” é colocado em cheque o papel dos Estados-Nações como unidades 

políticas soberanas e como atores centrais no jogo de forças que movem o cenário mundial, 

afirma que  

os instrumentos de política, de planejamento e de coordenação de ações, de caráter 
estatal, adquirem uma importância renovada, à medida em que o Estado é compelido 
a assumir o desafio de atender e de viabilizar, simultaneamente, interesses existentes 
nos planos global, nacional e local (Op. cit., p. 8).            

No entanto, essa intervenção dos Estados-Nações, ainda conforme a autora, ocorre 

de modo subordinado “[...] oferecendo condições materiais, jurídico-normativas e de outra 

natureza à produção da sociedade espacialmente globalizada” (Op. cit., p. 11). Então, 

conclui sobre suas reflexões em torno do poder que se estabelece entre as diferentes escalas 

espaciais, nesse contexto em que o processo de globalização amplia-se, que as 

responsabilidades dos Estados-Nações são “[...] ampliadas no tocante ao desenvolvimento e à 

implementação de políticas nacionais orientadas para promover uma intervenção 

coordenada nos planos global, nacional e regional/local” (Op. cit.). 

Observe-se, pois, que Smith (1988, p. 206), ao tempo em que deixa implícito o 

porquê da estabilidade dos Estados-Nações, afirma sobre aquela escala espacial que no “[...] 

mundo volátil e dinâmico da acumulação do capital, esta subdivisão política do globo tem 

sido um arranjo notavelmente estável para organizar a expansão e a acumulação do capital”.  

Dessa forma, também quando tratam do papel desempenhado pelos Estados-

Nações, as palavras desses autores reafirmam que o Estado torna possíveis as intervenções do 

capital nas diversas escalas espaciais. E assim, antes de ser um empecilho aos seus propósitos, 

o Estado está ao seu serviço. 

Nesse sentido, o que na essência dos fatos se observa é que a economia política – 

nas suas “avassaladoras relações de poder” –, a partir da intervenção do Estado nas diversas 

escalas espaciais, pode estar institucionalizando generalizadamente, no Brasil e no Mundo, a 

necessidade da prática do ecoturismo. E, por conseguinte, na produção do espaço do Domo de 

Itabaiana, especificamente, a economia política está participando como elemento 

determinante de mais um processo de territorialização. Desta feita, a territorialização do 

ecoturismo em um tradicional território de outras tantas práticas produtivas, assim como 

também o é um tradicional território de uso para o lazer. 
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3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O DOMO DE ITABAIANA  

 

3.1 Área, Localização e Divisão Político-administrativa   

 

O Domo de Itabaiana, com uma área de 739,06 Km², está localizado no agreste 

sergipano, entre os rios Sergipe e Vaza-Barris, mais precisamente entre 10°32’29”e 

10°50’10” de latitude sul e 37°37’18” e 37°14’33” de longitude oeste, podendo ser alcançado 

a partir do litoral do estado pela rodovia BR-235, que segue da sua capital, Aracaju, em 

direção ao sertão.  

 
Figura 1. Sergipe: localização do Domo de Itabaiana. 
Fonte: Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe. SEPLANTEC/ 
SRH, 2004. 

   Adaptação: Edson Bastos 

Encontram-se localizadas, no Domo de Itabaiana, áreas dos municípios de Areia 

Branca, Campo do Brito, Frei Paulo, Itabaiana, Itaporanga d’Ajuda, Macambira, Malhador, 

Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima e São Domingos. 
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Entretanto, apenas as sedes dos municípios de Campo do Brito, Itabaiana, Macambira e Moita 

Bonita.  

   Relações superficiais entre o Domo de Itabaiana e os municípios nele localizados parcialmente. 

Município
Área Total 

(Km2)
Área do Município 
no Domo (Km2)

% da Área do Domo 
no Município

% da Área do 
Município no Domo

Areia Branca 123,74 49,08 6,64 39,66
Campo do Brito 202,89 161,38 21,84 79,54
Frei Paulo 396,75 0,65 0,09 0,16
Itabaiana 336,92 325,90 44,10 96,73
Itaporanga D´Ájuda 754,27 2,91 0,39 0,39
Macambira 136,76 27,80 3,76 20,33
Malhador 103,55 25,99 3,52 25,10
Moita Bonita 97,16 88,24 11,94 90,82
Nossa Senhora das Dores 469,83 16,55 2,24 3,52
Ribeirópolis 261,04 8,59 1,16 3,29
Santa Rosa de Lima 66,89 3,35 0,45 5,01
São Domingos 101,94 28,60 3,87 28,06

739,04 100,00  
 
Figura 2. Municípios localizados em parte no Domo de Itabaiana. 
Fonte: Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe. SEPLANTEC/ 
SRH, 2004. 
Adaptação: Edson Bastos 
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E entre os municípios que juntos abrangem a maior parte da área do Domo, ou 

seja, Itabaiana, Campo do Brito, Moita Bonita, Areia Branca, São Domingos e Macambira, o 

de maior destaque é Itabaiana.  

Município
% da Área do Domo 

no Município
População 
Absoluta*

IDH-M**
PIB a.p.m                

(R$ 1.000,00)***

Itabaiana 44,10 76813 0,678 259,880

Campo do Brito 21,84 15175 0,661 42,603

Moita Bonita 11,94 10758 0,662 31,428

Areia Branca 6,64 14824 0,644 51,291

São Domingos 3,87 9260 0,594 33,450

Macambira 3,76 5802 0,649 15,945
* IBGE, Censo Demográfico 2000.
** IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.
*** IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2004.  
 
Figura 3. Municípios com maiores percentuais da área do Domo de Itabaiana: população 
absoluta, IDH-M e PIB. 
Dados brutos: IBGE (2000,2004); IPEA (2000) 
Elaboração: Edson Bastos 

Observe-se, porém, que até chegar-se à atual divisão político-administrativa do 

Domo, este foi palco de uma série de eventos durante o processo de formação do seu 

território, os quais ainda explicam muito o que nele pode ser observado hoje. Contudo, antes 

de expor aqueles eventos que ajudam a entender o seu presente, fazem-se necessários alguns 

esclarecimentos sobre a sua caracterização natural e sobre a área que ele ocupava na antiga 

Itabaiana. 

 

3.2 Uma Paisagem Diferenciada em Sergipe 

 

Tal como explica Suertegaray (2005, p. 51), na paisagem, que permite analisar o 

espaço sob a dimensão da “[...] conjunção de elementos naturais/tecnificados, sócio-

econômicos e culturais” e que “[...] pode ser analisada como a materialização das condições 

sociais de existência diacrônica e sincronicamente” (Op. Cit.), é possível que persistam 

elementos naturais, ainda que “transfigurados”.  

Desse modo, apesar do longo processo de ocupação do território do Domo de 

Itabaiana, que apresenta um clima de transição entre o litoral úmido e o sertão semi-árido, 

com um período mais chuvoso de março a outubro, quando ocorrem nevoeiros, ainda é 
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possível perceber, em sua paisagem, manchas de uma flora1composta pela Mata Atlântica, 

pelo Cerrado e Campos Rupestres, abrigos que restam à sua fauna nativa.  

Também é possível perceber no Domo inúmeros riachos que, em seus leitos rasos 

e rochosos, apresentam cachoeiras e poços. Esses riachos, apesar de sofrerem nos meses 

menos chuvosos uma acentuada redução do volume de água, são importantes tributários das 

sub-bacias dos rios Sergipe e Vaza-Barris. 

Esses elementos de sua paisagem, que também são observados em outras regiões 

de Sergipe, apresentam-se em conjunto com uma geomorfologia diferenciada de qualquer 

outra observada no estado.  

E sendo essa configuração geomorfológica diferenciada o resultado de um longo 

processo erosivo sobre uma estrutura geológica singular, é pertinente caracterizá-la, 

estabelecendo a relação que existe entre elas. Para tanto, serão expostas as informações 

trazidas de Humphrey (1969), contidas em seu trabalho pioneiro sobre a geologia do Domo de 

Itabaiana. 

Entre 1958 e 1964, Fred L. Humphrey e Gilles O. Allard, juntamente com um 

grupo de geólogos da Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, participam de uma pesquisa 

que identifica, no estado de Sergipe e adjacências dos estados de Alagoas e Bahia, o 

geossinclinal de Própria, o qual, posteriormente, é reconhecido como faixa de dobramentos 

Sergipana. 

Sobre aquele elemento tectônico de idade proterozóica, recém-reconhecido no 

escudo brasileiro, de origem relacionada à deriva continental, Humphrey (1969, p. 18) 

explicou: 

As rochas da parte central e oeste do Estado de Sergipe formam um ‘horst’ estrutural 
[bloco soerguido] relativamente às rochas das bacias ‘graben’ [bloco rebaixado] de 
Tucano e Sergipe, ambas orientadas em sentido norte [...]. As rochas do ‘horst’ são 
muito mais antigas que as Cretáceas das duas bacias que o limitam, e são, 
predominantemente, rochas sedimentares, tipo geossinclinal, deformadas e 
metamorfoseadas, que se sobrepõem à gnaisse pré-Cambriano. 

 

 

 

                                                
1 A existência dessa flora é explicada pelo fato de o local tratar-se de um ecótono. 
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Figura 4. Mapa Geológico de Sergipe: Esboço Tectono-Estratigráfico. 
Fonte: Dados brutos – CPRM, 1997. 
Adaptação: Edson Bastos 

Uma das feições geológicas estruturais que Humphrey distinguiu naquele horst foi 

o Domo de Itabaiana, um corpo intrusivo, discordante da estrutura das rochas encaixantes, 

causado por levantamento vertical, com 45km de comprimento e 30km de largura, dispostos 

no sentido nordeste-sudoeste, cujo núcleo é constituído de gnaisse sobreposto por rochas 

metassedimentares de maior resistência, e que, em conseqüência da erosão que inicialmente se 

deu em sua porção mais convexa, apresenta uma configuração geomorfológica com flancos 

arrasados dispostos de forma circular em volta do Pediplano Intramontano de Itabaiana.  

Na superfície pediplanada do Domo, o gnaisse, predominantemente um gnaisse 

quartzo-feldspático, deu origem à argila. E em algumas das suas localidades, tanto o gnaisse 

como a argila são recursos explorados e transformados em produtos para a indústria da 

construção civil, assim como também é explorada a areia, que, sem sofrer transformação, tem 

o mesmo destino.  
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O seu solo, que também é originado do gnaisse, é, segundo França (2007), o 

planossolo nátrico. E é esse solo que apresenta textura arenosa, média e argilosa, o qual, no 

período chuvoso, é sujeito ao excesso de água, que é aproveitado no cultivo de hortaliças, 

sobretudo no município de Itabaiana.     

Quanto àqueles flancos do Domo que formam uma borda topográfica ao redor do 

gnaisse, e cujas rochas são formadas de metassedimentos como “[...] quartzito, meta-argilito 

seixoso, filito, metacalcário e metadalomito” (HUMPHREY, p. 09), eles constituem as suas 

serras residuais. 

Figura 5. Relevo do Domo de Itabaiana. 
Dados brutos: HUMPHREY (1969). Mapa de Macambira. Ministério da Saúde/SUCAM, 
1979. Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe. SEPLANTEC/ SRH, 
2004. FRANÇA (2007). 
Adaptação: Edson Bastos, 2007. 

Nessas serras, segundo França (2007), ocorrem dois tipos de solos: um deles, o 

neossolo litólico, é raso e pedregoso, e devido à sua pequena espessura, tende à erosão; o 

outro, o neossolo quartzarênico, é um solo arenoso de composição quartzosa que margeia as 

serras constituídas por quartzo. E é nas proximidades destas serras, mais precisamente em 

depósitos sedimentares fluviais do rio das Pedras e dos riachos Ribeira e Boqueirão, que estão 

cadastradas três pequenas ocorrências da presença de ouro2.            

                                                
2 Tais ocorrências de ouro no Domo de Itabaiana são apresentadas por França (2007), na figura da página 140. 

12 

12 - SERRA DO ITAPICURU 
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Entre as serras residuais do Domo, Humphrey mapeou as de Itabaiana e Miaba, as 

mais elevadas com respectivamente 659m e 630m de altitude, e ainda, as serras da Ribeira, 

Comprida, Cota, Quizongo, Capunga e Itapicuru.  Porém, outras representações cartográficas 

daquela área, a exemplo das que estão presentes nos trabalhos de França (2007) e Sergipe 

(2004), além de algumas destas serras, destacam outras, como as do Cajueiro, Montes, 

Machado, Cancão, Saco e Campina3.  

E diversos atrativos naturais nessas serras do Domo ou no entorno delas, a 

exemplo da cachoeira de Macambira, do Poço das Moças, do rio das Pedras, dos Poções da 

Ribeira, dos Pilões da Ribeira, do Poço Dezessete e da Pedra da Arara, além de locais como a 

sede do Parque Nacional Serra de Itabaiana, o Parque dos Falcões, a fazenda do Itororó e o 

balneário Cosme e Damião, são tradicionalmente visitados para atividades de lazer, e em 

alguns casos, mais recentemente, também são visitados para atividades relacionadas ao 

ecoturismo.  

         

 

1 - Cachoeira de Macambira
2 - Poço das Moças
3 - Sede do Parque Nacional 
Serra de Itabaiana
4 - Capela do Cruzeiro
5 - Trilha do Rio das Pedras 
(primeiro poço)

6 - Piscina Natural do Riacho 
Coqueiro
7 - Parque dos Falcões
8 - Balneário Cosme e Damião
9 - Poções da Ribeira
10 - Pilões da Ribeira

11 - Poço Dezessete
12 - Pedra da Arara
13 - Alto do Cruzeiro
14 - Fazenda do Itororó

4
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8

6
5

7

10

1
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Figura 7: Domo de Itabaiana: Locais mais visitados para atividades de lazer e 
ecoturismo.
Fonte: Trabalho de Campo, 2006/2007. NASA, 2005.
Adaptação: Edson Bastos

6: 

 

 

                                                
3 É possível, que algumas dessas denominações de serras do Domo de Itabaiana, representem o mesmo acidente 
geográfico. 
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3.3 O Domo de Itabaiana na Região de Itabaiana 

 

Em Sergipe, cuja área é de 21.910,34Km², o município de Itabaiana ocupa uma 

área de 336,92Km².  Todavia, segundo Santos (1984), na época colonial, mais precisamente 

em 1757, a área de Itabaiana foi calculada em aproximadamente 8.000 Km². Assim, a 

Itabaiana do século XVIII abrangia uma área muito maior que a do Domo de Itabaiana, que é 

de 739,06Km². E Lima Júnior (1914, p. 138-39), dando provas de que Itabaiana, já com seus 

limites demarcados, abrangia uma grande área do território sergipano, apresenta um texto de 

1757 da câmara municipal local descrevendo tais limites, obedecendo à ordem do governo da 

Bahia: 

Esta Villa de S. Antonio e Almas de Itabayana esta edificada em hua grande planice 
hua legoa distante da serra do mesmo nome, e o seu termo confina com o da Villa do 
Lagarto pra o ocidente, e divide pelo rio Vasa-barris, [...] da parte do nascente 
confina com o districto da Villa de Santo Amaro pelo rio de Sergipe, [...] para a parte 
Sul confina com otro da cidade de Sergipe de El-Rey, sua Capital, [...] para o certão 
confina com terras disertas do Sertão de Gerimuabo [...]. 

Daquele mesmo ano, ou seja, de 1757, é o texto que Silva (1920, p. 210) 

apresenta, do vigário Francisco da Silva Lobo, que, no intuito de informar a existência da 

Matriz de Santo Antônio e Almas de Itabaiana na vila de Itabaiana, descreveu a “freguesia” 

que possuía “[...] dez legoas de seu termo, do nascente ao poente, e [...] vinte e pouco mais ou 

menos para os certoens [...]”. E nele, sem tal pretensão e ao seu modo, aquele vigário também 

acabou fazendo uma descrição da paisagem do Domo de Itabaiana: 

Está esta Matriz de Santo Antônio e Almas da Villa de Itabaiana, sita em hûa 
planicie cercada ao longe de serras, á maneira de hû O, e a maior parte do povo 
habita de serras para dentro. Tem de ambito de serra do nascente ao poente tres 
legoas e meia, e de norte a sul, sete e oito léguas. A que mais perto está davila, e 
matriz e amayor [...], a qual se chama serra da Itabayana, que na lingua national quer 
dizer pedra grande e na vulgata serra grande que fica da parte do nascente. A esta se 
vão seguindo as mais chamadas serras compridas, [...] serra de Cajaiba, serra do 
Botafogo, serra da Miaba, serra do Mathipoam, serra do Pião, serra Redonda, serra 
Pintos, serra do Capunga e Borda da Matta, serra do Canguandâ, serra do Sacco 
torto, a qual vem feichar com a serra grande, por cujo boqueirão desce o rio 
Iacaracica, buscando os baixos do rio de Sergipe, e todas as estradas seguem pelos 
buqueiroens das dictas serras, que todas são alcantiladas e escabrosas, e petrosas e 
distão da Matriz hûas duas ou tres, outras quatro, outras sinco, e outras seis legoas 
excepto a serra grande, que dista hûa légua, como já disse, e se vista do mar doze 
léguas, e todas estas serras ficão dentro do termo desta Matriz. 

Feitos esses esclarecimentos, segue-se um relato sucinto de alguns dos eventos 

que marcaram a história de Itabaiana. E propõe-se, que ao se ler tal relato, em vez de 

considerar como Itabaiana o atual município, seja levado em conta que se estará referindo a 
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uma área que é muito maior, e que abrange todo o Domo. Local onde, tal como foi descrito no 

passado por aquele vigário, a “maior parte do povo” ainda “habita de serras para dentro”, 

sendo que, entre os eventos que serão relatados, enfatizar-se-ão aqueles relacionados mais 

diretamente à territorialização das atividades agrícolas, haja vista estas serem as principais 

atividades econômicas da zona rural dos municípios do Domo de Itabaiana, onde hoje se 

observa a territorialização do ecoturismo. 

 

3.4 O Processo de Ocupação da Região de Itabaiana 

 

Após quase um século da chegada dos portugueses ao Brasil, mais precisamente 

em 1590, é vencida a resistência indígena em Sergipe, na época, parte da capitania hereditária 

da Bahia sob a influência de corsários franceses.  

Três razões, segundo Santos (1984), determinaram a conquista do seu território. 

Era necessário eliminar a cooperação entre franceses e indígenas que ameaçava a segurança 

do governo baiano. Também era uma necessidade possibilitar a comunicação terrestre entre 

Bahia e Pernambuco, mas era necessário, sobretudo, promover a expansão da criação de gado, 

vital às atividades açucareiras daquelas capitanias.  

E assim tem início a criação de gado, num regime extensivo e até itinerante, no 

litoral sergipano. Contudo, com o desenvolvimento da lavoura da cana em Sergipe, a função 

de apoio dessa atividade, que era exercida para a Bahia e Pernambuco, passa a ser uma 

exigência interna, sendo sentida na faixa litorânea a impraticabilidade da convivência entre o 

cultivo da cana e a criação de gado.  

Antes disso, ainda no ano de 1590, a exemplo do que ocorreu com outras terras 

violentamente conquistadas em Sergipe, foi doada a primeira sesmaria em terras que seriam 

conhecidas como Itabaiana. E em Itabaiana, a ocupação da terra também teria início, com a 

criação de gado.  

Essa sesmaria, então, era recebida pelo português Ayres da Rocha Peixoto. E, da 

mesma forma que em relação a outras tantas sesmarias em Sergipe, é comum afirmar-se sobre 

essa da antiga Itabaiana, que ela foi uma doação como prêmio àquele português pela sua 

participação na expedição comandada por Cristóvão de Barros, que tomou dos indígenas as 

terras sergipanas. Entretanto, Santos (Op. cit., p. 10) ressalta que aquele “[...] ato de conceder 
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extensões de terra não deve ser interpretado apenas como recompensa, mas acima de tudo 

como um cumprimento às diretrizes da política portuguesa de colonização”. 

No entanto, para essa autora, no agreste sergipano, além das fazendas de gado, os 

sítios de lavoura definiram a ocupação da terra. Assim, ela explica, em relação à estrutura 

agrária da “vila de Itabaiana”, que além de esta ser marcada pela distribuição de sesmarias 

que deu origem aos latifúndios, ao mesmo tempo ocorreu o desmembramento de propriedades 

através dos atos de partilha por herança ou de compra e venda de terras.  

Guardadas as diferenças entre os processos do passado e do presente, observa-se 

que, tal como hoje, havia, já então, para aquelas terras de Itabaiana, algo sendo planejado e 

implementado.  

É sabido que de modo algum fazia parte daquela política portuguesa de 

colonização contemplar os interesses dos indígenas. Na Itabaiana do final do século XVI, 

segundo Carvalho (1973, p. 21), os índios estavam distribuídos em pequenas tribos que “[...] 

provinham de um lado da tribo de Serigi, à margem direita do rio Cotinguiba, que nasce na 

Serra de Itabaiana; de outro lado, da tribo de Muribeca, que se localizava na Serra da 

Miaba”. Mas não se sabe “[...] se o elemento indígena estêve em Itabaiana antes de Pedro 

Álvares Cabral descobrir o Brasil, ou se veio disperso, na fuga empreendida para salvar-se 

dos ataques de Cristóvão de Barros, ou se apareceu atraído pela colonização [...]” (Op. cit.). 

O fato, para esse autor, é que por toda Itabaiana, daqueles povos que primeiro habitaram o 

Brasil, ficaram somente marcas em sua toponímica e em suas lendas.  

 A ocupação das terras que ficaram conhecidas como Itabaiana estender-se-ia a 

partir daquela primeira sesmaria no final do século XVI até o século XVIII, com a doação de 

terras a colonos, que chegavam trazendo com eles, além das suas famílias, o seu gado e os 

seus escravos. E estes escravos em Itabaiana, de acordo com Santos (1984), até a abolição, 

tanto estavam presentes nos engenhos e fazendas, onde eles existiam em maior número, como 

se encontravam nos sítios com lavouras menos rentáveis. 

E embora, ainda em 1808, Souza (2005) se referisse à presença de minas de ouro 

nas serras de Itabaiana e da Cajaíba e de minas de prata na serra da Miaba, Costa (1992) 

explica que com a notícia da existência de minas de prata nas serras sergipanas no início do 

século XVII, a busca fracassada de minério em Itabaiana não influencia sua estrutura 

econômica. Para ele, a criação de gado era então a sua principal atividade econômica, e os 

seus fazendeiros possuíam uma renda mais elevada que criadores de outras regiões. 



 

 

56 

Contudo, Nunes (1976) explica que entre 1637 e 1645, quando ocorre à invasão 

holandesa e a disputa pelo território sergipano, suas fazendas foram destruídas tanto pelos 

portugueses como pelos holandeses, até a expulsão destes. Então, lentamente, a lavoura de 

subsistência praticada em sítios, principalmente da mandioca, dos legumes e do algodão, vai 

fixando o colono a terra.  

Esse algodão, de acordo com Lima Júnior (1914), era aproveitado em uma 

“indústria rudimentaríssima” desenvolvida pelas mulheres, que, com o algodão descaroçado a 

dedo ou em pequenos engenhos de madeira, produziam tecidos grosseiros e redes, fazendo 

uso de teares rústicos. E por conseguinte estes produtos eram exportados por terra pelos 

negociantes para a Bahia, até que nesta, as fábricas de fiação e de tecidos foram criadas.      

Enquanto prosseguia a ocupação daquelas terras com a criação de gado e a 

lavoura, o sítio, cujo nome fora dado em homenagem ao primeiro proprietário local, 

“Caatinga de Ayres da Rocha”, é vendido em 1675 à Irmandade das Almas. Nesse sítio, é 

edificada a Matriz de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, em torno da qual surge o 

aglomerado urbano que dará origem à vila de Itabaiana, mais tarde cidade de Itabaiana. Este 

fato, para Lima Júnior (1914), foi um erro porque esse local não apresentava, tal como o local 

da primeira matriz e da primeira povoação de Itabaiana, “águas nativas”, ocasionando assim 

sofrimento à sua população. 

Nessa época, segundo Carvalho (1973), os quilombos tornam-se a grande 

preocupação na Capitania; e assim como as regiões do rio Real e do rio São Francisco, 

Itabaiana também foi o destino dos escravos que buscavam a liberdade. Mas após as incursões 

de várias expedições realizadas para combatê-los no mocambo por esses escravos formado em 

terras itabaianenses – hoje o povoado Mocambo, no município de Frei Paulo –, a resistência 

deles foi vencida.   

Nas últimas décadas do século XVIII, segundo Santos (1984, p. 27), o “[...] 

pauperismo e a escassez da população não eram uma peculiaridade da vila de Itabaiana 

[...]”, que ainda abrangia uma grande área, onde a população era pequena e vivia espalhada 

pela zona rural. Esses colonos, explica Nunes (1976), em pequenas propriedades, prosseguem 

ocupando parcelas significativas das terras com lavouras sem cercas.  

Dessa forma, no final desse século, tem início o embate entre lavradores e 

criadores de gado, inclusive criadores de outras regiões, o que leva à demarcação das terras 

para cada atividade. Recorre-se para isso, já no início do século XIX, a intervenção de D. João 
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VI, e mais tarde, pela desobediência aos limites antes estabelecidos, ao Imperador D. Pedro I. 

E ao final de aproximadamente meio século de disputas, numa demonstração do prestígio e da 

organização dos agricultores, são atendidas as suas reivindicações, pois, naquela época, fica 

garantida em Itabaiana a plantação em aberto, enquanto que a criação de gado deve ser 

praticada em áreas cercadas. 

Segundo Passos Subrinho (1987, p. 20), no início do século XIX, quando a 

“lavoura açucareira” era a base da economia sergipana, “[...] Itabaiana produzia, 

principalmente, algodão e cereais [...]”. No entanto, em 1854, ela só era superada em número 

de fazendas de gado, por Lagarto. Para esse autor, em Sergipe, a lavoura do algodão foi uma 

cultura de pobres. Nos latifúndios, ele era cultivado por arrendatários que ao final da colheita 

devolviam a terra ao proprietário com o restolho da lavoura para o gado; nos minifúndios do 

agreste, seus proprietários, tal como aqueles arrendatários, cultivavam o algodão em 

consórcio com produtos como o milho e o feijão.  

Quando ocorre a crise de abastecimento do produto no mercado internacional 

devido à Guerra de Secessão nos Estados Unidos, gerando o único forte surto exportador do 

algodão sergipano na década de 1860, a cultura do algodão em Itabaiana, segundo Nunes 

(1976), já se encontrava em larga expansão e prosperidade, e essa cultura, segundo Santos 

(1984), atraiu agricultores de outras regiões sergipanas.  

A respeito dessa época, Lima Júnior (1914, p. 133) escreveu que em Itabaiana 

foram devastadas “[...] as afamadas mattas seculares, que serviram de pasto ao fôgo 

destruidor, que devorou as mais preciosas madeiras de lei [...]”. E ainda que “[...] o genio 

commercial e aventureiro de Francísco Brozzoni generalizou o uso da machina a vapor para 

descaroçar algodão no municipio [...]” (Op. cit, p. 134). 

E quando os Estados Unidos reassumem seu predomínio no mercado 

internacional, o algodão de Itabaiana, que era exportado através da Bahia, antes de entrar em 

declínio, passa a abastecer as fábricas de tecido que surgem ainda no século XIX na Bahia e 

em Sergipe. 

Durante os séculos XIX e XX, houve uma gradativa redução da área de Itabaiana. 

Alguns núcleos de população no seu interior, com o passar do tempo, ficaram politicamente 

autônomos, e, por vezes, destes ainda surgiram novas unidades político-administrativas. 

Assim, além de Itabaiana foram criados os atuais municípios de Campo do Brito, Carira, Frei 

Paulo, Macambira, Ribeirópolis, Pinhão, Pedra Mole, Moita Bonita e São Domingos. 
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Todavia, também ocorreu que parte da sua área complementou novas unidades político-

administrativas que se desmembraram dos municípios vizinhos. E neste caso, citam-se os 

atuais municípios de Malhador e Areia Branca.  

Dessa forma, do processo de ocupação e desmembramento daquela vasta região, 

que, tudo indica, tinha no Domo de Itabaiana a sua porção mais populosa e mais produtiva, 

tem-se hoje um conjunto de doze municípios, dentre estes, apenas Carira, Pedra Mole e 

Pinhão não possuem nenhuma porção das suas áreas no Domo. Enquanto que os municípios 

de Itaporanga d’Ajuda, Santa Rosa de Lima e Nossa Senhora das Dores, que possuem 

pequenas porções das suas áreas localizadas no Domo, não tiveram suas origens relacionadas 

ao desmembramento daquela Itabaiana. 

Esse processo de desmembramento, porém, não muda o fato de que o atual 

município de Itabaiana, que abrange sozinho 44,1% da área do Domo de Itabaiana, é 

reconhecidamente um dos mais importantes do estado de Sergipe.  

Sobre esse município, Paulo Costa (1951) afirmou em meados do século passado: 

“[...] Itabaiana é, por excelencia, o celeiro principal de Aracaju”. Neste município “[...] se 

trabalha, no sentido da produção, procurando-se atender às necessidades alimentares [...] 

[da] Capital sergipana”. E a sua gleba “[...] multi-dividida e multi-possuída, é uma colmeia de 

trabalho agricola, atestando em sua pujança produtiva, a capacidade dos seus filhos”. E 

meio século após estas afirmações de Paulo Costa, Lopes (2001) observa que em Sergipe, 

onde a estrutura fundiária não é uniforme e onde ocorre uma “pastaginização”, foi a partir de 

Itabaiana – que apresenta uma média inferior a cinco hectares por propriedade rural – que a 

fragmentação da terra difundiu-se.  

Hoje, segundo França (2007), a sede desse município é o mais importante entre os 

subcentros regionais de Sergipe, como também o maior centro comercial do interior do estado 

e um grande distribuidor de produtos agrícolas para todos os seus municípios. E o crescimento 

da sua centralidade nas últimas décadas, é relacionado à intensificação da atividade comercial 

e à instalação de pequenas indústrias, além da expansão dos serviços relacionados à saúde e 

educação.  

Nesse sentido, a cidade de Itabaiana, que surgiu da vila de Santo Antonio e Almas 

de Itabaiana, continua a exercer sobre aquela região da Itabaiana do passado uma influência 

significativa.  
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4 O “MEIO ECOLÓGICO” DO DOMO DE ITABAIANA E O ECOTURISMO 

 

4.1 O Processo de Apropriação do Território do Lazer para o Ecoturismo  

 

No regime atual, segundo Vieitez (2002), para quem a viagem de turistas ao 

espaço evidencia a “distância sideral” entre as condições de lazer dos trabalhadores e da 

burguesia, a ampliação das atividades de lazer tornou-se a ideologia de importantes setores 

das classes dominantes como objeto de exploração econômica do capital, mas também como 

objeto de controle social.  

Todavia, o fenômeno turístico, para Santos Filho (2002, 2005), que, observando 

os diferentes estágios das relações de produção, afirma que ele é produto destas, já era 

percebido na história sob diferentes designações quando a palavra viagem aparecia agregada 

ao ócio, lazer e tempo livre. Conforme esse autor, quando a propriedade da terra era coletiva, 

correspondendo a um direito natural, o trabalho e o lazer apresentavam-se entrelaçados no 

cotidiano. Contudo, com a separação entre eles na sociedade mercantil, o lazer passa a ser 

comercializado e cada classe social pratica lazeres diferentes. Então, na sociedade do capital, 

a separação entre o trabalho e o lazer completa-se, e os lazeres e o turismo globalizados 

constituem-se em freios de ocultação da realidade. 

Predominantemente sem a relação de troca, porém não se sabendo em qual 

medida, como uma forma de ocultação da realidade ou de controle social, é percebido no 

cotidiano do Domo de Itabaiana o uso dos seus atrativos naturais para o lazer das 

comunidades locais ou mesmo para o lazer de pessoas residentes além da sua fronteira. Tal 

uso, que é observado principalmente durante os finais de semana e feriados, quando a 

freqüência aos locais visitados aumenta, apresenta relação com outras práticas do cotidiano 

local. E assim, por exemplo, verifica-se uma sensível diminuição da freqüência em cada 

atrativo natural, por parte da população do seu entorno, no dia da realização da feira livre da 

sede municipal mais próxima, mesmo porque dela depende a comercialização de parte da 

produção agrícola local e o abastecimento de grande parte daquela população.  

Segundo Santos (1985), não obstante ser o lugar pequeno e distante, o papel 

regulador das funções locais tende a escapar parcialmente ou no todo para cair nas mãos de 

centros de decisão distantes e estranhos às finalidades próprias da sociedade local. Neste 
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sentido, convém observar que com a expansão mundial do ecoturismo, ao lado da prática 

tradicional do lazer, esta atividade começa a ser desenvolvida nos atrativos naturais do Domo 

de Itabaiana, sendo a sua territorialização um processo cujas ações possibilitam analisá-la em 

uma fase inicial. É necessário assim, conforme as reflexões daquele autor, compreender a 

estrutura sócio-econômica que envolve este processo de territorialização, pois é de acordo 

com esta estrutura que aquele meio ecológico transforma-se em recurso social para a 

atividade, adquirindo uma nova função.  

Poder-se-ia dizer que o Domo de Itabaiana é um teatro onde os elementos do 

espaço apresentados por Santos – os homens, as firmas, as instituições, as infra-estruturas e o 

meio ecológico – atuam, produzindo diversas territorialidades. Todavia, ele ressalta que estes 

elementos variam e mudam de valor conforme o movimento da história e o lugar que lhes dão 

um valor particular, e observa que a partir do momento em que o homem transformou-se, 

através da produção social, em homem social, o meio ecológico, ou suporte ecológico, “[...] 

conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do trabalho humano” (Op. cit, 

p. 6), já não era mais “natureza natural”, e sim “meio modificado”.       

Nessa perspectiva, o meio ecológico do Domo de Itabaiana, nitidamente marcado 

por um relevo aguçado com abundância de afloramentos e por uma extensa rede de drenagem, 

constitui o produto de consumo para o ecoturismo. Entretanto, esse meio ecológico não é mais 

uma natureza primeira, visto que nele outras territorializações podem ser observadas, como 

aquelas criadas a partir das atividades produtivas ou das raízes culturais. Por conseguinte, sua 

função de território do ecoturismo concorre com outras funções. Observe-se, porém, que “[...] 

o espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas resiste às mudanças, guardando 

o vigor da herança material e cultural” (SANTOS, 1998 p. 37).  

 

4.1.1 Meio ecológico e lazer: o caso da cachoeira de São Francisco 

 

A cachoeira de São Francisco, conhecida como cachoeira de Macambira, por estar 

localizada no município de mesmo nome, a exemplo do que ocorre com outros atrativos 

naturais do Domo de Itabaiana, é um local freqüentado para atividades de lazer. 
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Figura 7. Uso da cachoeira de São Francisco para atividades de lazer. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

Localizada ao norte da serra da Miaba, esta cachoeira no rio Salgado – ou Jacoca, 

como também é conhecido nas proximidades – expõe a jusante um grande poço encaixado em 

uma formação rochosa que, tal como o trecho do rio a montante da cachoeira, apresenta 

normalmente águas com uma coloração esverdeada.  

Figura 8. Serra da Miaba e seu entorno: locais mais visitados. 
Fonte: Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe. SEPLANTEC/ 
SRH, 2004. Trabalho de campo, 2006/2007. 
Adaptação: Edson Bastos 
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E da mesma forma que aos outros atrativos naturais do Domo de Itabaiana, as 

pessoas chegam ao local ou a suas proximidades, não apenas em veículos de passeio, mas 

também em ônibus e caminhões que são cedidos ou contratados para grupos de excursões. 

Assim, um morador de Aracaju1, de volta à cachoeira, explica que a conheceu há cerca de 

quinze anos com seus colegas de trabalho, em uma excursão que partiu em um caminhão pau-

de-arara. 

Segundo o proprietário da fazenda que permite o acesso à cachoeira2, esta, além 

de ser freqüentada tradicionalmente pela população do entorno, tem atraído principalmente 

nas duas últimas décadas muitos visitantes, sobretudo procedentes da sede de Macambira, 

Lagarto e Aracaju. A esse respeito o proprietário comenta: 

O pessoal gosta mais na época de verão quando esquenta. Tempo de chuva o pessoal 
não gosta muito não. Quando eu cheguei não era muito freqüentado não, depois por 
causa dos meninos trazendo gente de Itabaiana ficou freqüentado [...]. Eles trazem a 
merenda, ficam por ali, traz bebida e fica tudo na beira do rio... Lá não tem hotel, 
não tem nada! Eu fechei pra não incomodar e não entrar num pedacinho. Depois eu 
fechei e não deixei entrar. No princípio incomodava muito, até dois rebentaram a 
cancela. No lugar que anda muita gente... E o lixo eles derramam lá mesmo, o rio 
leva.   

E de acordo com o representante da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente de Macambira3, a cachoeira é freqüentada pelas pessoas de baixa renda residentes no 

próprio município. Entretanto, também ocorre a visita de pessoas de Aracaju e de outros 

estados. E o lixo produzido, principalmente nos dias de domingo, pelos freqüentadores, 

visitantes e alguns vendedores ambulantes, é recolhido atualmente por funcionários da 

prefeitura às quartas-feiras. E ainda completa, em relação à questão da fragilidade da infra-

estrutura: 

Nos preocupamos com a questão do lixo e do desmatamento, fiquei preocupado, 
coloquei túnel e fiz churrasqueira porque desmatavam para fazer churrasco. Mas 
algumas delas já foram destruídas. [...] Com certeza esses atrativos [a cachoeira de 
Macambira e a Pedra da Arara] podem ter mais destaque se a infra-estrutura for 
melhor.    

Compartilha da mesma preocupação com o lixo, e demonstra a mesma opinião de 

haver necessidade de criar uma melhor infra-estrutura para a visitação à cachoeira de 

Macambira, um pequeno agricultor familiar4 que nos finais de semana comercializa bebida e 

churrasco no local; atividade, para ele, um importante complemento à renda familiar. 

                                                
1 Entrevista: maio, 2006. 
2 Entrevista: maio, 2006. 
3 Entrevista: maio, 2006. 
4 Entrevista: maio, 2006. 
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Dessa forma, ele explica que já tendo obtido a autorização do proprietário da 

fazenda que, no local, é separada daquela que permite o acesso à cachoeira pelo rio Salgado, 

para através dela, criar um novo acesso ao atrativo natural, fazendo com que veículos 

estacionem ainda mais próximo ao local onde comercializa seus produtos, já começou a 

demarcar a estrada e está mantendo contatos – os quais esse agricultor não pode revelar – para 

conseguir a máquina que irá realizar o serviço. Só com a nova estrada, de acordo com suas 

palavras, será possível montar aos finais de semana uma estrutura com mesas, cadeiras e um 

sistema de som, reivindicação manifestada por grande parte das pessoas que freqüentam o 

local. E ressalta ainda:  

Aqui de primeiro, você chegava e sempre encontrava mais lixo, mas hoje em dia o 
pessoal tão vendo a natureza mais preservada. Mais tarde a mulher fica aqui, eu desço 
lá embaixo, pego o lixo e as latinhas. O lixo eu queimo aqui mesmo, e as latinhas eu 
levo e vendo.    

Observe-se, porém, que, além do recolhimento do lixo, a paisagem da cachoeira de 

Macambira denuncia uma prática de “limpeza” da margem do rio, retirando dali tudo que é 

“mato”. Ou seja, retira-se o estrato herbáceo da mata ciliar, importante cobertura vegetal que 

protege o rio Salgado do processo de assoreamento, deixando de pé apenas as árvores que dão 

sombra ao local. Assim, amplia-se uma área menos acidentada próxima ao patamar superior 

daquela cachoeira, considerada necessária não apenas para utilização das churrasqueiras e 

equipamentos levados pela população, como esteiras e redes, mas também para o 

estacionamento de veículos. O que a princípio é realizado no intuito de propiciar a quem dela 

faz uso para o lazer, de maior conforto. 

Contudo, o fato é que nas imediações da cachoeira de Macambira, mais 

precisamente a montante deste ponto do rio Salgado, o processo de assoreamento 

desencadeado pela retirada da vegetação das suas margens já pode ser observado, mesmo 

sendo esta vegetação uma das características mais apreciadas por algumas pessoas que visitam 

o local, pela riqueza e beleza que apresenta. E a constante presença de pessoas na cachoeira 

nos finais de semana, que amplia ainda mais o desmatamento ou simplesmente 

impossibilitando a recuperação da vegetação, pode acelerar o processo.  

E o que, no limite, poderá comprometer a própria existência da cachoeira de 

Macambira, ao menos com as características com que hoje se apresenta, também pode fazer 

desaparecer um importante local de lazer para uma população desprovida de recursos 

financeiros para consumo no tempo de lazer. Para essa população, que mesmo morando 

relativamente próximo ao litoral, por vezes não conhece a praia, o que pode não ser uma opção, 
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não cabe custo algum ao banho de cachoeira aos domingos, a não ser, como diria o proprietário 

da fazenda ali localizada, o custo da “merenda”. 

Destroem-se, dessa e de outras tantas formas, as condições dadas pela natureza, e 

nesse caso em particular, a possibilidade de junto a ela manter por muito mais tempo a prática 

tradicional do lazer. Mas como Foladori (2001, p. 110) faz ver, a “[...] natureza é valorizada no 

capitalismo somente se puder ser trocada por outra mercadoria, ou, mais comumente, por 

dinheiro”.  

 

    Área de estacionamento             Trilha na margem do rio                  Desmatamento  
 

                                         

Comercialização de bebidas                               Churrasqueira depredada        

Figura 9. Elementos observados na cachoeira de São Francisco. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

4.1.2 O interesse em explorar a visitação aos atrativos do meio ecológico  

No processo de ocupação do Domo de Itabaiana, como foi visto no capítulo 

anterior, as atividades agrícolas, e nunca o turismo, estiveram no centro das atenções da 

população rural, enquanto o comércio e outros serviços se destacavam em algumas das suas 

principais cidades. Todavia, é necessário atentar, como o fez Santos (1998, p. 109), que 

a vida das coisas não é dada para todo o sempre. Se estas podem permanecer as 
mesmas na sua feição rígida, ao longo do tempo alteram-se seu conteúdo, sua 
função, sua significação, sua obediência perante a ação. As determinações mudam, 
mudando os objetos. As ações revivificam as coisas e as transformam.  
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Admite-se assim na relação sociedade-espaço, segundo Moraes e Costa (1999), 

um processo de valorização, a possibilidade de transformações. Entendendo-se o espaço tal 

qual é explicitado por eles, como uma condição geral da existência humana e da produção, 

“depositário universal da história” que apresenta a sobreposição dos resultados dos processos 

naturais e sociais; porém, sempre singular, visto que é desigual tanto em relação aos seus 

quadros naturais como em relação ao acúmulo de trabalho nele agregado, e relativamente 

escasso, uma vez que é finito. 

É necessário observar, nesses termos, que ao tempo em que eram efetivadas 

inúmeras transformações nos processos sociais no mundo, e assim no Domo de Itabaiana, há 

muito este despertava o interesse de indivíduos, firmas e instituições em explorar a visitação 

pública aos seus atrativos naturais tradicionalmente usados para o lazer. É oportuno então, 

neste momento, apresentar alguns projetos ou idéias que exemplifiquem como esse interesse 

se manifestou e como ele era justificado. Mesmo porque, como Moraes e Costa (Op. cit.) 

deixam claro, deve-se buscar as origens do objeto tratado.  

Notar-se-á sobre a natureza desses projetos ou idéias que, apesar de todos eles 

apresentarem como proposta o desenvolvimento da atividade turística, cada um dos exemplos 

o fez, expressando uma forma diferenciada de explorar a visitação pública ao Domo. No 

primeiro exemplo, essa exploração dar-se-ia a partir da edificação de uma nova cidade que 

funcionaria como estação de repouso ou spa; no segundo, com a implementação de um parque 

estadual, e por fim, no terceiro exemplo, com a criação de uma área-escola para o turismo 

ecológico-científico.  

Santana (2002) apresenta em “Serra de Itabaiana: das brumas do imaginário à 

cerca invisível” o interesse de Florentino Menezes em construir no topo da serra de Itabaiana 

uma cidade de verão, Florentinópolis. Esta cidade funcionaria como estação de repouso, 

antevendo, segundo a autora, os spas que hoje se propagam. 

Figura 10. Serra de Itabaiana. 
Fonte: Atividade de campo, 2006. 
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Tal projeto, Santana observa, teria surgido em 1906, após Florentino Menezes 

conhecer, no Rio de Janeiro, as paisagens da Tijuca e de Santa Tereza e associá-las à da Serra 

de Itabaiana, que até aquele momento, só conhecia a distância. Então, de volta a Sergipe, 

Florentino visita a Serra de Itabaiana pela primeira vez, acompanhado de um pequeno grupo. E 

numa segunda visita, ele é acompanhado de duzentas pessoas que haviam partido de Aracaju. 

Assim Florentino conhece o potencial do lugar, e este reforça sua idéia.  

Segundo Santana (Op cit., p.33), “[...] antecipando-se muitas décadas no tempo, 

Florentino ressalta a importância da área para o turismo, revelando assim seu gênio 

visionário”. Cita então, uma série de passagens do texto de Florentino, deixando explícitas, 

além das práticas imaginadas por ele para o topo da Serra de Itabaiana, suas justificativas 

ideológicas. E entre as citações, lê-se: 

Seria ainda um ponto preferido pelos excursionistas que visitassem Sergipe (...) posto 
que (...) nós sabemos que o turismo tem sido elevado, por todos os povos civilizados, 
à altura de uma instituição verdadeiramente benemérita que além de ser um optimo de 
propaganda para o desenvolvimento da nação concorre ainda para estreitar os laços de 
solidariedade humana, aproximando as raças e os continentes (MENEZES, 1928 apud 
SANTANA, 2002, p. 32).    

Assim, ela chama atenção para o fato de o projeto demonstrar um processo de 

assimilação cultural daquele homem, que não estava alheio às mudanças do seu tempo. Sugere, 

pois, “[...] lembrar que a década do sonho de Florentino coincide com importantes 

transformações da história contemporânea, [...] instaurando-se a modernidade, especialmente 

no campo das artes” (SANTANA, 2002, p.31).  

E ao analisar a repercussão da idéia de Florentino Menezes, que é divulgada na 

imprensa local em 1928, a autora afirma que as críticas e os elogios ao projeto traduziram a 

relevância do debate que ele promoveu entre a população mais esclarecida da época. 

Estando situada a 45km da capital do estado, entre os municípios de Itabaiana e 

Areia Branca, a serra de Itabaiana (figura 5), com seus 659m de altitude – o segundo ponto 

mais alto de Sergipe –, tem características litológicas e climáticas que fazem dela um dispersor 

de águas onde se percebe a presença de nascentes no topo e vertentes em meio a matas e 

campos rupestres. E embora em seu topo aplainado nenhuma cidade jamais tenha sido 

construída, é pertinente atentar, como fizeram Moraes e Costa (1999, p. 178), que com o 

desenvolvimento tecnológico que caracteriza o capitalismo, não existe “[...] a priori, um 

impedimento absoluto, de ordem natural, para a ocupação de uma área”.  
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O fato é que hoje, em meio aos campos rupestres do seu topo, em lugar da cidade 

de verão pensada por Florentino Menezes, encontram-se tão somente, além de uma das 

nascentes do riacho dos Negros, diversos locais usados como mirantes naturais por seus 

visitantes, tal como a Pedra do Vento, a Capela do Cruzeiro e algumas construções junto a 

torres de transmissão de entidades públicas e privadas. Desse topo é possível avistar a leste 

uma paisagem na qual se observam a sede de Areia Branca e a barragem Jacarecica II, nas 

proximidades, além de Aracaju e do oceano, mais distantes, e no Domo esvaziado circundado 

por suas serras, ao oeste, uma extensa zona rural, além da cidade de Itabaiana e do açude da 

Macela. 

Figura 11. Paisagem do topo da Serra de Itabaiana. 
Fonte: Atividade de campo, 2007. 

 

A serra Comprida (figura 5), onde nascem diversos riachos, além do rio 

Cotinguiba que é afluente do rio Sergipe, e a serra do Cajueiro (figura 5), onde também 

nascem alguns riachos, estão entre as serras avistadas do topo da serra de Itabaiana, e fazem 

parte, juntamente com esta última, do recém-criado Parque Nacional Serra de Itabaiana 

(figura 12), o qual ocupa uma área de aproximadamente 7.966 hectares nos municípios de 

Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga d’Ajuda e Campo do Brito. E sua sede é 

alcançada por uma estrada que tem início na BR-235, a qual, em meio à mata, corta os riachos 

Coqueiro e Água Fria. 

Na vertente leste da serra de Itabaiana, a constante visita de pessoas ao Poço das 

Moças é o fato mais conhecido do seu tradicional uso para o lazer. Localizado nas 

proximidades da sede do Parque, o Poço das Moças constitui-se em uma piscina natural de 

águas escuras no riacho dos Negros, antigo esconderijo de escravos fugitivos, apresentando a 

montante em seu leito rochoso um escorregador natural. Mas partindo dele, diversas trilhas 

levam a outros locais também visitados na serra. 
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     Portaria do Parque              Estrada         Sede do Parque 
 

Figura 12. Domo de Itabaiana: Localização do Parque Nacional Serra de Itabaiana. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2006/2007. Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos 
de Sergipe. SEPLANTEC/ SRH, 2004. Proposta de área para criação do Parque Nacional do 
Domo de Itabaiana. INCRA, 2004. 
Adaptação: Edson Bastos 

Trilha do Rio das 

Pedras (1º poço). 
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Em uma daquelas trilhas, que inicia em meio ao cerrado e depois segue por uma 

área onde predominam campos rupestres e bromélias, pode-se conhecer, subindo a serra até o 

alto, as marcas de uma entre outras manifestações religiosas lá observadas: as quinze estações 

da tradicional via-sacra que é realizada pela comunidade do entorno na sexta-feira anterior à 

semana santa, evento que é um palco de missas nas peregrinações quando os penitentes levam 

seus ex-votos até a Capela do Cruzeiro no alto da serra, mas que durante um período, quando 

ali ainda era a antiga Estação Ecológica da Serra de Itabaiana, foi proibido pelo IBAMA para 

coibir os incêndios que eram provocados por seus participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Via-sacra realizada na serra de Itabaiana. 
Fonte: IBAMA. 
Adaptação: Renison Santos. 

Ainda no leito do riacho dos Negros em meio à mata ciliar, pode-se conhecer 

noutras trilhas com o mesmo ponto de partida, a montante do Poço das Moças, o Salão dos 

Negros, um anfiteatro encaixado num paredão, como também a cascata do Chuveirão, 
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observada apenas nos períodos chuvosos; enquanto que a jusante do Poço das Moças encontra-

se a cachoeira do Véu das Noivas, ou cachoeira do Buraco, uma seqüência de pequenas quedas 

d’água. E nas proximidades desse riacho, encontra-se a Gruta da Serra, que apresenta uma 

pequena queda d’água que corre para ele. 

Na mesma vertente dessa serra, também existe um local com um escorregador e 

uma piscina natural no riacho do Coqueiro, constantemente utilizado para o lazer. E Cruz 

(2003) ainda cita como exemplos de algumas trilhas que nela podem ser realizadas: a trilha do 

riacho Água Fria, na qual se encontra a mata do Grotão, as cachoeiras Verde e Torta, a Pedra 

da Árvore, diversas piscinas naturais, um pequeno cânion e nas imediações da serra o 

balneário Cosme e Damião, e ainda a trilha do riacho Vermelho, na qual é possível alcançar 

as cachoeiras da Igreja, do Lado, do Caixão e a da Toca ou da Oiticica Velha, o Templo da 

Serra, a Pedra Chorona e a Pedra da Barriga, além de piscinas naturais e corredeiras. 

Já na vertente oeste da serra de Itabaiana, a mais abrupta, a gruta e a cachoeira do 

Encantado são visitadas por diferentes trilhas em meio à Mata Atlântica. Entre estas trilhas 

tem-se uma que inicia a partir do topo da serra, outra que parte do povoado Bom Jardim e 

ainda uma outra que começa no Parque dos Falcões, mas que também leva ao topo da serra.  

E na sua vertente sul, a partir das proximidades do povoado Rio das Pedras, uma 

trilha íngreme segue o rio de nome homônimo que desce a serra em direção à BR-235. Esta 

trilha, que em meio a uma mata ciliar revela no leito rochoso do rio das Pedras várias 

cachoeiras, além de pequenos poços formados por bacias de acumulação, hoje é uma das mais 

freqüentadas pela população do entorno e por turistas. E estes, no local, principalmente no 

período chuvoso, quando suas cachoeiras apresentam um maior volume de água, por vezes 

praticam o rappel5.  

Sobre o trabalho que desenvolve nesta trilha, um guia6
 que, em vez de referir-se a 

ela como trilha do rio das Pedras, da mesma forma que os demais guias que levam turistas ao 

local, denominando-a de trilha do Caldeirão em decorrência de este ser o nome pelo qual é 

conhecido o poço onde ela tem início, afirma: 

A gente tem como carro-chefe a trilha do Caldeirão, onde a pessoa vai margeando o 
riacho. Vai encontrar cachoeiras durante toda a trilha, é uma sucessão de cachoeiras, 
uma após a outra, é aventura a mil por hora. Apesar de ser uma trilha mais radical, 
de risco, é uma das mais procuradas.     

 

                                                
5 Descida de paredões ou cachoeiras, com equipamento especial. 
6 Entrevista: junho, 2006. 
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                             Gruta da Serra* 

 

 

                 Poço das Moças  

          

  Salão dos Negros*                 Piscina natural do riacho Coqueiro.  Cachoeira do Encantado** 
                                                                                                                                                                        

 

     Trilha do rio               Rappel no rio                   Balneário Cosme e Damião 
        das Pedras       das Pedras*** 
 
Figura 14. Lazer e ecoturismo na serra de Itabaiana. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006/2007. 

*Marcos Mota.**Tribo Nativa.***Peregrinos. 
 

Outro exemplo, agora em termos oficiais, da pretensão de explorar a visitação 

pública ao Domo de Itabaiana é observado no “Ante-projeto para Implementação do Parque 

Estadual da Ribeira – estudo de desenvolvimento turístico”, elaborado em 1982 pela Secretaria 
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de Planejamento do Governo do Estado de Sergipe, através do Instituto de Economia e 

Pesquisas, em convênio com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE 

e a Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR.  

Nesse ante-projeto, era proposto, além do asfaltamento da estrada que dá acesso ao 

local e da iluminação da área, a edificação de equipamentos como um camping com restaurante 

e banheiros, lanchonete e um posto de saúde para atendimentos de urgência. E apresentava-se 

como justificativa para a sua implementação o soerguimento econômico e social do povoado 

Ribeira e a necessidade de utilização dos recursos naturais em face da potencialidade do 

mercado turístico interno. Nesse documento era afirmado:  

É portanto pensamento do governo utilizar intensamente os atributos de beleza 
natural e atrativos de ordem científica existentes na área da Serra de Itabaiana 
(sistema do qual a Ribeira é componente) através da implantação da Estação 
Ecológica da Serra de Itabaiana (já definida pelo Governo Federal através da 
Secretaria Especial do Meio Ambiente) e do Parque Estadual da Ribeira. Tornando-
se aquela campo de estudo das ciências naturais, serão as atividades específicas de 
lazer e recreação direcionadas para a Ribeira,  numa complementaridade fins 
turísticos com fins científicos (SERGIPE, 1982, p. 6).  
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Figura 15. Localização dos Pilões da Ribeira e dos Poções da Ribeira. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2006/2007. Dados brutos – Atlas Digital Sobre Recursos 
Hídricos de Sergipe. SEPLANTEC/ SRH, 2004. 
Adaptação: Edson Bastos 

Na Ribeira, ou Poções da Ribeira, que está localizada nas imediações do povoado 

homônimo no município de Itabaiana e que consiste em um conjunto de piscinas naturais no 
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canyon do rio Traíras7, tributário do rio Vaza-Barris, é possível observar, além do seu uso para 

o lazer da população do entorno e até de municípios mais distantes como Aracaju, a presença 

de pessoas que são trazidas por guias em atividades turísticas. 

O proprietário da fazenda onde estão localizados os Poções da Ribeira8, falando a 

respeito do uso do local para estes fins, afirma: 

Rappel eles fazem aí. Eu só não deixo é o sujeito construir coisa aí. Mas eles 
entrarem, tomar banho, armar uma barraca, passar um ou dois dias e sair...Vem muita 
gente ainda nesses feriados. Eu não impeço porque acho que não me dá problema, se 
eu for impedir vai me custar mais caro que um eventual prejuízo que eles me dão. 
[...] O ecoturismo aqui teria de ser um ecoturismo bastante rudimentar. O cara vir 
aqui fazer as trilhas... Andar por ali por cima... Isso aí pode ser feito. Poderia 
inclusive, por exemplo, fazer um trabalho social com o pessoal da Ribeira pra eles 
serem guias turísticos.  

Enquanto isso, esse fazendeiro observa sobre as áreas de reserva legal e 

preservação ambiental que mantém, sobre as quais admite que poderiam ser usadas para o 

ecoturismo, em uma afirmação que antecipa a complexidade de pensar o desenvolvimento 

dessa atividade econômica, diretamente relacionada à questão da preservação ambiental, em 

meio à desigualdade social conhecida: “Os sem-terra me perturbam muito por conta das áreas 

de reserva que eu deixo, eles acham que é mato. Pelo menos agora tá começando uma 

consciência de que mato não é mato, mato é reserva”. E ressalta sobre estas, que possui em 

conjunto com as demais fazendas vizinhas de propriedade da família9, em terras que no 

passado formavam uma única propriedade, a maior ou a segunda maior área de reserva legal e 

preservação ambiental de Sergipe, com aproximadamente novecentos hectares de reservas 

quase contínuas.  

Um guia10 que, entre outras práticas próprias do turismo de aventura, promove o 

rappel na Ribeira afirma sobre seu trabalho no local: 

A Ribeira foi o primeiro ponto da gente. Até porque as pessoas gostam muito de 
fazer rappel, mas gostam pouco de caminhar. Lá é o ponto em que eu mais trabalho 
porque a gente chega na frente da prática do rappel e volta de uma forma muito 
tranqüila. Chega, entra no carro e sai. Eu acho que foi o ponto que mais trabalhei até 
hoje.   

Nesta área de reserva legal da fazenda São José, a partir do ponto onde é praticado 

o rappel, o paredão, junto ao maior e mais visitado dos seus poços, alcança-se subindo o rio 

                                                
7 Conhecido no local como rio das Pedras, que é seu afluente. 
8 Entrevista: fevereiro, 2007. 
9 A matéria “250 famílias do MST invadem fazenda em Sergipe”, que pode ser lida em 
http://www1.folha.uol.com.br/, confirma a ocupação por duas vezes de uma dessas fazendas. 
10 Entrevista: maio, 2006. 
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por entre seus poços de proporções variadas ou em trilhas onde é necessária a prática da 

escalada, uma cachoeira. Esta, porém, como as demais quedas d’água do Domo de Itabaiana, 

só apresenta um volume de água significativo nos períodos mais chuvosos.  

E seguindo a estrada que conduz à sede da fazenda, em meio a uma mata ainda nas 

imediações do poço mais visitado, chega-se à caverna da Ribeira. Nesta caverna, que possui 

aproximadamente duzentos metros de condutos, destacam-se dois salões principais: o salão do 

Inferno, que é alcançado por seu conduto mais extenso, e o salão do Céu, que, devido à 

existência de uma clarabóia, possui luz natural, sendo que a grande concentração de guano 

existente no seu interior, devido à presença de morcegos, faz com que praticamente toda a 

extensão do seu piso esteja recoberta. Isto, mesmo em seus condutos com ângulos mais 

inclinados, e onde muitas vezes só é possível passar rastejando sobre uma espessa camada 

desse material. 

Um outro guia11, membro do Centro da Terra Grupo Espeleológico de Sergipe – 

uma Organização Não-Governamental-ONG que vem desenvolvendo levantamento 

espeleológico do estado –, explica que no seu interior foi registrada a mais alta temperatura já 

observada em cavernas no Brasil, e declara:  

Entre 2002 e 2003 nós chegamos a desenvolver algumas atividades com fins 
turísticos em cavernas. No Domo, especificamente na caverna da Ribeira. Só que a 
gente cancelou essa atividade turística nas cavernas, quando a gente começou a 
perceber que o impacto na caverna era muito grande. Um ambiente sensível que não 
suporta uma atividade turística. 

O proprietário daquelas terras alega que sua família não era contra a criação do 

Parque Estadual da Ribeira proposto naquele Ante-projeto, mas a compra da área pelo Estado 

nunca chegou a ser negociada. E a coordenadora daquele Ante-projeto12 acrescenta que, 

inclusive, havia da parte desse proprietário a intenção de construir um hotel no intuito de 

hospedar os visitantes do Parque. Todavia, conforme os dois, com a grande redução da vazão 

do rio que abastece os Poções da Ribeira, provocada pela construção da barragem da Cajaíba, 

ou barragem da Ribeira, implantada em 1985, não existe nenhuma condição de realizar no 

local o que era proposto para ele naquele Ante-projeto. Assim, aquele proprietário afirma que 

hoje, “para fazer projeto turístico aí, é inviável, [...] uma coisa que serve aqui é um parque 

ecológico, o sujeito vem, traz sua barraquinha, passa um dia ...” 

 

                                                
11 Entrevista: março, 2006. 
12 Entrevista: abril, 2007. 
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Rappel*                              Salto do Paredão*                           Escalada 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                              Cachoeira *                                             Caverna                                                                 

Figura 16. Atividades de lazer e turismo nos Poções da Ribeira.  
Fonte: Atividade de campo, 2006. 

* Tribo Nativa. 

Observe-se que ainda nas proximidades do povoado Ribeira, como também do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana (figura 12), um outro atrativo natural também é utilizado 

para o lazer. E este local, que é conhecido como Pilões da Ribeira (figura 15), consiste em 

uma seqüência de pequenas bacias de acumulação com águas cristalinas de um riacho que 

desce a vertente sul da serra do Cajueiro (ou Ribeira), em um leito rochoso e íngreme, tendo 

nas proximidades, a jusante, mais precisamente, uma queda d’água que também é usada para 

banho pelos visitantes. 
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Figura 17. Lazer nos Pilões da Ribeira.  
Fonte: Atividade de campo, 2006. 

Em “Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe”, Alves dos Santos 

(1998) afirma que, além das mineralizações, o mapa geológico de Sergipe (figura 4) realça o 

potencial do estado para o desenvolvimento de um “turismo ecológico-científico”. 

Para esse autor, o fato de o estado apresentar parte da faixa de dobramentos 

Sergipana faz com que seja pertinente sugerir a montagem de uma área-escola, com o objetivo 

de viabilizar a pesquisa, o treinamento e excursões de universitários. Assim, ele sugere o 

tombamento, com fins científicos, de afloramentos com informações inusitadas, incluindo 

aqueles localizados no Domo de Itabaiana. A respeito disso ele declara: 

o treinamento de estudantes de vários níveis em excursões fomentaria o turismo 
científico, agregando divisas ao estado. A questão ecológica deveria, também, ser 
implementada em regiões como as serras ao redor de Itabaiana onde, ao 
montanhismo, se junta o interesse científico (Op. cit., p. 99).   

Para compreender o porquê da sugestão de Alves dos Santos, observe-se que 

Almeida (2005, p. 49), destacando a importância para a comprovação da teoria da Tectônica 

de Placas, de algumas pesquisas geológicas realizadas no Brasil na década de 1960, afirma 

que tais pesquisas indicaram que:  

estruturas pré-cambrianas como os limites dos crátons de São Luís e São Francisco, 
as grandes faixas de cisalhamento de Pernambuco e Patos, os alinhamentos das 
estruturas neoproterozóicas e a faixa de dobramentos Sergipana, assim como os 
derrames basálticos eocretáceos da bacia do Paraná apresentavam continuidade na 
África Ocidental numa fase que precedeu a deriva dos continentes.  
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Por conseguinte ele explica que Gilles O. Allard, após participar da pesquisa que 

identificou a faixa de dobramentos Sergipana junto a Fred L. Humphrey e geólogos da 

PETROBRAS, também participou, desta feita junto a V. J. Hurst, da pesquisa que identificou 

a sua extensão em alguns países da costa ocidental africana, e que em seguida aquele geólogo 

apresentou a descoberta à comunidade científica nacional e internacional. 

Convém ressaltar que no Domo de Itabaiana, como em toda a área da faixa de 

dobramentos Sergipana – ao menos na porção desta, que está localizada nos limites do estado 

–, não ocorre o “turismo ecológico-científico” relacionado à geologia, o qual é proposto por 

Alves dos Santos (1998). As excursões ao local, de profissionais e estudantes dessa área do 

conhecimento, como foi proposto durante o Congresso Brasileiro de Geologia realizado em 

Aracaju em 2006, ou como ocorre esporadicamente com estudantes de Geologia de outros 

estados, ao que tudo indica não consistem num fato comum. Contudo, é possível que com a 

implantação do curso de Geologia na Universidade Federal de Sergipe – UFS, a partir do ano 

de 2007, como sugere um dos seus professores13, ocorra alguma alteração nesse quadro.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Figura 18. Estudantes de geologia da UFBA no Domo de Itabaiana. 
   Fonte: Reginaldo A. dos Santos, 2007. 

A presença de estudantes de todos os níveis de ensino em atividades relacionadas 

à educação ambiental ou à pesquisa em outras áreas do conhecimento, sobretudo Biologia e 

Geografia, ao contrário, é um fato observado com freqüência há muitos anos, principalmente 

na serra de Itabaiana, sendo que grande parte desses estudantes conheceu o local em excursões 

organizadas por suas escolas para a Estação Ecológica da Serra de Itabaiana, hoje Parque 

                                                
13 Entrevista: abril, 2007. 
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Nacional Serra de Itabaiana, onde suas atividades eram monitoradas, tal como hoje, por 

funcionários do IBAMA.  

Deve-se observar, contudo, que hoje essas escolas, em sua maioria da rede 

privada, para realizar aquelas atividades, além de contratarem o serviço de transporte de 

empresas de turismo, por vezes também contratam o serviço de guias para acompanhar seus 

alunos em trilhas por aquele Parque e por outros locais no Domo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Grupo de estudantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Serviço de guia                                             Serviço de transporte 

Figura 19. Estudantes do ensino fundamental no Parque Nacional Serra de Itabaiana. 
Fonte: Arquivo do Colégio Amadeus, 2005.                                                                                                    

Apresentados esses exemplos de projetos ou idéias do passado que dão mostra do 

interesse em explorar a visitação pública aos atrativos naturais do Domo de Itabaiana, poder-se-

ia incluir entre eles outros tantos que hoje surgem. Observe-se, neste sentido, que começa a ser 

cogitada a possibilidade de transformar-se a serra da Miaba (figura 5) em um parque estadual 

com o objetivo de preservá-la, e que os idealizadores da proposta admitem ser possível 

conciliar sua preservação com o desenvolvimento do ecoturismo local. 
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Figura 20. Serra da Miaba.  
Fonte: Atividade de campo, 2006. 
 

Tal idéia, segundo o coordenador da Vida Verde14, uma ONG que tem na criação 

desse parque um objetivo, surgiu da impossibilidade de incluir aquela serra na área do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana e do reconhecimento por parte de um grupo de representantes do 

Ministério Público do Estado de Sergipe – MP-SE, que conheceu a serra da Miaba através 

dessa ONG, da importância de preservá-la.              

A respeito dessa questão, uma assessora técnica da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente15 – SEMA explica que foi solicitado por um daqueles promotores àquela secretaria 

que ela subsidiasse a elaboração dos estudos técnicos necessários à criação daquele parque. 

Porém, afirma que, considerando a natureza do estudo e o quadro de servidores da SEMA, esta 

optou pela contratação de uma consultoria; alegou ainda que, com a mudança da sua direção, 

naquele momento não se poderia garantir que tal estudo, não sendo um processo de rotina, 

fosse realizado 

Enquanto aquele promotor16, por sua vez, destacando que já teriam sido realizadas 

reuniões para discutir a questão nas quais estiveram presentes, entre alguns dos seus 

interessados, representantes da SEMA e do IBAMA, admitiu que tal idéia poderia não se 

realizar. Para ele, as divergências político-partidárias observadas na época, entre os governos 

estadual e federal, interferiam negativamente na discussão da criação daquele parque. 

Observe-se que na serra da Miaba ou em seu entorno, tal como nos demais locais 

do Domo já mencionados, diversos atrativos naturais também são visitados em atividades de 

lazer e ecoturismo (figura 8).  

É comum encontrar nos finais de semana, por exemplo, grupos de pessoas, 

acompanhadas ou não de guias, que a partir dos povoados Terra Vermelha ou Cercado em São 

                                                
14 Entrevista: fevereiro, 2006. 
15 Entrevista: maio, 2006. 
16 Entrevista: fevereiro, 2006. 
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Domingos, aonde chegam de ônibus ou deixam seus veículos, seguem na sua vertente leste 

uma trilha que os leva ao Poço Dezessete, onde costumam acampar por alguns dias, e por 

vezes iniciam outras trilhas. Nesse poço, localizado na sua vertente oeste e alimentado pelas 

águas cristalinas de um riacho que também forma outros poços e algumas quedas d’água em 

seu leito rochoso, como também em outros poços menos visitados como o Poço do Caixão e o 

Poço da Água Fria, formados por outros riachos que descem a serra, o banho é a atividade de 

lazer observada com maior freqüência. Contudo, a depender do roteiro escolhido, também é 

possível conhecer na serra da Miaba outros locais em diferentes trilhas.  

Assim, subindo uma das várias trilhas que seguem até o alto da serra onde 

predominam os campos rupestres, as pessoas visitam locais como os Jardins Suspensos, onde 

ocorre uma concentração de outras espécies vegetais, a exemplo de bromélias, e ainda o Alto 

do Cruzeiro, onde foram afixadas três grandes cruzes de madeira pelos moradores das 

proximidades, os quais, além de ali pagarem promessas, realizam uma peregrinação até lá em 

homenagem ao padroeiro de São Domingos. 

A piscina e a caverna da fazenda e do Itororó são outros locais visitados naquela 

serra. E são alcançadas, dentre outras formas, seguindo duas trilhas que também são 

consideradas seus atrativos: a trilha do Vale da Lua, que recebe este nome por passar nas 

proximidades de uma parte da serra com um aspecto de meia lua, ou pela trilha do rio Vaza-

Barris, que acompanha os meandros que ele forma nesta parte do seu vale.  

Com sua sede nesse vale, a fazenda do Itororó, testemunho centenário do 

cotidiano local, está localizada na vertente oeste da serra da Miaba no município de São 

Domingos. E sua piscina, que é usada tradicionalmente pela população dos povoados e sedes 

municipais do entorno, é abastecida por águas que descem a encosta da serra e correm em 

direção ao rio Vaza-Barris.  

Em entrevista, um dos trabalhadores da fazenda17 explica sobre o seu uso para o 

lazer: 

Do meu alcance, todo mundo vem tomar banho aqui toda vida. Chegou uns vaqueiro 
aqui, queria impatá do povo tomar banho aqui! José Augusto Maratá foi quem 
mandou o gerente consertar as piscina! Deu uma trovoada, esbagaçou os cano, mas a 
gente tá ajeitando [...]. É pra comunidade, pra todo mundo que chegar aí tomar 
banho. Ele disse que vai fazer uma indústria de água mineral aqui! [...] Isso aqui é 
pra ficar sempre como um ponto turístico. Vem gente de Lagarto, Aracaju, no verão, 
tempo de São João, Carnaval é que tá mais cheio. 

                                                
17 Entrevista: agosto, 2006. 



 81 

E sobre a caverna que é encontrada ainda nas imediações de sua sede, um guia18 

que já levou visitantes ao local explica: 

A caverna da Miaba, uma das mais ornamentadas do estado, possui 
aproximadamente cento e cinqüenta metros de desenvolvimento. Sua entrada dá 
acesso ao salão principal, onde há piso plano e alguns espeleotemas, que são 
formações rochosas no interior da caverna. Mas devido ao acesso ser conhecido por 
moradores da região, ela apresenta algumas pichações e outras agressões ambientais. 
A caverna possui ainda um outro salão, em um nível inferior ao piso do primeiro. E 
neste, existem alguns condutos por entre grandes blocos, onde se encontram algumas 
espécies de morcegos.  

A Pedra da Arara, também na vertente oeste da serra da Miaba, por sua vez, que 

tem início na confluência do rio Vaza-Barris e seu afluente, o rio Salgado – o mesmo da 

cachoeira de Macambira –, e que consiste em um paredão rochoso com mais de 90m de altura 

e 2km de extensão nas margens do rio principal, pode ser alcançada a partir daquela fazenda, 

por uma trilha que segue em meio a uma vegetação que na maior parte do ano é rasteira e 

descontínua e que no período das chuvas é tomada por uma herbácea alta e florida, ou a partir 

de Macambira, onde ela está localizada. 

No local é possível observar diversas cavidades naturais, encravadas próximo ao 

topo do paredão, às quais só é possível chegar através de rappel. Uma delas, a Toca da Arara, 

com aproximadamente 3m de altura, proporciona uma visão privilegiada do vale. E compondo 

a paisagem, ali o rio Vaza-Barris segue por entre os paredões de um pequeno canyon. 

Segundo o proprietário da fazenda na qual a Pedra da Arara está localizada19, a 

visita de pessoas de outros municípios, como Lagarto e Aracaju, as quais costumam acampar 

no local, é observada principalmente nos últimos quinze anos. E é comum quando eles 

chegam, a partir de Macambira, deixarem seus veículos estacionados na sede da sua fazenda, 

que fica nas proximidades. Ele, assim, acrescenta sobre o uso desse local para o lazer: 

Vem gente direto, mas depois da cheia do rio que acabou essas árvores tudo, 
apareceram mais um pouco. No verão sempre é cheio de gente, direto. [...] Eles não 
fazem nada errado não. Deixam limpo, não toca fogo... Quando vem faz a limpeza, 
leva tudo, guarda tudo no saco.  

 

 

 

 

                                                
18 Entrevista: março, 2006. 
19 Entrevista: agosto, 2006. 
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Poço Dezessete*            Cachoeira dos Três Perdidos***                Jardim Suspenso* 

 

Piscina da fazenda do Itororó*             Alto do Cruzeiro*                     Caverna do Itororó 
 
 

 

   Canyon do Rio Vaza – Barris**         Acampamento                        Pedra da Arara*** 
 

 
   Vale do rio Vaza-Barris               Trilha do Vale da Lua                    Poço do Caixão**** 
 

Figura 21. Uso da serra da Miaba em atividades de lazer e ecoturismo. 
Fonte: Atividade de campo, 2006. 
*Elaine Christian B. dos Santos. 
**Maria do Carmo da S. Viana. 
***Tribo Nativa. 
****Vida Verde. 



 83 

4.2 O “Meio Ecológico”: um Pressuposto Equivocado do Desenvolvimento do Ecoturismo 

 

 “’O que faz com que uma região da Terra seja um território de caça é o fato das 

tribos caçarem nela’ [...]” (MARX, apud MORAES e COSTA, 1999, p. 133-34).  

Nesse sentido, Moraes e Costa (1999) observam, sobre as características inerentes 

ao espaço, que estas não têm sentido em si, posto que quem qualifica o espaço é a sociedade; 

enquanto Knafou (1996 apud CRUZ, 2000), seguindo esse raciocínio, considera que é a 

presença de visitantes que caracteriza um lugar como turístico.  

E é possível afirmar, nestes termos, que não é por causa da à existência de atrativos 

naturais no Domo de Itabaiana, como a cachoeira de Macambira, o Poço das Moças na serra de 

Itabaiana, os Poções da Ribeira e a Pedra da Arara na serra da Miaba, mas sim devido à 

presença de pessoas tradicionalmente deles fazendo uso para o lazer, que o Domo é um 

território da prática do lazer. Contudo, como foi observado no item anterior, refletindo a 

expansão do turismo em todo o mundo, ocorre um processo de apropriação dos territórios do 

lazer por esta atividade econômica; e no Domo, mesmo que em pequena escala, é possível 

perceber a atividade turística.  

Observando-se que este processo de apropriação se faz cada vez mais através de 

projetos elaborados pelo Estado e de interesse do capital, os quais devem garantir a infra-

estrutura necessária ao seu desenvolvimento, algumas considerações dão mostra da 

impossibilidade de simplificar a questão. 

Segundo Knafou (1996 apud CRUZ, 2000), além da presença do turista, que é a 

primeira fonte da “turistificação”, e dos planejadores, que fazem do planejamento territorial 

uma condição de sucesso de planos e políticas setoriais, há o mercado, que já não considera as 

potencialidades naturais e/ou culturais determinantes para implementação de estruturas 

destinadas ao turismo. Já conforme Cruz (2000, p.21), a “[...] apropriação primitiva de lugares 

por turistas pode ou não desdobra-se [...] na inserção dessas localidades entre os destinos 

turísticos oficiais [...]”. Para ela, o “[...] modo como se dá a passagem de uma para outra 

condição é que vai determinar a qualidade e a intensidade das transformações passíveis de 

ocorrer nesses territórios devido a seu uso pelo turismo” (Op. cit.), sendo que as “[...] infra-

estruturas urbana e turística estão na base da atividade dos lugares para o turismo, 

considerando-se, inclusive, suas modalidades ditas alternativas [...]”(Op. cit., p. 25). E, de 

acordo com Rodrigues (1997), como ocorre com outras atividades econômicas, o 
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desenvolvimento da atividade turística é muitas vezes explicado fora do lugar, visto que 

depende de interesses econômicos que se encontram no seu exterior, e mesmo sendo garantidos 

por políticas locais de turismo, esses interesses são alheios a eles e estabelecem relações de 

hierarquia verticais e autoritárias.  

Vê-se com essa complexidade que envolve a questão do desenvolvimento da 

atividade turística, a incompatibilidade de explicar o fenômeno que a realidade ou até mesmo a 

tendência da realidade apresenta no Domo de Itabaiana, obtendo uma resposta para o que lá 

ocorre a partir do seu meio ecológico – evidentemente, já modificado. Tal resposta, que 

constituiria uma abordagem determinista, seria apenas uma simples interpretação da paisagem 

e não uma explicação do fenômeno.  

No entanto, segundo Santos (2004), um darwinismo mal dirigido, alimentado pelo 

ideal positivista que contaminou até mesmo o marxismo, orientou muitos geógrafos para esse 

determinismo que ainda é detectado em inúmeras obras; enquanto Corrêa (1987) evidencia 

que no discurso caracterizador da geografia o determinismo ambiental e o possibilismo não 

desapareceram totalmente. E Moraes (1994, p. 10), em sua abordagem sobre a questão 

ambiental, ao tempo em que nega o paradigma holístico e chama atenção para a necessidade 

de “[...] evitar qualquer possibilidade de retorno de perspectivas naturalizantes no trato dos 

fenômenos sociais”, explica: 

Os deterministas vêem a natureza como uma condição de desenvolvimento das 
sociedades dotadas de alta causalidade, seus opositores [os possibilistas] entendem os 
recursos do meio como possibilidades para a ação humana, posta como o elemento da 
causação na organização do espaço (Op. cit., p. 92). 

Tendo em vista ser essa questão, que é tradicional na geografia, em muitas ocasiões 

durante as mais variadas entrevistas realizadas ao analisar a territorialização do ecoturismo no 

Domo de Itabaiana, de alguma forma trazida à tona, não é possível evitá-la. Sendo assim, 

partindo de observações retiradas de um dos clássicos dos estudos regionais da literatura 

geográfica brasileira, “A terra e o homem no Nordeste”, de Andrade (2005), que, mesmo 

secundariamente, traz referências ao turismo e a localidades do Domo, tentar-se-á, em relação 

à questão, indicar o ponto de vista que orienta o presente trabalho.           

No livro em tela, o autor apresenta, de forma sistematizada, nos primeiros 

capítulos, um rico conjunto de conhecimentos em relação às regiões geográficas do Nordeste, 

deixando evidentes os contrastes que observou entre elas, como também os contrastes que 

existem no interior de cada uma delas. Já nos últimos capítulos das edições mais recentes, ele 
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procurou analisar as questões que os novos tempos lhe apresentavam. Assim, entre outros 

assuntos, refere-se ao turismo. No entanto, da mesma forma que quando aborda nos capítulos 

iniciais as atividades agrícolas, suas afirmações em torno do turismo demonstram o que Corrêa 

(1987), Moraes (1994) e Santos (2004) haviam evidenciado no tocante ao tratamento que é 

atribuído às questões que envolvem a relação que se estabelece entre os homens e a natureza. 

É inegável que nos países periféricos como o Brasil, onde o atraso tecnológico é 

acentuado, as condições naturais têm até hoje influência na distribuição espacial e no 

desenvolvimento de algumas atividades econômicas. Entretanto, em diversos trechos do livro 

de Andrade, a questão é simplificada, ao colocar os problemas de “[...] ordem geográfica – 

condições climáticas e edáficas, sobretudo [...]” (ANDRADE, 2005, p. 31-32) – parafraseando 

o autor – como uma das causas da situação de atraso do país, retirando da explicação dessa 

situação, numa visão da totalidade que o problema exige, o fato de ele ser fruto das 

contradições geradas pelo processo de reprodução do capital.  

Segundo Santos (2004), ao trabalhar com essa noção de causa e efeito, corre-se o 

risco de deixar escapar o “processo”, que é fundamental na interpretação de um fenômeno, e é 

somente através do “contexto” que se vê o movimento do conjunto. A este respeito, observa 

que trabalhar com essa noção é trabalhar com o que se pode ver, enquanto “[...] trabalhar com 

a noção de contexto é trabalhar também com o que não se vê e freqüentemente é ainda mais 

importante que o visível” (Op. cit., p. 264). 

Andrade (2005) caracteriza o Agreste, onde se encontra o Domo de Itabaiana, 

como uma “miniatura do Nordeste”, que, com suas diferenças de pluviosidade em curtas 

distâncias, apresenta uma grande diversidade de paisagens com agricultura nas áreas mais 

úmidas – os brejos – e pecuária nas áreas de caatinga, ressaltando no Agreste nordestino em 

geral, devido ao fato de este oferecer boas condições naturais, o desenvolvimento de uma 

organização do espaço baseada na agricultura. Assim, observando que nos “brejos de pé de 

serra” em Itabaiana, apesar de a umidade ser pouca para a cultura canavieira, mas suficiente 

para uma intensa atividade agrícola, ele também faz ver que 

nas áreas úmidas de Moita Bonita e de Bom Jardim, [...] ao pé da “serra” de Itabaiana, 
encontramos uma ponderável divisão de propriedade, mantida graças a uma 
agricultura de subsistência e comercial, feita de forma intensiva por caboclos, para 
abastecimento das grandes cidades litorâneas – Aracaju e Salvador, sobretudo (Op. 
cit., p.45). 

Dessa forma, o autor descreve a face visível do processo de dependência das 

atividades econômicas daquele espaço periférico em relação às condições naturais. Contudo, o 
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fato é que as terras do Domo, ocupadas tradicionalmente pela agricultura e pecuária, e ainda 

pelo extrativismo mineral, ao abastecer com seus produtos espaços ocupados com outras 

funções dentro de uma rede de dependências, refletem a divisão espacial da produção 

capitalista. E se aquela dependência em relação às condições naturais não é relacionada, no 

contexto do desenvolvimento desigual, ao papel que o espaço tem a cumprir na reprodução do 

capital, que é estabelecido no seu exterior, ela não é explicada.  

Deve-se atentar, dessa feita, para a questão que é observada por Smith (1988), 

quando este faz ver que atualmente “[...] apresenta-se em contornos mais nítidos em todas as 

escalas espaciais do que em qualquer outro período anterior” (Op. cit., p. 149) o 

desenvolvimento desigual, “[...] a manifestação concreta da produção do espaço sob o 

capitalismo” (Op. cit. p. 139). Para esse autor, os padrões geográficos resultantes desse 

desenvolvimento desigual do capitalismo “[...] são completamente determinados (no sentido 

oposto de ‘determinista’)” (Op. cit., p. 16).   

Nesse sentido, fica evidente que a distribuição espacial das atividades econômicas 

cada vez mais independe das condições naturais. Ela é resultado do papel que o espaço tem a 

cumprir na divisão regional e internacional do trabalho, e é determinada também por interesses 

de uma minoria nacional privilegiada que alimenta quase sempre uma política de exportações 

ou que necessita de matérias-primas. No Nordeste não é diferente, e os espaços reservados, por 

exemplo, à cana-de-açúcar ou a pecuária e mais recentemente às frutas ou à soja, no caso da 

agricultura, mas também reservados ao turismo ou ecoturismo como agora é observado no 

Domo de Itabaiana, no caso do setor terciário, podem ser explicados pelos mesmos motivos.  

Contudo, também fica evidente, como Santos (2004) observou, que no atual estágio 

do capitalismo, independe dos grupos humanos determinarem as relações que mantêm com 

suas “bases geográficas”. No entanto, mesmo reconhecendo serem cada vez menos numerosos 

os casos em que ocorre uma interação íntima entre um grupo humano e sua base geográfica, 

aquele autor admite que é possível “[...] que existam ainda espaços geográficos cujas 

características são o resultado [dessa] interação [...]” (Op. cit., p.40). E no Domo, poder-se-ia 

citar como uma manifestação dessa interação entre um grupo humano e sua base geográfica, 

além dos inúmeros exemplos que a realidade apresenta quando se observam, no cotidiano, as 

práticas relacionadas à produção, a tradicional utilização para o lazer de determinados locais 

por habitantes dos seus entornos.  
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Nos últimos capítulos do seu livro, Andrade trata do atual quadro estrutural do 

Nordeste diante das implicações impostas pelo capitalismo e pela globalização, propõe uma 

“reestruturação” da economia, e como parte desta reestruturação, aborda a importância do 

turismo para a economia nordestina. Nesse momento, mais uma vez, é atribuído ao meio 

ecológico um valor determinante de localização de uma atividade econômica e de 

desenvolvimento da região, quando esse autor afirma: 

O turismo é outra grande atividade criadora de divisas para o Nordeste, que apresenta 
várias condições que facilitam a sua difusão. Tendo uma temperatura elevada durante 
todo o ano e uma grande extensão de praias arenosas, a região tem condições de atrair 
uma grande quantidade de brasileiros de outras áreas e estrangeiros [...] (ANDRADE, 
2005, p. 282).                  

Além de considerar uma grande “abertura” para a região, o turismo que se 

desenvolve nas praias, esse autor também destaca o turismo que se expande pelas cidades mais 

elevadas do interior. Cita, portanto, com maior ênfase entre seus atrativos, aqueles que, 

conforme seu ponto de vista, dão ao espaço uma situação natural privilegiada, explicando que 

os “[...] centros turísticos de montanha se situam em áreas onde o clima é amenizado pela 

altitude ou naqueles onde existem atrativos como velhas residências e igrejas, grutas, 

paisagens naturais privilegiadas [...]” (Op. cit., p. 257).  

Contudo, apesar de observar-se que nos diversos atrativos naturais do Domo ocorre 

uma prática tradicional de lazer por parte da sua população, e que, além disso, eles são o 

destino de visitantes de lugares distantes, o que também se observa analisando o processo de 

produção dos espaços turísticos – não importando qual das duas grandes tendências atuais 

dessa atividade, o ecoturismo ou os resorts –, é que a suposta situação natural privilegiada 

destacada pelo autor, ou seja, as características do meio ecológico em si, não são suficientes 

para que um lugar se torne um “destino turístico” entre aqueles que fazem parte dos projetos de 

desenvolvimento dessa atividade.  

Observe-se que os resorts, totalmente desvinculados do seu entorno, que ora são 

reproduzidos em todo o mundo e que nos últimos anos são apresentados como um objetivo da 

política de turismo em Sergipe, são exemplos desse fenômeno, pois, apesar de eles 

representarem um modelo de produção do espaço turístico que se aproveita do meio ecológico, 

se no lugar onde eles serão construídos “[...] não há natureza, ela é fabricada” (RODRIGUES 

1997, p. 30). 

Vê-se, assim, que a questão de o seu meio ecológico participar como elemento 

determinante do processo, sugerida por determinados atores sociais de alguma forma 
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envolvidos com o projeto de desenvolvimento do ecoturismo no Domo de Itabaiana, ainda 

merece algumas reflexões. Nesse sentido serão observadas algumas das práticas espaciais que, 

segundo Corrêa (1995), garantem os projetos e resultam dos próprios projetos e da consciência 

que o homem tem da diferenciação espacial, para, num segundo momento, a partir das análises 

de Moraes e Costa (1999), e principalmente de Moraes (2002b), tentar explicar a questão, 

inserindo-a na dialética entre homogeneização e diferenciação social e espacial.  

Antes convém observar que, conforme este autor, nessa dialética, a economia 

capitalista objetiva-se como a hierarquização de lugares, com uma divisão espacial do trabalho 

e áreas com funções definidas, porém, onde os espaços periféricos, em razão de renovações no 

centro, são permanentemente reavaliados e revalorizados.  

Enquanto ocorre uma concentração de investimentos por parte das empresas 

relacionadas ao turismo na capital do estado, o Domo de Itabaiana não apresenta nenhum 

investimento significativo desse setor, por ser considerado economicamente inviável. Contudo, 

como viabilizar projetos turísticos em todos os lugares agora é uma meta, ele está presente no 

planejamento do turismo em Sergipe e no Brasil, fazendo parte do Pólo das Serras Sergipanas, 

onde se deve viabilizar, além de outras modalidades de turismo, o ecoturismo.  

Poder-se-ia dizer, dessa forma, que sua presença neste planejamento coloca-o como 

uma reserva de território para exploração futura, que pode ser explicada pela prática da 

“antecipação espacial”, na qual as condições que devem garantir no futuro o controle da 

produção do espaço são gestadas mesmo antes de sua exploração por uma atividade 

econômica.  

E como o meio ecológico do Domo é considerado a matéria-prima do ecoturismo 

que se pretende desenvolver, preservá-lo, por exemplo, com a criação de Unidades de 

Conservação como o Parque Nacional Serra de Itabaiana, torna-se uma necessidade que pela 

prática da “reprodução da região produtora”, referente à necessidade de viabilizar a 

reprodução das condições de produção, já pode estar sendo garantida.  

Todavia, como “[...] as potencialidades turísticas (naturais e/ou culturais) de um 

lugar já não são mais determinantes da escolha, por parte do mercado, de uma ou outra 

porção de território para implementação de alguma estrutura para uso do turismo [...]” 

(CRUZ, 2000, p.21-22), é necessário observar que não é o meio ecológico do Domo de 

Itabaiana, e sim outros atributos, a exemplo da existência de um mercado que, respondendo ao 

apelo da mídia, consuma como “novos produtos” seus atrativos naturais, que determinarão na 
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prática da “seletividade espacial”, que é a ação de decidir se um lugar apresenta ou não os 

atributos necessários aos projetos estabelecidos, se lá as empresas desenvolverão projetos 

turísticos.  

E mesmo que no futuro se considere que o Domo apresenta tais atributos 

necessários ao desenvolvimento do ecoturismo e as empresas pretendam implementá-lo, não se 

pode esquecer que esse desenvolvimento depende das externalidades devido a uma outra 

prática, a “marginalização espacial” resultante de razões econômicas, políticas ou culturais, 

que ao longo do tempo sofrem alterações, implicando mudanças locacionais, processadas pela 

dinâmica de valorização ou não de determinados espaços e de seus atributos. 

Expostas tais reflexões, que se constituem numa tentativa de relacionar algumas 

práticas espaciais que, segundo Corrêa (1995), garantem os projetos, com o desenvolvimento 

do ecoturismo que é planejado para o Domo de Itabaiana, é pertinente observar que ao fazer 

ver que a expansão, uma qualidade básica da espacialidade do capitalismo, submete à sua 

lógica todos os lugares, Moraes (2002b) explica que o capital, em uma “seletividade espacial”, 

elege para sua aplicação e concentração determinados lugares, e que essa relação entre a 

expansividade do capitalismo e a seletividade do capital gera, por sua vez, uma das alavancas 

da dinâmica desse modo de produção: a diferença entre os lugares.  

Nesse processo, segundo o autor, são definidos, a cada momento e em várias 

escalas, espaços marginais que cumprem, na ótica do capital, o papel de “fundos territoriais”  – 

reservas de espaço e de recursos para valorização futura. Tais “fundos territoriais”, em função 

de outra característica da espacialidade capitalista, que é a tendência do capitalismo e do 

capital de concentrar e centralizar objetos, atividades e pessoas, apesar dos processos de 

expansão territorial impelidos pelo capital, são levados a persistirem. 

Observe-se, então, que frente ao Domo, mesmo cientes de estarem diante de um 

território tradicional de práticas produtivas como a agricultura e de práticas sociais como o 

lazer, diversos atores sociais envolvidos direta ou indiretamente com o projeto de 

desenvolvimento do ecoturismo, evidentemente que cada um ao seu modo e fazendo uso de 

outras expressões, da mesma forma que aos “fundos territoriais” destacados por Moraes, 

referem-se a ele como uma reserva de espaço e de recursos à produção de um território dessa 

atividade econômica.  

Assim, embora admita que só esporadicamente existe no Sindicato dos Guias de 

Turismo de Sergipe a procura por parte das agências de turismo para que seus membros lhes 
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prestem serviços em roteiros turísticos nos atrativos naturais do Domo de Itabaiana, para sua 

presidente20, que cita como atrativos turísticos daquele local as serras da Miaba e de Itabaiana, 

além do Parque dos Falcões, a criação de novos cursos de formação de guias “vai facilitar que 

as pessoas busquem esse cargo naquele espaço, desenvolvendo um trabalho dentro daquele 

espaço”. 

Refletindo o que é pensado e planejado no centro em torno do turismo e do 

ecoturismo, os quais devem explorar todas as possibilidades, são feitas em relação ao Domo de 

Itabaiana a mesma reavaliação e revalorização que são feitas, de forma quase generalizada pelo 

mundo atualmente, aos espaços periféricos que ainda guardam alguma relação com a natureza. 

E então, como se fosse o meio ecológico e não a viabilidade econômica que determinasse, por parte 

do capital, a implementação ou não de projetos voltados ao desenvolvimento do ecoturismo no Domo, 

evidencia-se uma relação equivocada entre a presença de atrativos naturais no seu meio 

ecológico e um conseqüente desenvolvimento do ecoturismo.  

Todavia, apesar da concentração espacial do capital, a lógica à qual está submetida 

a escolha dos espaços para sua aplicação e que comanda as práticas espaciais atinge todos os 

lugares. Nessa lógica, é a viabilidade econômica que determina “[...] a disposição ou não do 

capital em se instalar neste ou naquele espaço [...]” (MORAES E COSTA, 1999, p. 178), 

definindo, conforme a possibilidade de ele autovalorizar-se, se realizará ou não a valorização 

de determinado espaço. 

Expostas tais considerações, deve-se frisar que no Domo de Itabaiana, percebe-se 

que, ao contrário do seu uso para o lazer, o ecoturismo ocorre em pequena escala. E da mesma 

forma que observando as experiências vivenciadas em outros locais conclui-se que o 

crescimento dessa atividade econômica não garante os benefícios prometidos nos projetos 

oficiais e esperados por seus atuais agentes e por uma parte da sua população, também se 

conclui que seu meio ecológico não é garantia para que o ecoturismo se desenvolva. Afinal, o 

crescimento de uma atividade econômica, e assim o crescimento do ecoturismo no Domo, 

depende de este ser ou não um projeto do capital. 

4.3 Caracterização da Atividade Turística Local 

Às excursões que se destinam ao Domo de Itabaiana, totalmente desvinculadas de 

qualquer relação com o setor turístico como em uma prática de turismo marginal, organizadas 

                                                
20 Entrevista: março, 2006. 
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por amigos, colegas de escola e de trabalho, familiares, igrejas, grupos de escoteiros, entre 

outras, somam-se lentamente excursões que são acompanhadas de pessoas que prestam 

serviço, individualmente ou em pequenos grupos, como guias de turismo, que contratam o 

serviço de transporte em empresas de viagens ou, eventualmente, que são organizadas por 

empresas de turismo. Este fato, bem como o planejamento e a implementação de ações pelo 

Estado para promover o crescimento da atividade turística local, evoca a necessidade de 

refletir sobre essa atividade.  

Nesse sentido, observe-se inicialmente que o turismo alternativo que se pretende 

implementar no local recebe várias designações, entre elas: turismo suave, turismo 

responsável, turismo de natureza, turismo ecológico e ecoturismo. E embora esta última, 

ecoturismo, de acordo com publicações especializadas e guias locais, não seja a mais 

apropriada para expressar o que na realidade vem sendo praticado no Domo, diante da sua 

ampla utilização nos documentos oficiais e na mídia, essa é a designação usada no presente 

trabalho. 

Swarbrooke (2000) afirma que muitas pessoas vêem uma relação íntima entre o 

ecoturismo e um turismo sustentável; isto porque, segundo ele, a esta atividade são atribuídas 

características como: mais ativa do que outras formas de turismo, praticada em pequena 

escala, aquela que utiliza uma infra-estrutura de turismo menos sofisticada, praticada por 

turistas conscientes das questões relacionadas à sustentabilidade, além de ser menos 

espoliativa das culturas e da natureza locais. Porém, ele ressalta que “[...] o pacote do 

ecoturismo de hoje pode facilmente se tornar o produto de turismo do mercado de massa 

amanhã, e isso com todos os problemas inerentes ao turismo de massa [...]” (2000 p. 60).  

O fato é que o ecoturismo é reconhecido como uma tendência do crescente 

mercado turístico e é incorporado por seus agentes que passam a desenvolver “pacotes” 

exclusivamente com tal fim, ao mesmo tempo em que é proclamado como um instrumento de 

desenvolvimento sustentável e de preservação ambiental. Neste sentido, passando, inclusive, a 

ser considerado adequado até para áreas protegidas, por conciliar conservação com geração de 

emprego e renda, minimizando assim os conflitos entre a população local e os gestores dessas 

áreas.  

Contudo, assim como ocorre com outras atividades econômicas, o crescimento do 

ecoturismo é um reflexo da dinâmica do capital, que em seu processo de reprodução é 

espacializado. Nestes termos, em sua territorialização, imposta ao local quase sempre de 
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forma vertical, o ecoturismo pode até provocar transformações que comprometem a 

preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável que lhe são atribuídos.  

Segundo Meirelles Filho (2002), o ecoturismo é uma ferramenta simples, barata e 

eficaz para a aliança entre a conservação da natureza, a valorização da cultura local e a 

promoção do desenvolvimento econômico. E, com o nome que tiver, é a forma mais barata de 

gerar empregos no Brasil num mercado que é para pequenos ou até para indivíduos. Portanto, 

o ecoturismo é a garantia da dimensão econômica da conservação. Além disso, para esse 

autor, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ecoturismo – IBE, tal atividade é a 

oportunidade de a população rural perceber o “valor” dos elementos do seu cotidiano e de 

“[...] dar valor ao que se chamava de mato [...]” (Op. cit. p. 27).  

E a fim de oferecer um exemplo de como isso pode ocorrer, é oportuno apresentar 

a atividade-laboratório desenvolvida nos dias 12 e 13 de agosto de 2006 em uma fazenda da 

serra da Miaba, que constituiu a etapa final do projeto elaborado durante todo o curso da 

segunda turma de Turismo e Hospitalidade com Habilitação em Agenciamento e Guiamento 

do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe – CEFET-SE. Afinal, no que toca ao 

papel das instituições de ensino, públicas ou privadas, que formam, entre outros profissionais, 

mão-de-obra para o setor turístico, não adira que elas, sempre ressaltando a possibilidade de o 

ecoturismo promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, participem 

desse processo.  

                                    
    Alunos do CEFET – SE.*     Sede da fazenda.**         Trilha para a Pedra da Arara.** 
 
Figura 22. Atividade-laboratório do CEFET-SE na serra da Miaba. 
Fonte: * Fagner dos S. Bonfim. 

**Ana Paula B. Carneiro. 

Tendo contado para a realização de tal experiência com a colaboração do 

proprietário daquela fazenda, que a cedeu, como também da prefeitura de São Domingos, que 

forneceu, antes e durante sua execução, hospedagem e carros de apoio aos alunos, estes 
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cumpriram, durante dois dias, um extenso roteiro de atividades (Anexo I) demonstrando 

conhecimentos e habilidades adquiridos no curso. Desde a recepção no CEFET-SE, na 

viagem de ônibus e na trilha que se seguiu a pé, na recepção e atividades na fazenda – banho 

de piscina e cantoria com repentistas locais ao lado da fogueira, nas refeições – quando foram 

servidos produtos da própria fazenda ou da feira de São Domingos, na trilha por eles 

conduzida no segundo dia, até durante o retorno, que seguiu o mesmo percurso. Entretanto, 

naquela atividade por eles organizada com a supervisão dos seus professores, tão visível 

quanto seus conhecimentos e habilidades, eram as suas manifestações sobre os esforços para 

estarem fazendo aquele curso e quanto ao desejo de logo poderem entrar no mercado de 

trabalho. E assim, ao ser perguntado sobre suas expectativas profissionais, um daqueles 

alunos21 que participaram da atividade respondeu: 

[...] o mercado tem futuro. [...] Em Sergipe nós não temos muitos guias formados; 
técnicos ou com nível superior. A coisa aqui é mais na base do improviso. Não que 
eu esteja desmerecendo, porque a vivência vai trazendo os conhecimentos. Mas a 
formação técnica, acadêmica, é necessária. [...] Hoje nós estamos aqui na serra da 
Miaba, um ponto um pouco desconhecido, por isso, estamos aqui para desbravar. 
Desbravar entre aspas, porque trilheiros e aventureiros já estiveram aqui. 

A atividade que marcaria o segundo dia do laboratório seria uma trilha até a Pedra 

da Arara. Assim, no dia seguinte o grupo seguiu tendo no início da trilha as ruínas de uma 

capelinha situada em um mirante natural com vista para o vale do rio Vaza-Barris, passou nas 

imediações da caverna do Itororó e continuou em direção à Pedra da Arara. Na ocasião, além 

dos alunos que conduziam e prestavam esclarecimentos ao grupo sobre os mais diversos 

aspectos daquele lugar, contava-se com a presença e as informações de um guia que 

desenvolve suas atividades no local, e que antes havia acompanhado parte daqueles alunos 

por diversas trilhas, apresentando-lhes a serra.  

Alguns moradores e freqüentadores do local também seguiam o grupo desde a 

sede da fazenda. Desta forma, nas ruínas do Buriu, um povoado abandonado onde se fez uma 

pausa na caminhada antes de ser alcançada a Pedra da Arara, as informações dos alunos foram 

complementadas por um deles, repentista da noite anterior, que é morador de São Domingos. 

E este, como quisesse fazer ver sobre aquele povoado abandonado, entre outras coisas, o que 

Lefebvre (2001, p. 129) afirmou sobre a cidade quando escreveu que ela “[...] foi um espaço 

ocupado ao mesmo tempo pelo trabalho produtivo, pelas obras, pelas festas [...]”, explicou 

sobre aquele lugar22: 

                                                
21 Entrevista: agosto, 2006. 
22 Entrevista: agosto, 2006. 
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Isso aqui era muito animado [...], era o lugar que tinha mais forró da face da Terra. 
[...] Era cachaça e forró, só soltava sete horas da manhã, depois que comesse galinha, 
todo mundo almoçasse [...]. Ninguém saía [...]. No decorrer do tempo aquele pessoal 
jovem foi se mudando pra região de São Domingos. Um filho chamava: ‘Pai, vamos 
sair daí?’ [...] O velhinho ia. Sentia muita falta, porque aqui tem mangueira, tem o 
caju, tem jaca, tem tudo. Ninguém comprava nada aqui. O forte daqui é o peixe, pra 
se alimentar e pra vender lá em São Domingos. [...] Criatório de galinha, de pato, 
então era muito fácil de sobreviver. [...] E de repente o Buriu acabou. Hoje, você 
veja, já não resta quase nada das casinhas de taipa de antigamente. Tem aquele 
colégio ali, mas não tem professora nem tem aluno. Acabou tudo. [...] Hoje se 
encontra o Buriu, praticamente de uma pessoa só, que os fazendeiros foram 
comprando as terras, desmatando a beirada do rio. Tá desse jeito todo em pasto. Essa 
é a história do Buriu. [...] Os moradores na região de São Domingos, casinha de 
taipa... E o Buriu praticamente de um dono só.  

É evidente que, além de servir ao propósito pedagógico da formação daqueles 

pretensos profissionais do turismo, a atividade com elementos do turismo rural e do 

ecoturismo possibilitou-lhes o contato com aquela serra do Domo de Itabaiana, o que fez 

alguns deles, percebendo seu “valor”, vislumbrarem trabalhar no local com o ecoturismo. E 

quanto àquela comunidade, é evidente que tal atividade apresentou-lhe, de forma 

sistematizada, possibilidades relacionadas à atividade turística que não ocorre no local, a não 

ser, eventualmente. Cita-se, neste sentido, o uso da sede de uma propriedade como 

hospedaria, o fornecimento de produtos das suas criações e de comidas típicas e o emprego da 

sua força de trabalho em diversas tarefas, a exemplo do guiamento de turistas aos atrativos 

locais ou mesmo do entretenimento dos visitantes.  

Enfim, foi dada a membros daquela comunidade do Domo de Itabaiana, mesmo 

que isso não tenha sido o objetivo final da atividade, a oportunidade de perceber o “valor” dos 

elementos do seu cotidiano, experimentando-se o que hoje ocorre na realidade cada vez mais: 

elementos culturais e materiais que compõem o cotidiano da população rural sendo 

transformados em produtos para as atividades turísticas. E sendo para os “novos povos 

urbanos” que, na cidade, tem origem a necessidade criada de consumir esses “produtos 

turísticos”, não se deve estranhar o fato de ter que apresentá-los à população da zona rural. 

Afinal, para esta população, aqueles elementos do cotidiano, antes de serem produtos e de 

possuírem “valor”, são parte das suas vidas. E neste sentido, eles não têm, de forma nenhuma, 

a “destinação nobre” à qual Meirelles Filho (2002) refere-se quando afirma:  

aos poucos, os proprietários rurais de todo o Brasil se apercebem de que a cachoeira 
do fundo da mata, o brejo das marrecas, o morro onde está o cruzeiro e mesmo o 
arroz-de-carreteiro, o doce-de-leite, o puxa-puxa, ou a moda de viola do fim da 
tarde, que tudo o que a memória tocou pro eito mais recôndito, se for reinterpretado 
e apresentado para os novos povos urbanos como produto para o lazer e turismo, 
pode receber uma destinação nobre e gerar renda (Op. cit., p. 27). 
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Feitas essas considerações, observe-se que o ecoturismo foi definido oficialmente 

no Brasil em 1994, nas “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, como 

um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 
populações envolvidas (BRASIL,1994, p. 18).  

Todavia, para Beni (2002), o ecoturismo ocorre em lugares delimitados e 

protegidos pelo Estado, ou mesmo em lugares controlados em parceria com associações locais 

e ONGs. Além disso, ele pressupõe sempre uma utilização controlada “[...] com planejamento 

de uso sustentável de seus recursos naturais e culturais [...]” (Op. cit., p. 34), através “[...] de 

estudos de impacto ambiental, estimativas de capacidade de carga e de suporte do local, 

monitoramento e avaliação constantes, com plano de manejo e sistema de gestão 

responsável” (Op. cit.), o que de fato não ocorre, em nenhum local da extensa área do Domo 

de Itabaiana, ao menos até o presente momento.  

Contudo, por se aproximar do que é estabelecido no conceito oficial ainda que não 

contado com o controle nos moldes que Beni expõe, poder-se-ia citar como exemplo mais 

próximo desta modalidade de turismo no Domo a atividade que é desenvolvida junto aos 

visitantes no Parque dos Falcões. Este, legalmente uma Organização Civil de Interesse 

Público – OSCIP, que promove a preservação ambiental, com ênfase na reprodução e 

reabilitação de aves de rapina, e experimenta uma tentativa de sustentabilidade, está 

localizado (figuras 6 e 12) nas proximidades da encosta oeste da Serra de Itabaiana junto ao 

Parque Nacional Serra de Itabaiana, no povoado Gandu II, do município de Itabaiana. 

Segundo o diretor presidente da OSCIP23, desde que aquelas terras (cinqüenta e 

seis tarefas) foram adquiridas por seu proprietário no ano 2000 para serem transformadas no 

Parque dos Falcões, abrigando aves que ele criava há mais de vinte anos em outra propriedade 

no município de Areia Branca, entre elas falcões, gaviões, corujas, seriemas e pombos-

correio, a vegetação natural que protege os quatro córregos que por ali passam já dobrou a 

área de cobertura; isto, apesar dos freqüentes incêndios sofridos. E os animais que são 

apreendidos ou encontrados feridos por agentes do IBAMA são levados ao local, onde são 

reabilitados e devolvidos à mata. Desse modo, ele ressalta sobre o trabalho que lá é 

desenvolvido: 

 

                                                
23 Entrevista: maio, 2006. 
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Todo o trabalho desenvolvido aqui é muito importante. Principalmente porque a 
gente tá tentando salvar [...] as aves de rapina que tão no topo de uma cadeia 
alimentar. Mas que pra essas aves de rapina sobreviverem, a gente tem que começar 
não é nem pelo capim, é da terra. Então a gente cuida da terra até a ave de rapina. E 
só uma organização, ela não consegue fazer isso. Por isso a gente recebe grupos e 
grupos, e passa informações para que eles virem multiplicadores. [...] A gente 
convida o pessoal da comunidade a visitar a gente aqui como turista, e não como 
uma aula pra eles aprenderem o que fazer e o que não fazer. A gente traz eles pra cá, 
e dá essa aula inserida no ecoturismo. Ou seja, o que é uma mata ciliar, pra que ela 
serve, a procriação do animal, porque aquele animal deve existir dentro daquela 
área... Aí, através disso, eles vão se conscientizando. A gente não quer impor nada a 
ninguém.   

                                                    Sede do Parque dos Falcões 

                                         
 

             Exibição das aves             Material para comercialização       Aves nos viveiros 
 

Figura 23. Parque dos Falcões. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

Destacam-se no local os esforços para envolver, das mais variadas formas, a 

comunidade do entorno com o trabalho ali desenvolvido. E seu representante explica sobre a 

questão, que a transformação do Parque dos Falcões inicialmente em uma ONG, a Associação 

Criadouro Conservacionista da Fauna Silvestre Nativa, e recentemente numa OSCIP, 

permanecendo como uma organização conservacionista sem fins lucrativos – o Instituto 

Parque dos Falcões – deveu-se à necessidade de arrecadar recursos, não apenas para manter o 

trabalho desenvolvido naquela propriedade, o que já considera um grande desafio, mas 
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também para implementar projetos sociais direcionados a oferecer novas alternativas de renda 

aos moradores do entorno da serra de Itabaiana, no intuito de reverter o processo de 

degradação por eles provocado, com retirada de madeira e a caça, que ainda são praticadas 

como meios de sobrevivência por muitas famílias. E sobre esta questão, ele observa:  

Você não pode chegar na casa de ninguém e dizer: ‘Olhe, não corte mais madeira, 
não mate mais animais’. O pessoal daqui tem cinco, até dez filhos. E você não pode 
dizer isso pra um pai de família, porque você não vai dar dinheiro pra ele se 
alimentar! [...] Como OSCIP a gente tá tentando trazer pessoas para melhorar o 
artesanato, trazer computadores, pessoas para ensinar trabalhar a agricultura 
orgânica, melhorar o sistema de fossas...    

Observe-se que é comum encontrar jovens residentes nas comunidades do entorno 

do Parque dos Falcões colaborando com a manutenção deste, a exemplo do que ocorre com a 

alimentação de suas aves. Além disso, seu diretor presidente, ao tempo em que afirma que lá é 

praticado um “ecoturismo puro”, e que esta atividade é secundária para os seus criadores, 

também afirma sobre a relação entre este trabalho e o desenvolvimento do turismo no local:  

No nosso estatuto a gente botou que vai trabalhar dentro do turismo como uma 
forma de captar recursos. Então é dentro desse turismo, com a venda de camisa, 
desse material artesanal, recebendo o turista aqui, fazendo palestra, tirando foto, 
levando pra serra em trilhas, que a gente arrecada recursos pra que essa gente seja 
remunerada. Mas não chegou nesse ponto. [...] Todo domingo são comprados na 
feira mais de cem quilos de carne e tem a manutenção das terras, dos viveiros, tem o 
trabalho com veterinários, com biólogos... Então parece pouco, mas custa muito. 
Então a gente mata um leão todo dia pra que essa organização sobreviva.  [...] Ainda 
o pessoal é voluntário, a gente só dá uma ajuda.  

De fato, em meio ao que foi observado no Parque dos Falcões quando da sua 

visitação por turistas, entre os quais estão estudantes trazidos por suas escolas, pessoas que 

para lá se dirigem a partir da sua propaganda, grupos trazidos por guias que desenvolvem seu 

trabalho na serra de Itabaiana, e ainda visitantes de outros estados e de outros países trazidos 

por agências de turismo de Aracaju, ficou clara, sobretudo, a preocupação em manter naquele 

ambiente as condições necessárias ao bem-estar das suas aves. Neste sentido, embora tenha 

sido observado por Swarbrooke (2000) que nem mesmo o ecoturista se atém ao circuito em 

que suas atividades podem ser gerenciadas, lá, tenta-se fazer isso. E assim, por exemplo, o 

ruído e o tempo das pessoas no local são controlados, pois de outra forma, segundo seu 

proprietário24, os animais “ficam nervosos e podem quebrar os ovos nos ninhos”, e mesmo o 

banho na piscina construída no leito de um córrego nem sempre é permitido pelas mesmas 

razões. Assim, é nas trilhas, dentro do Parque dos Falcões ou no Parque Nacional Serra de 

                                                
24 Entrevista: maio, 2006. 
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Itabaiana, que muitas vezes os visitantes passam a maior parte do tempo. Desta forma, seu 

representante explica sobre a presença do turista no local: 

A visitação que a gente recebe aqui não é do turista comum, pra se divertir. Ele vem 
aqui pra uma aula a céu aberto. Ele vem pegar experiência, informações... A gente 
diz que nem na serra, é totalmente um lazer. Vai ser assim, um momento de relaxar, 
caminhar, vê paisagem, tomar um banho de cachoeira... Mas que vai ser uma 
aprendizagem.       

É evidente que não se pode afirmar que no Parque dos Facões, que começa a 

figurar como um “produto” nas agências de turismo de Aracaju, observadas as considerações 

de Beni (2002) sobre o ecoturismo, esse seja a modalidade de turismo praticada. De qualquer 

forma, a observação das atividades lá desenvolvidas indica que ele é um dos objetivos 

perseguidos por seus dirigentes.     

Da forma que é explicada por Beni, turismo ecológico se mostra como o termo 

mais adequado para expressar o que é praticado no Domo de Itabaiana, pois é descrito como 

aquele que apresenta “[...] uma maior flexibilização ou a inexistência de restrições rígidas e 

de limites à utilização do espaço visitado” (Op. cit.), como também aquele caracterizado pelo 

deslocamento de pessoas mesmo para locais sem “equipamentos receptivos”, tanto para 

observação passiva dos elementos da paisagem como para atividades interativas com o meio 

natural, confundindo-se, neste caso, com o turismo de aventura; características que, de forma 

geral, marcam as atividades lá observadas. 

Há de ressaltar-se que no Domo, diferentemente de outras locais onde o 

ecoturismo é reconhecido como uma atividade econômica de importância significativa, não se 

verificou, por parte da população residente no entorno dos atrativos naturais, a presença de 

grupos de pessoas ou mesmo de pessoas individualmente, apresentando-se como guias ou 

desenvolvendo, de forma sistemática, a atividade de guia. Todavia, quando é perguntado a 

membros dessas comunidades sobre a existência deles na localidade, em algumas delas, 

ouvem-se respostas como esta de uma moradora do povoado Bom Jardim25 (figura 12) em 

Itabaiana: 

Aqui não tem guia não. Tem é um menino ali [...], que leva o povo lá em cima da 
serra quando chega alguém pedindo ajuda pra acertar o caminho. Agora mesmo, com 
essa chuva . . . Não vê o caminho de jeito nenhum. Se a pessoa for subir sem uma 
pessoa daqui, que conhece o caminho direito, se perde na mata, não acha a subida 
não. [...] Mas eu tenho pra mim que só chega gente de vez em quando.        

                                                
25 Entrevista: março, 2006. 
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Ainda sobre essa questão, ressalte-se que o fato de essa moradora indicar um 

adolescente como a pessoa que “ajuda” os visitantes a alcançar o atrativo por eles procurado 

se repetiu-se na maior parte das entrevistas realizadas junto a outras comunidades. Dessa 

forma, no povoado Cercado (figura 8), do município de São Domingos, um desses jovens26 

explicou sobre sua relação com os visitantes da serra da Miaba: 

Quase todo mundo que vem pro Poço já vem com uma pessoa que ensina o caminho. 
Mas quando ninguém sabe e eu posso ir, eu ensino. Eu só vou até um pedaço, de lá o 
caminho é fácil, tá todo marcado certinho, é subir, descer e chegou. [...] É muito 
longe, [...] quando eu quero, eu vou pra tomar banho. [...] Mas eu não peço nada não, 
eles é que às vezes me dão alguma coisa.   

Quanto aos guias, ou condutores, como um se declarou, que afirmam trabalhar 

com o ecoturismo, o turismo ecológico ou turismo de aventura, verifica-se que todos eles, 

diferentemente desse adolescente, residem em sedes municipais do Domo ou em Aracaju. 

Nota-se ainda que eles demonstraram, durante as entrevistas, conhecimento das diferenças 

que envolvem tais modalidades de turismo, embora a presidente do Sindicato dos Guias de 

Turismo de Sergipe – Singtur/SE – afirme que eles não possuem a formação profissional, 

regulamentada pela Lei n° 8.623, de 28 de janeiro de 1993, exigida por seu trabalho. Um fato 

sobre o qual um daqueles guias27 ressalta não o ter impedido de ser um dos orientadores do 

curso de capacitação de agentes turísticos locais do Projeto “Brasil, meu negócio é 

Turismo”28. Observa-se, assim, a explicação de um outro guia29 sobre sua atividade, quando 

ele demonstra tais conhecimentos:   

Eu procuro associar as atividades que eu faço aos preceitos do ecoturismo, que é a 
preservação do meio ambiente, a geração de renda para comunidades locais, a 
participação de pequenos grupos, ao contrário do turismo de massa, a informação 
que é passada para os visitantes. Mas eu classifico minha atividade como turismo 
ecológico, não como ecoturismo que é uma atividade com caráter mais turístico em 
relação à infra-estrutura. Você teria que ter uma infra-estrutura básica de meios de 
hospedagem, uma infra-estrutura nas próprias trilhas, nos roteiros explorados com 
passarelas, travessias, pontes... Já o turismo ecológico é a atividade que faz com que 
a pessoa se adapte ao ambiente sem a necessidade dessa infra-estrutura. Por 
exemplo, ao invés de meios de hospedagem, pode-se dormir numa barraca, ao invés 
de passarelas, pontos para travessia dentro do próprio rio.  

Sempre ressaltando o fato de ter o necessário conhecimento dos locais visitados e 

experiência com atividade que promovem, esses guias, inclusive aqueles que limitam suas 

atividades ao Domo de Itabaiana, afirmaram ter participado de vários cursos essenciais ao 
                                                
26 Entrevista: março, 2006 
27 Entrevista: junho, 2006. 
28 Um projeto do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Roberto Marinho, cuja “[...] idéia é apoiar 
as iniciativas que buscam fomentar e desenvolver o turismo no Brasil [...]” (FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO) 
29 Entrevista: março, 2006. 
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trabalho que realizam. Assim, chamando atenção para os investimentos que fizeram, citaram, 

entre estes, cursos de ecoturismo, primeiros socorros, escalada, monitoria e educação 

ambiental, combate florestal, técnicas verticais, guiamento e resgate em altura.  

Contudo, todos deixam claro que esse trabalho como guia não lhes permite 

ganhos suficientes para suas necessidades, e por esta única razão, são obrigados a desenvolver 

outras atividades. Acerca desta questão, vejamos alguns dos seus depoimentos:  

Nem sempre a gente tem trilha, nem sempre eu tenho como trazer alguma renda pra 
dentro de casa, então tenho que buscar outras alternativas. Então quando tô em outra 
alternativa, pinta uma trilha. [...] Conciliar uma coisa com a outra finda nos 
desconcentrando no nosso trabalho, que é mais voltado para atividades ecológicas. 
[...] Se nós tivéssemos algum vínculo com algum órgão público do município de 
Itabaiana, seria muito mais tranqüilo30. 

Apesar de se ter um potencial, pois tem uma certa demanda, eu ainda não me 
sustento a partir dessa atividade. [...] A demanda sempre foi algo relacionado ao 
público do próprio estado, isso se manteve. A Tribo Nativa não teve, até como a 
gente esperava, um fluxo de turismo externo. [...] Ocorreram algumas fases de maior 
fluxo, menor fluxo, mais quase sempre foi uma coisa constante31.          

Eu hoje tenho essa fatia [do mercado] mais como um prazer. A atividade entra como 
um agregado a minha renda mensal. [...] Obviamente eu tenho que cobrar pra manter 
um equipamento de qualidade, até porque custa muito caro. Eu não posso 
simplesmente tá fazendo por fazer, ou tá fazendo sem cobrar um valor justo pra 
atividade, como é cobrado em qualquer outra parte do Brasil.  Eu não vou prostituir 
a atividade. [...] Quando vi o custo-benefício, achei que era melhor manter o 
Peregrinos na informalidade. [...] Eu creio que agora é esperar o mercado crescer, 
que ele dê as cartas pra que a gente possa trabalhar. E quando ele se pronunciar, a 
gente vai estar em ponto de bala. A gente tem uma equipe muito séria, muito bem 
formada. Hoje é deixar stand by [de reserva], devagarzinho mesmo, e procurar outra 
atividade porque não dá pra viver só de Peregrinos32.      

Ao tempo em que admitiam tal problema, aqueles que reconhecidamente 

promovem atividades turísticas há mais tempo no Domo de Itabaiana responderam ao porquê 

de iniciar o trabalho de guia, diferentemente daqueles alunos do CEFET-SE que participaram 

da atividade-laboratório na serra da Miaba, negando a intenção inicial, de fazer da atividade 

uma profissão. Neste sentido, um deles33 afirmou que na área onde trabalha com o ecoturismo 

há vinte e cinco anos, seu local de lazer desde a infância, chegou a enfrentar durante a 

adolescência caminhoneiros que exploravam a madeira da mata, sendo a preservação das 

“riquezas naturais” lá encontradas a razão fundamental de começar a promover o ecoturismo; 

enquanto o outro34, que também ressaltou o fato de a área onde trabalha ter sido seu local de 

lazer durante a adolescência, afirmou que sua atividade como guia teve início em 1998, 

                                                
30 Entrevista: junho, 2006. 
31 Entrevista: março, 2006. 
32 Entrevista: maio, 2006. 
33 Entrevista: junho, 2006. 
34 Entrevista: março, 2006. 
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quando o grupo de educação ambiental do qual participava formou a Tribo Nativa e começou 

a cobrar pelo serviço que oferecia para adquirir novos equipamentos com os quais eles 

próprios tivessem condições de praticar novas atividades; entre estes equipamentos estão 

barracas para acampamento e material para espeleologia e rappel.  

Hoje, porém, um deles35, confirmado a informação de representantes das 

prefeituras locais quanto à inexistência de meios de hospedagem, tais como pousadas ou 

albergues, criados para atender diretamente o pequeno fluxo de turistas que visitam os 

atrativos do Domo, apresenta sua propriedade localizada nas proximidades do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana, adquirida há cerca de dois anos, que vem reformando com o 

objetivo de torná-la um “ponto de apoio” às suas atividades. Após sua reforma, segundo o 

entrevistado, atividades com o mesmo grupo de turistas poderão ser estendidas por mais de 

um dia, fato que, mesmo antes de concluídas tais reformas, chegou a ser observado em 

algumas ocasiões. Esse guia, então, explica sobre a questão da hospedagem de quem visita a 

serra de Itabaiana, bem como sobre esta propriedade, a qual ressalta ser seu grande “sonho”: 

Na serra de Itabaiana não existe nenhuma pousada, nenhum hotel [...] voltado a esse 
tipo de atividade. A realidade é essa. O turista que quiser fazer isso aqui, ele teria 
que pernoitar na cidade de Itabaiana ou acampar no meio do mato. [...] Com o PA 
[ponto de apoio] teríamos onde hospedar ele. Falta pouca coisa pra que a gente 
conclua isso, mas infelizmente o trabalho de guia não nos dá condições de adiantar 
isso. Aí sofre aquele impasse, um atraso. 

 
 
 
 
 
 
 
                     
                                         Propriedade usada como local de hospedagem 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
         Casa em reforma na propriedade                               Vista da propriedade 
 
Figura 24. Propriedade usada por um guia como ponto de apoio a sua atividade. 
Fonte: Arquivo de Marcos Mota, 2007. 

                                                
35

 Entrevista: junho, 2006. 
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Um outro guia36 que promove o turismo de aventura há sete anos no Domo, 

todavia, observando que a sua proximidade com Aracaju torna-o privilegiado para o seu 

trabalho, afirma que a inexistência desses meios de hospedagem não interferem em suas 

atividades. Segundo ele, isso ocorre porque seu “público”, formado principalmente de pessoas 

que residem na capital ou de turistas de outros estados que lá se hospedam, tem preferência 

por atividades que duram apenas um dia. E ele ainda ressalta que enquanto em outras regiões 

do Brasil ocorre uma colaboração das agências de turismo com as empresas que trabalham 

com esporte de aventura enviando-lhes o público para a atividade, em Sergipe isto “ainda” é 

esporádico. Desta forma, no seu entender, não se dá o crescimento da atividade que promove, 

nem tampouco a criação de novas fontes de renda para as comunidades do entorno dos locais 

visitados. Assim, ele observa sobre essa atividade e explica como procede no sentido de esta 

contribuir com a geração de renda para a população local: 

A gente busca sempre uma relação com a natureza [...]. A atividade do Peregrinos 
como um todo se prevalece no sentido da aliança eco-esportiva. [...] O ecoturismo e 
o turismo de aventura estão muito ligados ente si, até porque são atividades muito 
parecidas. Embora cada uma cuide dos seus fatores específicos [...], acho que uma 
não poderia sobreviver sem a outra. [...] Eu faço questão, por exemplo, de sempre 
passar por uma senhora que tem uma casa de doces entre o povoado Rio das Pedras e 
o Parque Nacional Serra de Itabaiana. Mas a gente tem que aliar uma situação de 
sustentabilidade e uma mínima infra-estrutura, algo que infelizmente é complicado. 
As pessoas não têm incentivo, conseqüentemente não têm dinheiro e não conseguem 
manter essa primeira estrutura mínima para gerar renda pra elas.  

No tocante a essa questão, um outro guia37 ainda explica que entre os serviços 

atualmente prestados pelas comunidades que residem no entorno dos locais visitados e que 

são usados pelos grupos que o seguem em trilhas, destacam-se o transporte de equipamentos, 

e eventualmente de pessoas, em animais de carga para acampamentos na serra da Miaba, e o 

transporte de pessoas em motocicleta (moto-táxi) para as imediações dos Poções da Ribeira. 

Já outro guia38 assevera que eventualmente os grupos que ele conduz fazem uso das refeições 

e doces caseiros preparados por pessoas da comunidade, e que até já ofereceu como parte da 

atividade a visita a casas de farinha, onde as pessoas que ali trabalhavam explicavam o 

processo de fabricação desse produto. No entanto, segundo ele, devido ao pequeno fluxo de 

turistas nos atrativos naturais do Domo de Itabaiana, a renda gerada por esses serviços 

prestados por algumas pessoas “ainda não é tão significativa” para elas. 

 
 
                                                
36 Entrevista: maio, 2006. 
37 Entrevista: março, 2006. 
38 Entrevista: maio, 2006. 
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                                      Transporte em animais de carga para acampamento                

     Doces caseiros             
      Casa de doces caseiros                                                       Transporte em motocicleta       
 
Figura 25. Serviços e produtos locais utilizados por visitantes. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Todavia, um dos guias39
 entrevistados alegou que este fluxo de turistas, mesmo 

pequeno e sazonal, em conseqüência de sua “desorganização”, provoca um impacto que já é 

visível na paisagem. Assim, observa sobre a questão: “Se essa atividade continuar sendo 

desenvolvida da maneira que está sendo, a perspectiva não é boa não. Eu temo que esses 

ambientes continuem sofrendo essa degradação tão rápida assim, devido a essa maneira 

irregular que eles estão sendo explorados”, enquanto este e outros guias chamaram atenção 

para a degradação do local, provocada pelo seu uso para o lazer e pela exploração dos seus 

recursos naturais para outras atividades produtivas. Mesmo porque, para um deles40: “A trilha 

por onde a gente passa tá sendo desqualificada porque tá sendo desmatada a cada dia que 

passa e tá sendo deixado um absurdo de lixo a cada dia que passa. [...]. E não existe 

fiscalização que dê conta disso aí”. 

                                                
39

 Entrevista: março, 2006. 
40 Entrevista: junho, 2006. 
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Seja o turismo relacionado aos atrativos naturais que ocorre em pequena escala no 

Domo de Itabaiana denominado ecoturismo, turismo ecológico ou mesmo turismo de 

aventura, observa-se, diante do exposto, que ele é reconhecido pela população do entorno dos 

lugares mais visitados como parte do cotidiano local; e ainda que, embora no Domo a 

atividade não apresente nenhuma interferência significativa na produção do espaço, ela já 

provoca, segundo seus próprios agentes, um impacto negativo quanto à preservação do meio 

ecológico, tal como as atividades tradicionais; fato que não impede o crescimento do 

ecoturismo local de figurar como um objetivo no planejamento implementado pelo Estado, 

que visa desenvolver a atividade turística em todos os lugares.   
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5 O Estado e a Política de Planejamento do Turismo para o Domo de Itabaiana  

 

5.1 Panorama e Planejamento do Turismo 

 

Afirma-se, recorrentemente sobre o turismo, o que o panorama que será exposto a 

partir de então a princípio também evidencia a sua importância econômica; que é irrefutável e 

que não deve ser menosprezada diante da crescente interferência da atividade no processo de 

produção do espaço.  

Segundo Ouriques (2005, p. 143), no Brasil, como generalizadamente na periferia 

do capitalismo, o turismo “[...] consolida-se discursivamente como a ‘alavanca’ do progresso 

econômico [...]”. Observe-se, porém, que esta atividade é hoje a alternativa quase sempre 

sugerida para promover o desenvolvimento sócio-econômico preservando o meio ambiente, a 

qual, inclusive nas Unidades de Conservação e seus entornos, pode provocar os mesmos 

problemas que outras atividades econômicas, posto que seu modelo de crescimento segue a 

mesma lógica do capital. Assim, ao tempo em que revelam este fato, Becker (2001) defende a 

idéia de que o governo federal desempenha um papel importante na regulação e legislação do 

turismo, Coriolano (2005) chama atenção para as contradições entre o discurso que é 

construído sobre esta atividade e o que se observa na realidade.  

Estimativas da Organização Mundial do Turismo - OMT, entidade que destaca 

sobre o turismo que ele é uma atividade que distribui renda, incentiva a produção de outros 

setores, aumenta a receita pública, incrementa a infra-estrutura local, protege e preserva o 

patrimônio cultural e natural e permite o intercâmbio com outras culturas, ressaltam que a 

atividade movimenta mais de três trilhões e meio de dólares anualmente e que gera mais de 

cento e oitenta milhões de empregos diretos e indiretos, ou seja, um em cada nove empregos 

gerados no mundo. Contudo, Ouriques (2005) ressalta que no Brasil estes empregos 

caracterizam-se substancialmente por estarem à margem da legislação trabalhista fazendo 

parte de uma estrutura ocupacional precária com relações de trabalho pautadas na 

informalidade, e mesmo quando fazem parte da economia formal, salvo raras exceções, 

apresentam salários inferiores à média nacional1. 

                                                
1 Ver a respeito em Ouriques (2005), as tabelas das páginas 129 e 130 e a lista da página 132. 
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Essa atividade econômica que hoje ocupa um importante papel na economia 

mundial, de acordo com informações divulgadas por especialistas do setor nos meios de 

comunicação, tendo superado a indústria de petróleo, só gera menos riqueza se comparada à 

indústria de armamentos. Entretanto, para Xavier (2002), o que nela realmente surpreende, é o 

crescimento do turismo alternativo no mundo. Afinal, entre 1990 e 2000, ele observa, os 

ecoturistas passaram de 10% para 40% entre as pessoas que faziam turismo, proporcionando, 

em conseqüência, um aumento na receita dessa modalidade de turismo, de trinta e oito bilhões 

de dólares para cento e vinte bilhões de dólares.  

No Brasil, apesar de o país sempre ser apresentado como detentor de uma 

“vocação turística” ou um “cartão-postal natural” e ser apontado como aquele de maior 

potencial para essa atividade no continente devido a sua dimensão, riqueza cultural e 

biodiversidade extraordinária, os números referentes ao turismo, apesar de crescentes, são 

considerados baixos quando comparados aos de outros países. Segundo Sandeville Jr. 

(YÁZIGI et al., 2002), a atividade movimentou no país, em 1994, cerca de quarenta e cinco 

bilhões de dólares, empregando aproximadamente seis milhões de trabalhadores, destes, mais 

de trinta mil empregados no ecoturismo. O mesmo número que é estimado, segundo Meirelles 

Filho (2002), pelo Instituto de Ecoturismo do Brasil – IEB, que, em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (ex-Empresa Brasileira de Turismo desde 1991), 

realizou um estudo do ecoturismo no território nacional, verificando também, que a atividade 

atrai mais de quinhentos mil turistas e movimenta quinhentos milhões de reais no país. 

Em Sergipe, onde nos últimos anos, paralelamente ao crescimento do turismo, 

tem-se observado uma “revalorização das paisagens naturais” com iniciativas que, em 

pequena escala, promovem o ecoturismo, os números referentes ao setor turístico também são 

considerados baixos pela Secretaria de Estado do Turismo - Setur, frente ao “potencial” que ele 

apresenta. De acordo com dados da extinta Empresa Sergipana de Turismo - EMSETUR 

(SERGIPE, 1999), a atividade gerava no estado uma renda de aproximadamente trinta 

milhões de reais por ano, empregava direta e indiretamente cerca de doze mil pessoas e 

proporcionava aos cofres públicos uma arrecadação em torno de dois milhões de reais por 

ano, sendo o fluxo turístico em Sergipe predominantemente nacional, 98%, e 

majoritariamente inter-regional, 61%. E ainda, entre os turistas que visitavam o estado, 42% 

tinham como motivo os negócios e 30%, o passeio; sendo que entre estes que vinham a 

passeio, 62% eram motivados por atrativos naturais.  
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E diante desse cenário, no mesmo dia em que o atual Governo Federal iniciou seu 

primeiro mandato, em janeiro de 2003, deu-se pela primeira vez no Brasil a criação do 

Ministério do Turismo - MTur, numa demonstração de que o atual governo, tal como 

governos anteriores que criaram ou mantiveram instrumentos para o desenvolvimento do 

turismo como o EMBRATUR, reconhece o inegável crescimento da atividade no mundo, e 

admite no país o potencial econômico do setor turístico.  

Contudo, sem desprezar os expressivos dados quantitativos sobre o turismo, o que 

o panorama atual deixa evidente é sobretudo que o Estado, nas diversas escalas do poder, 

intervém na atividade, planejando e promovendo ações para o seu crescimento enquanto 

promete o “desenvolvimento” e a satisfação dos mais diversos interesses dos atores sociais. 

Ressalte-se neste momento que, conforme Jorge (2004), embora seja nos municípios que as 

necessidades da população emergem, pois neles transcorrem as condições de produção e 

reprodução da força de trabalho, é na esfera federal que o Estado favorece os interesses do 

capital, pois nela são criadas as políticas que influenciam as condições de sua produção e 

reprodução.  

Deve-se observar que quando foi criado em 1966, o EMBRATUR deveria 

formular e coordenar a política nacional de turismo2, e agora, com a criação do MTur, ele 

passou a ter como atribuição exclusiva a promoção do Brasil no exterior. Para Santos Filho 

(2004, n.p.), transformado em um gigantesco “Convention Bureau”, que estimula em todo o 

território nacional a lógica de que o turismo prioritário é o receptivo, fazendo-se assim “[...] 

com que comunidades de expressão turística, mas com uma tímida infra-estrutura para o 

turismo receptivo, desenvolvam imensas bravatas em torno da luta para a criação das 

Convention” (Op. cit).  

Poder-se-ia destacar o Programa Nacional de Municipalização do Turismo - 

PNMT, criado em 1994, entre os mais importantes programas da política nacional de turismo 

anterior à criação do MTur.  Aquele, enquanto vigorou, tinha entre seus objetivos 

descentralizar as ações de planejamento, motivando e capacitando os municípios para que 

estes elaborassem seu próprio plano de desenvolvimento para o setor. Também se pode 

destacar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR-NE, 

                                                
2 Contudo, Santos Filho (2004, n.p.) explica que, naquele contexto, sua função estava além do ordenamento da 
política nacional de turismo, pois aquele “[...] instrumento capaz de passar a idéia de país dos trópicos e núcleo 
mundial do pecado capital [...]”, devia fazer a contrapropaganda às denúncias dos exilados do golpe militar de 
1964. 
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implantado em 1991, que priorizava a implantação da infra-estrutura de saneamento básico e 

de acesso, cumprindo o papel que deveria ser cumprido pela política urbana.  

Sobre o turismo no Nordeste, Ouriques (2005) aborda, há uma presença extensiva 

de empreendimentos estrangeiros do setor financiados pelo Estado e, tal como Cruz (2000) 

chamou atenção, nos discursos e nas ações dos últimos governos, em todas as escalas, a 

beleza do litoral vem sendo colocada no centro das políticas de desenvolvimento como a saída 

econômica para minimizar as desigualdades entre esta e as demais regiões do Brasil. E sobre 

o PRODETUR-NE em Sergipe, observe-se que ele constituiu a segunda etapa dos 

investimentos públicos efetuados no setor turístico, tendo beneficiado com seus recursos 

municípios da faixa litorânea e da margem do rio São Francisco, sendo a primeira etapa dos 

investimentos públicos efetuados no setor, direcionada à ampliação do segmento hoteleiro, 

que está concentrado em Aracaju.  

Dando um novo status à atividade, a criação do MTur, na ótica de Sansolo e Cruz 

(2003), representa um problema, pois concentra em um único órgão as decisões de uma 

atividade transversal a diversos setores da vida social. Para eles, o território, que sofre os 

efeitos do turismo, é que precisa ser planejado. Todavia, o fato é que o Ministério, 

representando o Estado brasileiro, hoje está à frente da política de planejamento do turismo no 

Brasil, e junto ao capital, está à frente da produção de novos territórios turísticos no país. E, 

visando colocar o Brasil entre os países de destaque no fluxo da rede turística mundial, ele 

então desenvolve diversos projetos dentro do marco exclusivo da acumulação de capital. 

Logo, seguindo o mesmo princípio de promover o desenvolvimento sócio-

econômico que justificou a criação de vários programas anteriores, em substituição ao PNMT, 

o Governo Federal, através do MTur, com o objetivo de coordenar o processo de crescimento 

do turismo de forma regionalizada, lançou em 2004 o Programa de Regionalização do 

Turismo - Roteiros do Brasil, estruturado em função das orientações do Plano Nacional do 

Turismo 2003-2007; plano no qual, como ocorre em outros tantos países neste momento, era 

afirmado pelo Presidente da República3 com as seguintes palavras: 

Estamos convencidos de que essa atividade está destinada a constituir-se em fator 
decisivo para ampliação de oportunidades e para utilização sustentável de nossos 
recursos naturais e culturais, proporcionando um desenvolvimento conseqüente e 
equilibrado em todo território nacional (BRASIL, 2003,  p.06).  

                                                
3 Luiz Inácio Lula da Silva. 
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E era afirmado pelo Ministro do Turismo4 que apresentar aquele Plano à sociedade reforçava 

“[...] o compromisso assumido pelo Sr. Presidente da República quando da criação do 

Ministério, de priorizar o turismo como elemento propulsor do desenvolvimento sócio-

econômico do país [...]” (Op. cit., p. 07).  

Vale ressaltar que no Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do 

Brasil, a regionalização é “[...] ‘a organização de um espaço geográfico em regiões para fins 

de planejamento, gestão, promoção e comercialização integrada e compartilhada da 

atividade turística’” (BRASIL, 2004b, p. 11); e que o território é o “[...] espaço e lugar de 

integração do homem com o ambiente, dando origem a diversas formas de se organizar e se 

relacionar com a natureza, com a cultura e com os recursos disponíveis” (Op. cit.). Como 

também vale ressaltar que nesse documento, afirma-se sobre essa noção de território, que ela 

“[...] propõe uma coordenação entre organizações sociais, agentes econômicos e 

representantes políticos, superando a visão estritamente setorial do desenvolvimento” (Op. 

cit.).  

Entre as estratégias de gestão desse Programa está o planejamento integrado e 

participativo, que propõe uma atuação descentralizada orientada pelo princípio federativo. E 

também é proposto que as regiões turísticas e seus municípios possam dar continuidade às 

ações implementadas ou apenas planejadas anteriormente por outros planos, programas, 

projetos e instituições. Deste modo, ações desenvolvidas em Sergipe a partir do Plano 

Estratégico do Turismo de Sergipe de 2003, anterior ao Programa de Regionalização do 

Turismo - Roteiros do Brasil, puderam ser integradas aos novos projetos do MTur.  

Em Sergipe, onde a marca “Maior Resort do Brasil” contrapondo-se à “Menor 

Estado do Brasil” é anunciada e Aracaju é eleita seu portão de entrada, o turismo tem como 

base os cenários “sol e mar” presentes ao longo de toda a costa tropical pelo mundo. No 

entanto, verifica-se no vasto material das campanhas promocionais da atividade no estado, 

distribuído em eventos nacionais e internacionais do setor, que é apresentado no seu interior 

locais onde ocorrem o ecoturismo e o turismo de aventura.  

Dessa forma, junto a atrativos turísticos de Sergipe reconhecidos pela Setur como 

estruturados, tal como a orla de Aracaju ou o canyon de Xingó, apesar de ter sido afirmado 

pelo gerente executivo do Programa Sergipe Turístico5 que, se “o produto está organizado eu 

                                                
4 Walfrido dos Mares Guia. 
5 Entrevista: abril, 2006. 



 

 

110 

vou levar ele à prateleira, enquanto não está organizado, bem, eu não posso fazer nada”, 

também são apresentados por aquela Secretaria, bem como pelo MTur, a serra de Itabaiana e 

nela o Poço das Moças, a cachoeira de Macambira, a serra da Miaba, os Poções da Ribeira e o 

Parque dos Falcões. Estes, onde a ocorrência de qualquer modalidade de turismo é 

considerada inexpressiva ou inexistente, pela própria Setur e pelo presidente da Associação 

Brasileira das Agências de Viagens do Estado de Sergipe - ABAV-SE, em decorrência do 

atual estágio de desenvolvimento da atividade no estado como um todo e, sobretudo, devido à 

falta de infra-estrutura que eles apresentam. 

Figura 26.  Atrativos do Domo de Itabaiana em revista de campanha promocional do turismo 
de Sergipe.   
Fonte: SERGIPE / Setur, [200-]. 

Para o presidente da ABAV-SE6, os atrativos do Domo de Itabaiana têm potencial 

para o turismo, mas não dispõem de nenhuma estrutura para receberem visitantes, e apesar de 

algumas agências associadas manifestarem a intenção de lá trabalhar o ecoturismo, isto ainda 

não ocorre. Segundo ele, o Estado, que deve ser o indutor da atividade e que no primeiro 

momento deve “bancá-la”, e também os empreendedores locais, devem identificar, dotar de 

infra-estrutura e formular os seus “produtos”, e então apresentá-los aos agentes de turismo 

para que estes o vendam. E mesmo observando sobre um daqueles atrativos apresentados no 

material promocional da Setur e MTur, o Parque dos Falcões, que “aquilo ali não é um 

produto” porque não tem estrutura para receber o turista, ele afirma que “o governo gasta 

uma fortuna em propaganda com ele” e que isto é preciso, como também que é necessário o 

Estado aperfeiçoar e dar continuidade ao seu trabalho. Todavia, ressalta que se não for um 

objetivo da população local o desenvolvimento do turismo e se ela não exigir que o Estado 

induza-o, tal atividade não prosperará.   

                                                
6 Entrevista: maio, 2007. 
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No Plano Estratégico do Turismo de Sergipe, da mesma forma que no Programa 

de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, o desenvolvimento sustentável, a inserção 

social, a distribuição de renda e a redução das desigualdades regionais foram apontados como 

os eixos que o norteiam. O turismo foi reconhecido como uma atividade econômica complexa 

que envolve forças externas e internas, sendo ressaltado também o caráter transversal da 

atividade, permeando diferentes segmentos da economia, da sociedade e do meio ambiente, 

não deixando de chamar atenção para os benefícios diretos e indiretos da atividade turística, 

para a necessidade de um amplo e claro planejamento e para a necessidade de uma articulação 

de todos os segmentos envolvidos. Assim, foram propostas ações relacionadas a estratégias de 

fortalecimento institucional, de integração turística, de produto, de “marketing” e de apoio ao 

setor produtivo. 

E a estruturação da atividade no estado foi proposta naquele Plano por meio de 

um conjunto de ações agrupadas por região turística, estabelecendo visões regionais e 

produtos específicos considerando sua pluralidade. Dessa forma, sendo a regionalização dos 

espaços turísticos uma das ações de planejamento da atividade, ele foi dividido inicialmente 

em seis regiões com características e potencialidades similares e complementares resultantes 

das microrregiões do IBGE, propondo uma rede de apoio hierarquizada entre as suas unidades 

temáticas, tendo sido afirmado: “A Visão Regional do Turismo de Sergipe tem fundamento na 

diferenciação encontrada nas 6 regiões turísticas estudadas, onde ficam evidentes a 

diversidade de paisagem, clima, costumes, tradições e roteiros possíveis” (SERGIPE, 2003, 

p. 7).  

Assim, de acordo com o Plano Estratégico do Turismo de Sergipe, o estado foi 

dividido inicialmente em: Região Turística de Aracaju ou Região de Aracaju, Região 

Turística Sul ou Costa das Dunas, Região Turística Norte ou Costa dos Manguezais, Região 

Turística do São Francisco ou Região do São Francisco, Região Turística de Itabaiana ou 

Região das Serras, Região Turística de Lagarto ou Terra da Vaquejada. 

Dessas seis regiões, a Região Turística de Itabaiana ou Região das Serras abrangia 

os municípios de Itabaiana, Macambira, Campo do Brito, Areia Branca, Nossa Senhora das 

Dores, Capela, Muribeca e Divina Pastora, a qual podia ser dividida em Sub-região Turística 

Folclore Serrano e Sub-região Turística Aventura Serrana. Esta última era composta pelos 

municípios de Itabaiana, Macambira e Campo do Brito, nos quais, segundo o Plano, o 

ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo rural deveriam compreender a base conceitual 
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para o desenvolvimento turístico, sendo a cidade de Itabaiana, nesse Plano, considerada o 

núcleo urbano de apoio para a Região Serrana, por ser, ao mesmo tempo, a de maior porte e 

por estar próxima à Serra da Ribeira e à antiga Estação Ecológica da Serra de Itabaiana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Sergipe: Regiões turísticas. 
Fonte: Dados brutos - Plano Estratégico do Turismo de Sergipe, 2003. 
Adaptação: Edson Bastos, 2007. 

Entretanto, atendendo a uma nova estratégia governamental para o setor, o 

planejamento turístico em Sergipe sofre ajustes, a exemplo da reordenação das Regiões 

Turísticas em Pólos Turísticos. A proposta de Pólos Turísticos, consoante com a diretriz 

mercadológica, posiciona a diversidade cultural e paisagística como o diferencial do estado, 

tendo sido estabelecidos os seguintes Pólos: Pólo Costa dos Coqueiros, em que se encontra a 

capital do estado; Pólo do Velho Chico, contendo dois importantes destinos turísticos, o 

canyon e a foz do rio São Francisco; Pólo Entre Rios; Pólo dos Tabuleiros, e por fim o Pólo 

das Serras (Anexo II), que abrange, entre outras áreas, a do Domo de Itabaiana e onde o 

planejamento prevê a exploração do turismo cultural com as feiras e festas, e mais tarde com 

o ecoturismo, turismo de aventura e turismo rural. 
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Figura 28. Sergipe: Pólos Turisticos. 
Fonte: Dados brutos disponíveis em: <http://www.turismo.gov.br/regionalizacao> 
Adaptação: Edson Bastos, 2007. 

A atividade a ser desenvolvida em cada Pólo é definida, sendo o turismo rural, 

agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, e turismo de negócios, identificados como as 

vocações do turismo no Pólo das Serras. Este é formado pelos municípios de Areia Branca, 

Campo do Brito, Carira, Feira Nova, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita 

Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São 

Miguel do Aleixo, sendo Itabaiana o município onde funciona a sede do Conselho de Turismo 

do Pólo das Serras (Anexo III), que “[...] constitui-se em um espaço sistematizado para o 

planejamento, a deliberação e a viabilização de ações que concorram para o 

desenvolvimento do turismo [...]” (SERGIPE, 2005, p. 01). 

É preciso registrar que, de acordo com mapa das regiões turísticas de 2006 do 

Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil e com material mais recente da 

Setur, o Pólo das Serras é agora denominado Pólo das Serras Sergipanas. 

Faz-se necessário observar sobre a política de planejamento do turismo no Brasil, 

que, apesar de as diretrizes operacionais do Programa de Regionalização do Turismo - 

Roteiros do Brasil afirmarem que ele evita o estabelecimento de padrões e modelos fixos, é 

evidenciado que em sua ótica, assim como na ótica do Plano Nacional do Turismo 2003-2007, 
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o “protagonismo local” das regiões e municípios é considerado determinante para o 

desenvolvimento da atividade. Desta forma, é cada vez mais comum por todo o país a criação 

de secretarias municipais com atribuições diretamente relacionadas ao desenvolvimento do 

turismo.  

Desse modo, no Domo de Itabaiana tem-se, por exemplo: em Macambira, a 

Secretaria Municipal de Obras Públicas, do Turismo e do Desenvolvimento Rural e Urbano; 

em Areia Branca, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e em Itabaiana, a Secretaria 

Municipal de Educação, Lazer, Esporte e Turismo.   

E ainda é necessário observar sobre esta política que, ao propor-se aos municípios 

uma participação efetiva no desenvolvimento da atividade turística, eles são incentivados a 

organizar-se em consórcios como o fazem certas empresas, a oferecerem em conjunto 

“produtos turísticos” em roteiros integrados. Contudo, o fato é que se os próprios municípios 

não tomam essa iniciativa, de qualquer sorte ela é levada a cabo pelo Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Atrativos do Domo de Itabaiana na rota Aracaju Xingó. 
Fonte: SERGIPE / Setur, [200-]. 

 

5.2 Abordagem Localista e Política de Turismo 

 

Deve-se ressaltar que com o processo de mundialização do capital, novos aspectos 

em torno do desenvolvimento têm sido levantados pela literatura, e esta abordagem, em geral, 

se expressa nos projetos e ações planejadas para imprimir no espaço as alterações desejadas. É 
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pertinente, então, destacar, em relação à participação do Estado no planejamento e no 

desenvolvimento de ações voltadas para o crescimento do turismo, algumas questões que são 

colocadas em evidência por autores que se dedicaram a analisar, na literatura contemporânea 

localista/endogenista – quase um “pensamento único” –, os novos aspectos que vêm à tona em 

torno do papel do local no seu desenvolvimento. 

Segundo Brandão (2003), essa literatura localista/endogenista que hoje se impõe 

no país, orientando, em parte ou no todo, as políticas públicas dos governos federal, estadual e 

municipal, além de não levar em conta as questões da determinação da lógica capitalista de 

acumulação do capital, da hegemonia e do poder político, bem como negar as escalas entre o 

local e o global, também superestima a harmonia de interesses da sociedade.  

É possível perceber, tanto no que é apenas planejado como na realidade, 

demonstrações de que no turismo, assim como nas demais atividades econômicas que apenas 

refletem o que ocorre na sociedade, existem conflitos de interesses. Assim, nas próprias 

diretrizes operacionais do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, é 

necessário estabelecer sobre suas decisões e ações que aquelas “[...] que beneficiem a 

comunidade devem ser priorizadas, sendo relegadas a segundo plano aquelas que favoreçam 

exclusivamente um ou outro segmento” (BRASIL, 2004b, p. 09).  

É evidente que no Domo de Itabaiana o que ocorre não é diferente, e a observação 

da sua realidade, mesmo sendo muito recente o planejamento do desenvolvimento da 

atividade turística local, já dá mostra da existência de conflitos de interesses relacionados à 

atividade. Desse modo, entre outros conflitos lá observados, cita-se a questão em torno da 

construção de uma estrada até o topo da serra da Miaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30. Serra da Miaba: Estrada que levaria ao topo. 
Fonte: Arquivo da Tribo Nativa, 2005. 
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Ao ressaltar que a presença de visitantes naquela serra “ainda” é pequena diante 

do potencial que seus atrativos naturais apresentam, o secretário do planejamento do 

município de São Domingos7
 explica que tal estrada deveria permitir o acesso de veículos da 

população do entorno ao seu topo para atividades religiosas e de lazer, como também, 

fomentar o fluxo de turistas no local. Contudo, segundo ele, aquela obra que deveria 

contribuir com o crescimento do turismo local e gerar oportunidades de trabalho relacionadas 

à atividade, e que por isso era do interesse da população e da prefeitura de São Domingos, foi 

barrada pela ADEMA e pelo IBAMA, pois ele garante, mesmo explicando aos representantes 

daquela entidade estadual e da instituição federal, que a obra atendia aos requisitos devidos. 

Inclusive, quanto ao sistema de escoamento das águas pluviais, eles teriam justificado o 

impedimento da sua continuidade por ela poder provocar como conseqüência um grave 

processo erosivo. 

Ressalte-se, porém, que a construção daquela estrada não sofreu apenas a 

reprovação por parte da ADEMA e do IBAMA, nem foi contestada apenas por este motivo. O 

coordenador da ONG Vida Verde8, manifestando sua reprovação, destaca que o tipo de 

turismo que ela poderia fazer crescer, no qual um grande número de pessoas visitariam a serra 

sem controle algum, acabaria por gerar a destruição daquele local. E um dos guias9
 

entrevistados observa que a estrada, facilitando a chegada de pessoas ao topo da serra e de lá a 

outros dos seus atrativos naturais, além da conseqüente degradação provocada pelo aumento 

descontrolado da visitação sem o devido acompanhamento para um trabalho de educação 

ambiental, o que por si só já seria prejudicial ao desenvolvimento do ecoturismo, poderia 

diminuir ainda mais a procura do serviço de guias para trilhas e acampamentos. E ainda 

explica: 

A transformação da principal trilha de acesso ao Poço Dezessete em estrada é 
totalmente destoante com os preceitos do turismo sustentável. [...] Outros atrativos 
naturais no nosso estado que passaram por situação semelhante já sofreram e ainda 
sofrem grandes impactos negativos. Na Miaba, com acesso por trilhas esguias e 
sinuosas, os impactos do crescente fluxo de visitantes inconseqüentes já vêm 
acontecendo [...], imagine se o acesso for facilitado com uma estrada para carros. 
[...] Mais importante que abrir estradas é abrir a mente e minimizar os impactos que 
vêm destruindo nossas reservas naturais. É a prefeitura, os órgãos ambientais, os 
profissionais da área, dentre outros, realizar atividades de conscientização ecológica 
e educação ambiental com a comunidade local e os visitantes em geral.  

Brandão (2003) ainda chama atenção para o fato de que na literatura 

contemporânea localista também é superestimada a capacidade de uma região produzir seu 
                                                
7 Entrevista: maio, 2006. 
8 Entrevista: fevereiro, 2006. 
9 Entrevista: março, 2006. 
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desenvolvimento sócio-econômico a partir de uma “governança virtuosa” com a participação 

das parcerias público-privadas, em que o Estado deve intervir para gerar estímulos atrativos 

para o capital. 

Assim, ao mesmo tempo em que as diretrizes operacionais do Programa de 

Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil ressaltam a importância das iniciativas locais, 

também consideram fundamentais e propõem a formação dessas parcerias, envolvendo o setor 

público e privado, a sociedade civil e o terceiro setor. Contudo, tais parcerias, que são comuns 

e podem ser percebidas se a observação da realidade for cuidadosa, apresentam 

particularidades que as tornam diferenciadas e questionáveis entre si. Afinal, são efetuadas, 

por exemplo, desde a parceria sob a forma de linhas de crédito em bancos oficiais para 

incentivar o pequeno e micro “empreendimento turístico”, como é proposto no Plano 

Nacional do Turismo 2003-2007, até parcerias como as que foram firmadas nos últimos anos 

pelo Governo do Estado de Sergipe e importantes grupos empresariais do setor10
.  

É percebida nos últimos anos uma colaboração entre alguns guias que trabalham 

com o ecoturismo no Domo de Itabaiana e a Setur, prefeituras municipais, redes de televisão e 

o Clube de Diretores Lojistas - CDL de Itabaiana. Afinal, estes, ao divulgarem os atrativos 

turísticos locais, também vêm divulgando aquela atividade e o serviço prestado por essas 

pessoas. E isto ocorre, por exemplo, em seus sites, publicações e reportagens. Entretanto, 

além dessa espécie de parceria envolvendo o setor público e privado sem qualquer relação 

financeira direta entre as partes, apenas muito recentemente, foram acordadas e efetivam-se 

naquele espaço algumas parcerias que começam a gerar melhorias na infra-estrutura de um 

“empreendimento” local que desenvolve uma atividade relacionada ao ecoturismo.  

    O excerto anterior refere-se às parcerias recém-firmadas entre a prefeitura de 

Itabaiana e o CDL deste município com o Parque dos Falcões. Observe-se, contudo, que 

também foi mencionada pelo diretor presidente desta OSCIP uma parceria entre esta e um 

banco oficial, a qual, ao contrário das demais parcerias, naquele momento nenhuma ação ou 

documento comprovava. 

                                                
10

 Segundo o Jornal Cinform (GOVERNO..., 2005, p. 05), uma das quais com o grupo EJS Hotéis e Turismo e 
Projel para a compra do Hotel da Ilha no município de Barra dos Coqueiros, que reabrirá como um Resort, e uma 

outra, também segundo o Jornal Cinform (CVC..., 2005, p. 04), com a operadora de turismo Carlos Vicente 
Cerchiare - CVC, para a construção de um Ecoresort em uma área de reserva ambiental junto à foz do rio Vaza-
Barris em Aracaju, na qual o Governo do Estado, segundo um representante da Setur, participou com a compra 
do terreno. 



 

 

118 

É pertinente sublinhar que é atribuído ao trabalho de divulgação iniciado pela 

Setur, mesmo tendo sido afirmado pelo seu gerente executivo do Programa Sergipe 

Turístico11 que o “[...] Parque dos Falcões é um produto que se mostra, mas não se vende 

porque não está estruturado [...]”, o fato de as atividades desenvolvidas pela OSCIP ter sido 

apresentado por inúmeros jornais, revistas e programas de televisão, tanto na impressa 

nacional como internacional, e então, não apenas ter sido tema de reportagens premiadas, 

como também, ter apresentado um crescimento na sua procura. E ainda se deve ressaltar que 

foi em face dessa mudança recente, em que se percebeu com a divulgação do Parque dos 

Falcões na mídia o crescimento da presença de turistas no local, que ele tornou-se, 

diferentemente do que foi observado num passado próximo, um “produto turístico” de 

interesse das autoridades municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Parque dos Falcões em revista de campanha promocional do turismo de 
Sergipe. 
Fonte: SERGIPE / Setur, [200-]. 
 

Já é possível observar no local os resultados iniciais da “parceria” firmada entre a 

OSCIP e a prefeitura de Itabaiana. E segundo seu diretor presidente12, foi a transformação do 

Parque dos Falcões em 2006 numa OSCIP que permitiu esta “parceria”. Assim, ele afirma: 

A gente tá abrindo o leque agora com a prefeitura. [...] Nós estamos no começo de 
uma parceria que está dando certo. [...] A gente tá indo lá, já que a gente pode fazer 
tudo dentro da lei. A prefeitura [...] tá coberta e abrigada pelas leis que regem uma 
OSCIP. Aí, hoje a gente tá recebendo manutenção. Eles trazem a máquina, roçam 
aqui... Materiais que a prefeitura não usa eles doam pra gente...      

Seu diretor-presidente ainda diz que, com a colaboração daquela prefeitura, o CDL 

de Itabaiana reuniu empresários desse município para apresentar o trabalho do Parque dos 

                                                
11 Entrevista: abril, 2006. 
12 Entrevista: maio, 2006. 
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Falcões, como também para fazê-los ver a importância do Instituto para o crescimento do 

turismo no município. Desta forma, atualmente também já se observa no local o início de 

algumas obras que são resultados da parceria firmada entre a OSCIP e o CDL. E sobre essa 

questão, ele explica: 

A gente convidou todos os donos de hotéis, de lojas, pra que pudessem participar 
aqui dentro com construção de viveiros, com arquibancada pra gente poder receber o 
turista, e em contrapartida nós botamos a placa deles: Parceiros dessa obra. A gente 
bota o nome deles como uma forma de trazer eles [o turista] também pra cá [para a 
cidade de Itabaiana]. Porque o turista daqui [do Parque dos Falcões] ele vai pra 
churrascaria, vai ver a feira, vai comprar algum equipamento fotográfico, esse tipo 
de coisa.    

Nesse sentido, um representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo de Itabaiana13, quando perguntado sobre tais parcerias, afirma que é 

pretensão de prefeitura local melhorar a infra-estrutura do Parque dos Falcões, e que o 

comerciante que o visita “abraça a causa”, pois, ele enfatiza, “com parcerias, ganha todo 

mundo”.  

Observa-se, entretanto, que mesmo existindo uma parceria entre a prefeitura de 

Itabaiana e o Parque dos Falcões, o conflito de interesses em torno do desenvolvimento do 

ecoturismo no local não deixa de existir. E assim, por exemplo, da mesma forma que na serra 

da Miaba, uma estrada esteve no centro de uma discussão, visto que, enquanto era intenção da 

prefeitura pavimentar a estrada que dá acesso ao local, estimulando a visitação, sua direção foi 

contra a execução da obra por entender que estradas pavimentadas são impróprias para áreas 

rurais, e ainda, por acreditar que ela provocaria em vez de um crescimento do ecoturismo um 

aumento de “curiosos” no local. 

  

 

 

         

  
  
     Viveiros novos                                               Viveiros antigos 

Figura 32. Visita de turistas aos novos viveiros do Parque dos Falcões. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

                                                
13 Entrevista: maio, 2006. 
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E ainda sobre a vasta literatura localista que foi analisada por Brandão (2003), e 

que se observa expressa no planejamento e nas ações voltadas ao crescimento do turismo, 

Albagli (1998), por sua vez, referindo-se ao conflito que marca a discussão sobre o modelo de 

desenvolvimento local, observa que ela apresenta duas vertentes com trajetórias extremas: a 

inserção competitiva, que é dominante, e a tese do desenvolvimento sustentável, que é 

emergente.  

A primeira, segundo a autora, fundamenta-se no ideário neoliberal ante a 

globalização e representa, além da continuidade do modelo atual de desenvolvimento, o 

acirramento da competição e o aprofundamento das desigualdades sócio-espaciais; enquanto 

que a segunda vertente é apresentada como alternativa à primeira mesmo sem 

necessariamente romper com os padrões atuais. No entanto, observa, como a realidade é mais 

complexa, ela tende “[...] a comportar elementos, muitas vezes conflituosos ou antagônicos, 

de ambos os modelos, ainda que devendo expressar, no conjunto, o predomínio de um” (Op. 

cit., p.10). 

Com a política de planejamento do turismo não é diferente. Desta forma, nos 

princípios que orientam o Plano Nacional do Turismo 2003-2007, tanto é destacada a 

necessidade de aumentar a competitividade do setor, como também a necessidade do respeito 

ao meio ambiente, e, ao tempo em que é ressaltado no Programa de Regionalização do 

Turismo - Roteiros do Brasil (2004a), que ele é dirigido para os mercados competitivos, 

também se afirma que ele é impulsionado na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

E assim, mesmo subordinados ao interesse da reprodução do capital, a preservação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável são sempre prometidos por quem planeja e 

promove as atividades relacionadas ao turismo, como conseqüências do consumo e da 

produção do espaço que se materializam.  

É evidente que frente ao planejamento e à implementação de ações que pretendem 

desenvolver o ecoturismo no Domo de Itabaiana, e diante do fato de que lá, ainda que em uma 

escala considerada muito reduzida por seus atuais agentes, essa atividade já é percebida, 

questões como as abordadas por Brandão (2003) e Albagli (1998) deveriam ser parte de uma 

agenda de discussões, com ampla participação da sociedade, sobre as implicações do 

crescimento do ecoturismo e o desenvolvimento local. Contudo, como ocorre em qualquer 

outro local onde se quer explorar uma nova atividade econômica, mesmo ocorrendo esse 

debate no Domo de Itabaiana, nada garante que ele contemple tais questões na profundidade 

necessária. 
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5.3 Preservação X Desenvolvimento no Parque Nacional Serra de Itabaiana   

 

Nestes tempos em que as “contradições ecológicas do capital”, antecipadas na 

extensa obra de Marx e Engels e apresentadas resumidamente por Quaini (1979), são 

inegáveis o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental proclamados como metas 

possíveis de serem alcançadas com o ecoturismo, inevitavelmente pressupõe mudanças 

radicais para a sociedade de consumo, considerando, desta feita, a preocupação com os 

aspectos sociais e ambientais, antes dos econômicos. Entretanto, como estas não são as metas 

do atual modo de produção, tal como o crescimento das demais atividades produtivas, o 

crescimento do ecoturismo pelo mundo afora ocorre de acordo com a lógica do mercado. 

Lógica, que faz parte de uma racionalidade dominante regulada mundialmente, que 

historicamente determinou a degradação ambiental, e que hoje propõe um desenvolvimento 

sustentável.  

Vale salientar, nestes termos, que segundo Leff (2001, p. 9), a sustentabilidade 

“[...] é o significante de uma falha fundamental na história da humanidade [...]”, que Foster 

(1999), em sua análise da questão ecológica, ressalta que não é possível “[...] sequer começar 

a compreender o complexo de problemas que ora enfrentamos, a menos que os abordemos 

como Marx e Engels fizeram em relação à crítica da acumulação do capital” (Op. cit., p. 

173), e que, para Santos (1998, p. 58), cabe “[...] descobrir e pôr em prática novas 

racionalidades em outros níveis e regulações mais consentâneas com a ordem desejada, 

desejada pelos homens, lá onde eles vivem”. 

O debate sobre a crise ambiental, apontando para a necessidade de desconstrução 

do paradigma da modernidade, tem início na década de 1960 quando ela se torna evidente. 

Aquele debate criticava a ordem econômica estabelecida, contrapondo-se aos atuais padrões 

de produção e consumo, dando origem a um discurso de ecodesenvolvimento. Assim, como 

era necessário eliminar as críticas às contradições do sistema sociometabólico do capital, 

aquele discurso foi logo suplantado pela resistência a transformações essenciais. E mesmo 

sem internalizar as necessárias condições de sustentabilidade ecológica, como alternativa ao 

discurso do ecodesenvolvimento, é difundido a partir da década de 1990 o discurso da 

sustentabilidade.  

Como se a crise ambiental não resultasse da acumulação do capital, a sua retórica, 

de ser possível no contexto deste sistema, em que o crescimento e a expansão são imperativos 
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e orientados pelo livre mercado globalizado, eliminar a contradição entre crescimento e 

preservação e produzir um desenvolvimento social e econômico sustentável, é logo 

incorporada ao discurso do Estado e até das empresas, e assim, aos seus projetos de 

desenvolvimento. Entretanto, segundo Conceição (2004), se na proposta do desenvolvimento 

sustentável, que sugere como saída para o desemprego o ecoturismo – a “[...] venda da 

mercadoria verde [...] em benefício da lógica da reprodução do capital [...]” (Op. cit., p. 87) 

–, em vez da necessidade, é o mercado que define o desenvolvimento, afirma-se “[...] a 

condição determinante da insustentabilidade do desenvolvimento sustentável” (Op. cit., p. 

89). 

Observa-se, porém, que com a pós-modernidade, que tem no discurso da 

sustentabilidade um instrumento para a reintegração do homem e da natureza à racionalidade 

do capital sob formas mais engenhosas de exploração, uma nova leitura do mundo é 

oferecida. Segundo Leff (2001), com ela a realidade é refuncionalizada para reintegrar a 

racionalidade econômica, e o ambiente é recodificado como elemento do capital. É possível, 

deste modo, reduzir tudo ao valor de mercado. E para que os “processos ecológicos e 

simbólicos” sejam assimilados ao processo de reprodução e expansão do capital, eles são 

reconvertidos em capital natural, humano e cultural.  

Estes quase sempre são incorporados ao discurso do turismo. Luchiari (2002), por 

exemplo, para quem desenvolvimento econômico e sustentabilidade nos moldes da economia 

de mercado são apenas quase antagônicos, afirma ser a partir do capital social que se deve 

pensar o desenvolvimento local. No entanto, a autora também assevera que reproduzir “[...] 

nos lugares turísticos as formas que alimentam o individualismo e o empreendimentismo 

econômico é submeter o lugar e sua população à lógica [...] dos projetos racionais, verticais 

[...]; é excluir [...] os usos e as funções sociais pré-existentes [...]” (Op. cit. p. 123). E ainda 

faz observações pertinentes quanto à associação entre o turismo, que para ela poderia ter 

reconduzido o homem ao ócio criativo e hoje é um negócio que reorganiza os territórios e o 

meio ambiente, pois essa autora explica que a concepção de meio ambiente tornou-se um 

instrumento político e econômico indutor da revalorização estética para o consumo das 

“paisagens naturais”. Valorizadas as “áreas naturais” e transformadas em mercadorias de 

consumo com a expansão do turismo e a busca da sustentabilidade econômica da atividade, 

multiplicam-se os grandes projetos turísticos e cresce a indústria imobiliária de segunda 

residência que garantem para si os recursos paisagísticos privilegiados e produzem, em vez da 

sustentabilidade “natural e social”, territorialidades sociais seletivas. 
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Todavia, Moraes (1994) já havia observado que um padrão dilapidador dos 

recursos naturais e uma sociedade excludente são algumas das características da formação 

brasileira desde sua gênese. E que diante delas, a partir da década de 1930, teve início o 

processo de constituição do Brasil contemporâneo, cuja meta, a modernização, é um projeto 

induzido pelo Estado, que tem no planejamento um instrumento para realizá-la. Este 

planejamento, que, para Oliveira (1981, p. 24), “[...] num sistema capitalista não é mais que a 

forma de racionalização da reprodução ampliada do capital [...]”, segundo Moraes (1994), 

apresentou durante a década de 1980 uma gradativa substituição da ótica global das políticas 

públicas federais, por uma orientação mais desarticulada que priorizou ações restritas ao 

campo econômico. Assim, ele faz ver que houve uma progressiva perda do espaço dos órgãos 

de planejamento para o Ministério da Fazenda e Banco Central, gestores da nova orientação, e 

que esse quadro completou-se na década de 1990 com o desaparelhamento do Estado para 

intervir na realidade do país. Entretanto, ainda conforme o autor, na contramão dessa 

tendência de desmonte dos aparatos de planejamento observada nas últimas décadas no Brasil, 

a política ambiental teve uma considerável estruturação, e a criação do IBAMA é um exemplo 

desse fato, embora, seguindo a tendência geral, a estruturação do aparelho governamental da 

área ambiental não contemple a articulação que é necessária com outros setores.  

Observe-se que o tema meio ambiente, de grande importância para o debate sobre 

o ecoturismo, em consonância com a Lei nº 6.938 de 1981 da Política Nacional de Meio 

Ambiente - PNMA, é considerado na Constituição do Brasil de 1988 um dos mais avançados 

da legislação ambiental do mundo, quando aborda a conservação da natureza no Art. 225 que 

reza em seu caput: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Bem 

como, que a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, composto por 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como 

também pelas fundações instituídas pelo Poder Público responsáveis pela proteção e melhoria 

da qualidade ambiental, constitui mais um capítulo na elaboração da legislação no tocante à 

conservação da natureza no Brasil. E ainda que, sendo o IBAMA criado em 1990, a entidade 

que tem como finalidade executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais 

fixadas para o meio ambiente, a antiga Estação Ecológica da Serra de Itabaiana, cujo projeto 

de criação data de 1979 e que foi implantada em 1990, assim como as demais Unidades de 

Conservação criadas pelo governo federal, estava sob sua administração.  
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Moraes (2002b) ressalta que tais unidades de conservação são “espaços naturais” 

cuja função específica na divisão territorial do trabalho implica uma apropriação com 

preservação protegida por ações sociais, sendo o uso e o acesso restritos e regulamentados. 

Entretanto, ele observa: “[...] não se pode pensar o manejo de uma determinada área sem 

levar em conta os planos e programas setoriais incidentes sobre ela. O choque nos usos 

projetados obstaculiza e/ou dificulta a implantação de cada um dos programas [...]” 

(MORAES, 1994, p. 24). Além disso, segundo o autor, a realidade demonstra que “[...] nem 

sempre o ambientalmente correto segue junto com os anseios sociais, e encontrar o ponto de 

equilíbrio entre a norma técnica e a justiça social nem sempre é tarefa fácil” (Op. cit., p. 26). 

É necessário esclarecer que a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que regula o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, reconhece a necessidade do 

envolvimento das populações tradicionais no processo de criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação, como também que ela dispõe que essas Unidades de Conservação 

dividem-se em Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais, e 

Unidades de Proteção Integral, entre elas Estações Ecológicas e Parques Nacionais, cujo 

objetivo básico é preservar a natureza, admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos nessa Lei.  

Também vale ressaltar que em seu no Art. 9º é estabelecido que a “[...] Estação 

Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas”, sendo “[...] proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo 

educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento 

específico [...]” (Art. 9º, § 2º). Assim, desconsideram-se seus aspectos antropológicos, pois 

enquanto são contempladas as preocupações com a natureza e com o desenvolvimento das 

ciências naturais, são ignoradas as tradicionais formas de uso da área pelas comunidades 

locais.  

Todavia, naquela Unidade de Conservação do Domo de Itabaiana, a qual não 

chegou a ter seu plano de manejo, apesar da presença inibidora do IBAMA, o que se percebia 

na realidade era o fato de sua área continuar sendo visitada por pessoas não-autorizadas. E 

desse modo, na época, Santana (2002, pp. 88-89) afirmou:  

Impôs-se uma barreira de entrada através de uma cerca visível de direito, mas 
invisível de fato. Isto significa dizer que, ao longo dos últimos anos, a população 
vem ultrapassando a proibição de uma maneira enviesada, encontrando sempre um 
meio de burlar a lei e adentrar a Serra.  
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No intuito de envolver as comunidades do entorno daquela Estação Ecológica e 

minimizar os impactos sócio-culturais resultantes da sua criação, o IBAMA buscou a 

integração com as comunidades com a participação nas reuniões dos conselhos comunitários 

dos povoados dos municípios de Itabaiana e Areia Branca, como também com a criação de 

uma associação, do comitê de gestão da Estação e da brigada de combate a incêndios. Tais 

ações, contudo, também sempre tiveram como objetivo a educação ambiental, da mesma 

forma que as ações desenvolvidas junto aos estudantes, que, através de visitas programadas, 

conheceram o local.  No entanto, o pequeno quadro de funcionários e a precariedade da infra-

estrutura necessária para cumprir tal objetivo sempre comprometeram seu sucesso.  

Seguindo a tendência do que é ressaltado por vários autores sobre as Unidades de 

Conservação, mesmo ciente de que na época o local constituía legalmente uma Estação 

Ecológica onde o uso estava vinculado à preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas, Menezes (2004, p. 06) afirmou em suas reflexões em torno do uso sustentável da 

Serra de Itabaiana:  

Em face da ocorrência de conflitos e insatisfação das comunidades do entorno 
devido às proibições de uso, entendemos o ecoturismo como atividade conciliadora 
entre desenvolvimento e preservação da natureza. Preservação ambiental e atividade 
turística são compatíveis e podem permitir a manutenção da cultura e a geração de 
renda das populações do entorno de Unidades de Conservação.  

E explicando que na serra de Itabaiana ou em seu entorno era possível a prática de 

vinte e quatro “atividades ecoturísticas”, entre as quais nove já ocorriam, o autor declarou 

afirmativamente que tais atividades tornariam mais forte a possibilidade da abertura da 

Estação ao ecoturismo, e que elas constituem práticas ou potencial de práticas “[...] 

motivadoras para a elaboração urgente de um plano de manejo e de um zoneamento 

ambiental, instrumentos que possibilitariam a sistematização das práticas de ecoturismo na 

Serra” (Op. cit., p.167). 

O fato é que, a partir da Estação Ecológica da Serra de Itabaiana, que era restrita a 

4.389,76 hectares, em 15 de junho de 2005, por decreto, é criado o Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, num processo que amplia sua área para aproximadamente 7.966 hectares. Neste 

sentido, observe-se o que é estabelecido no Art. 11º da Lei do SNUC, quanto a essa categoria 

de Unidade de Conservação:  

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.  
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São inúmeras as manifestações de aprovação quanto à criação daquele Parque, as 

quais são justificadas, grande parte das vezes, em razão de ela ser considerada um importante 

feito para a preservação dos seus recursos naturais. É necessário lembrar, por exemplo, que 

entre outros problemas que interferem nessa preservação, aquela área sofre com incêndios 

constantes. Citam-se entre eles os incêndios de 1993, que durante doze dias atingiu cerca de 

60% da Serra de Itabaiana, ou o de 2005, que em cinco dias queimou em torno de cem 

hectares da serra de Itabaiana e 70% da serra Comprida. E um agricultor, cuja propriedade 

está localizada no povoado Alto do Vento14 (figura 12), e que já vivenciou o problema, relata 

o seguinte sobre um deles: 

A gente tava lá em cima fazendo roça, aí o menino disse: pai! Ninguém via mais a 
estrada, tapou de fumaça e fogo. Largamos o serviço, corremos pra ajudar. Chegamo 
aqui, só não morreram meus porcos ali queimado porque felizmente era pó, senão 
tinha queimado. Se tivesse mato tinha queimado. O fogo invadiu aqui, subiu aí, [...] 
veio o bombeiro apagar. Eu disse: se entrar aí vocês morrem, só se for um avião 
jogar por cima [...]. Eu fiquei quinze dias mais dez homens ou era mais aqui, de 
rodeio no pasto [...]. Ele veio descendo, queimou o pé da cerca, enquanto ele não 
apagou, nós não paramos. 

Note-se que só com a criação do Parque, a brigada de combate a incêndios que 

inicialmente era formada por voluntários das comunidades locais passou a contar com 

quatorze trabalhadores que foram contratados por seis meses para exercer suas atividades no 

período mais seco do ano. E assim, quando perguntado sobre tal contratação, o chefe dessa 

brigada15 estabelece uma relação entre os dois fatos: 

A primeira brigada de Sergipe é essa, é o primeiro contrato, ele foi lutado pra 
caramba. Quer dizer, a gente era voluntário né, aí a gente já fez esse curso pra ser 
voluntário [...]. Aí graças a Deus criaram o Parque Nacional e contrataram a gente, tá 
entendendo? Todos que tão na brigada é da região aqui da comunidade do Parque, 
que já vinham ajudando, [...] nunca receberam nada por isso. [...] [Agora] tem mais 
segurança no poço [das Moças] e dois fogos nós já apagamos esse ano. 

Outras tantas manifestações de aprovação ao Parque ocorreram em razão de sua 

criação ser considerada um importante indutor do desenvolvimento local a partir do 

crescimento da atividade turística. Contudo, a Lei do SNUC estabelece que a visitação pública 

a essa Unidade de Conservação está sujeita às normas e restrições estabelecidas no seu Plano 

de Manejo, bem como às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração 

e àquelas previstas em regulamento. 

O próprio gerente executivo do Ibama em Sergipe, mesmo antes de oficializar a 

criação do Parque, afirmou sobre o turismo no local: “Faz-se necessário salientar que o 

                                                
14 Entrevista: maio, 2006. 
15 Entrevista: fevereiro, 2007. 
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Parque Nacional da Serra de Itabaiana é uma área com potencial para o turismo ecológico – 

a indústria sem chaminé –, que gera divisas e renda para o Estado e a população” 

(MACÊDO, 2005, p. 14). E após o fato ser concretizado, referindo-se à grande visitação de 

estudantes que já ocorria na Estação Ecológica, também afirmou: 

Esse número de visitantes provavelmente vai aumentar com a criação do parque. 
Teremos uma monitoração ainda maior, para evitar danos ao meio ambiente. Mas a 
própria estrutura cênica da serra e a beleza já revela o apelo ao turismo limpo, 
saudável e de aventura. Então, nos próximos dias vamos começar a sinalizar a área e 
debater os projetos para desenvolver o ecoturismo na região [...]” (POLÍTICAS...,  
2005, p. 12)  

Também é estabelecido naquela Lei que o Plano de Manejo do Parque deve ser 

elaborado num prazo de cinco anos a partir da data de criação da Unidade de Conservação, 

abrangendo, além de sua área, uma zona de amortecimento em seu entorno, e cabendo ao 

órgão responsável pela administração do Parque estabelecer normas específicas que 

regulamentem a sua ocupação e o uso dos seus recursos, sendo proibidas na Unidade de 

Conservação alterações, atividades ou formas de uso em desacordo com os seus objetivos, o 

seu Plano de Manejo e seus regulamentos. Ainda é estabelecido que tal Plano de Manejo 

contenha medidas para promover a integração do Parque à vida econômica e social das 

comunidades do entorno, e que na Unidade de Conservação, até que este documento seja 

elaborado, as atividades e obras nele realizadas devem limitar-se a garantir a integridade dos 

recursos que ele deve proteger, estando, todavia, asseguradas “[...] às populações tradicionais 

porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas 

necessidades materiais, sociais e culturais” (Art. 28º, Parágrafo único). 

Entretanto, como nessa categoria de Unidade de Conservação as áreas particulares 

que estiverem localizadas em seus limites devem ser desapropriadas, a população que reside 

nas terras hoje delimitadas como parte do Parque Nacional Serra de Itabaiana deve ser 

indenizada. Observe-se, porém, que no planejamento ambiental, conforme Moraes (2002b) 

chama atenção, um segmento da população encontra-se numa situação ainda mais difícil do 

que as populações tradicionais. Este segmento da população, que foi verificado no local e em 

seu entorno, é formado por pessoas pobres sem raízes locais; trabalhadores migrantes que são 

atraídos para os lugares já integrados à economia de mercado. 

Sendo uma parte das terras que agora constituem o citado Parque ou as terras que 

se encontram na sua zona de amortecimento consideradas no cenário sergipano como 

importantes áreas agrícolas e de exploração de recursos minerais destinados à construção 

civil, alguns deles inclusive beneficiados localmente, a criação daquela Unidade de 
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Conservação também gerou manifestações de preocupação e até de indignação por parte de 

pessoas e grupos que alegam, em sua virtude, estar sofrendo prejuízos econômicos. Mesmo 

porque, no intuito de promover a preservação ambiental, considerada necessária por todos ao 

menos durante as entrevistas, ao tempo em que devem ser permitidas no seu interior e seu 

entorno a prática do lazer e a exploração do ecoturismo, obedecendo a normas do seu futuro 

Plano de Manejo, determinadas práticas produtivas tradicionais devem sofrer interferência ou 

até poderem ser proibidas.  

E embora seja simples concluir que na territorialização dessas atividades 

produtivas no Domo de Itabaiana, a preocupação com a natureza e com a justiça social 

necessárias não tenham sido muitas vezes seus pressupostos, o conflito entre preservação e 

desenvolvimento que vem à tona mais uma vez no local com a recente transformação da sua 

antiga Estação Ecológica em um Parque Nacional não deixa de ser uma questão complexa. 

Contudo, diante de tais manifestações, a análise do que ocorre na realidade indica que, mesmo 

restrito ao Parque Nacional Serra de Itabaiana e seu entorno, e não se sabendo em qual 

medida participativo e aprofundado, em algum momento dar-se-á um debate sobre a questão, 

no qual, certamente, não ficará de fora a discussão em torno do papel do ecoturismo. Assim, é 

pertinente abordar alguns dos conflitos verificados com a criação do Parque, os quais dão 

mostra da necessidade desse debate. 

Nesse sentido, observe-se inicialmente que, atendendo às exigências legais do 

processo de regularização fundiária da Unidade de Conservação, aproximadamente um ano e 

meio após a sua criação, foi adquirido, em dezembro de 2006, por R$ 181.219,49 o primeiro 

imóvel rural entre aqueles situados no seu interior; um fato que ampliou a área antes adquirida 

enquanto existia a Estação Ecológica. Tal imóvel de 101,14 hectares é a Fazenda Coqueiro, 

localizada no município de Areia Branca, entre a serra de Itabaiana e a barragem Jacarecica II, 

que pertencia, na época, à Associação dos Produtores Rurais Esperança Água Fria; esta 

formada por vinte famílias selecionadas previamente para dela fazer parte. Segundo o gerente 

executivo do Ibama em Sergipe16, durante entrevista em que frisou que esse é o momento no 

qual o estado precisa corrigir alguns déficits na área ambiental, “um assentamento clássico 

como outro qualquer [...], que se instalou para produzir agricultura, não tem nenhuma 

relação com ecoturismo, nem com os projetos de ordem ambiental”.  

                                                
16 Entrevista: junho, 2006. 
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Todavia, reunidos seis meses antes dessa desapropriação, um dos seus membros17 

observou sobre a questão: “É próximo a Areia Branca onde tá nossas famílias e foi a área 

disponível pra venda, [...]  a gente discutiu mais ou menos dois anos, e chegou até a comprar, 

e agora tá nesse impasse”. Assim, na ocasião, o presidente da associação18 explicou que esta 

adquiriu o imóvel em um processo no qual o IBAMA foi convidado “por ofício e 

verbalmente” a participar, após avaliação dessa área pela Empresa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Sergipe - PRONESE, aproximadamente dois anos antes da criação 

do Parque, pelo valor de R$ 160.000. E sendo tais recursos parte de um empréstimo de R$ 

360.000 (R$ 18.000 por família) obtido através do Programa de Crédito Fundiário do Banco 

do Nordeste, ele observou que o restante do dinheiro encontrava-se na conta da associação. 

Entretanto, como a proposta do IBAMA, que era de uma indenização no valor de R$ 160.000, 

não cobria os juros de tal empréstimo, na época cerca de R$ 10.000, ele também observou: “A 

gente ainda vai ter que pagar [...]. Aí fica tudo nesse impasse né, tudo assustado porque sem 

ter condições de pagar!”. E ainda ressalta: “Já procuramos outras áreas, mas pelo preço do 

projeto, hoje a gente não encontra [...], e ali onde a gente comprou ...”      

De acordo com seus membros, a associação elaborou um projeto, com a 

colaboração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Areia Branca - STTR-

Areia Branca e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe - 

FETASE, que previa a construção de vinte casas, galpão, escola, posto de saúde e praça além 

de energia e irrigação, e que indicava como atividade a ser implementada a fruticultura 

orgânica e conjuntamente a esta o turismo rural e ecoturismo. Quanto a essa questão, quando 

perguntado como se daria a atividade turística na propriedade, o presidente da associação 

afirmou:  

A gente tava querendo fazer aquelas casas de madeira, a gente queria vender 
artesanato, lembranças, comida típica, trilha. [...] Terra não falta, como nós temos 
essa serra aqui e isso aqui é muito lindo, o pessoal sabe que o turista gosta de andar 
em mata, essas coisas, fazer turismo, ecoturismo e tudo... Temos também a barragem 
que a gente poderia usar com barco. [...] O acesso é facílimo, como nós temos o 
exemplo de um balneário ali que junta muita gente. 

Na propriedade, próximo à estrada que lhe dá acesso e que, segundo os membros 

da associação, foi construída devido ao projeto destes, verificou-se a presença de 

remanescentes bem preservados da Mata Atlântica, uma pequena queda d’água em um dos 

seus riachos que descem a serra de Itabaiana e o plantio da mandioca. Entretanto, outro 

                                                
17 Entrevista: junho, 2006. 
18 Entrevista: junho, 2006. 
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membro da associação19
 frisou sobre aquele plantio: “Plantamos lá com recursos próprios, 

um ajudando o outro, vendendo uma reizinha, uma coisa da família. [...] Só pode plantar 

culturas de ciclo curto... Aí o pessoal ficou desanimado em investir lá.”  

 

 

 

 

 

               Queda d’água na propriedade.                        Plantio de mandioca. 

 

 

 

 

 

 

            Estrada junto à mata.          Riacho junto à estrada.       Membros da associação. 

        Figura 33. Primeiro imóvel desapropriado após a criação do Parque Nacional Serra de 
Itabaiana. 

     Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

Não aceitando o fato de o imóvel ser obrigatoriamente desapropriado, e o seu 

cultivo com a fruticultura já ter sido embargado, o presidente da associação explicou que 

entregou o projeto que seria desenvolvido na propriedade aos representantes do IBAMA, e 

que argumentou para estes, bem como em juízo, que seriam utilizados apenas trinta hectares 

de terra para a fruticultura e que era possível associar aquela atividade à preservação do local. 

Sendo a resposta recebida em todas as ocasiões, segundo ele, que em vista de a propriedade 

ser parte da Unidade de Conservação, tal atividade não poderia ser desenvolvida e ainda que 

ela causaria prejuízos ao meio ambiente. Assim, observou sobre a questão:      

Eles acham que a gente ia querer destruir. Não, a gente também tem consciência, 
tudo, a gente tava com projeto turístico. [...] Olhe, o Parque não é ruim, agora eu 

                                                
19 Entrevista: junho, 2006. 



 

 

131 

acho que impatar aos produtores plantar... Porque nunca existiu o Parque, todo 
mundo conservou essa área aqui. [...] Esse projeto da gente é de agricultura orgânica. 
A gente se comprometeu, 100% orgânica. Simplesmente faltaria só o IBAMA 
chegar e acompanhar. [...] O Parque é bom, certo, nós temos que saber que aí tem as 
nascentes da água, agora tem muita gente que sobrevive através disso. [...] Aquelas 
pessoas que têm suas propriedades, que sobrevivem dali... [...] Porque a pessoa diz: 
eu vou pagar! Espera aí, essas pessoas vão comer o dinheiro?     

Frise-se, todavia, que no depoimento de um desses proprietários20
 “que 

sobrevivem dali” soma-se ao conflito entre esse produtor rural e o IBAMA evidenciado com a 

criação de Parque Nacional, o conflito entre tal proprietário rural e aqueles que praticam ou 

promovem atividades de lazer e a atividade turística que os membros da Associação dos 

Produtores Rurais Esperança Água Fria pretendiam implementar. Sendo que este agricultor 

familiar expõe assim o problema no qual se vê envolvido e impotente na sua propriedade 

localizada nas proximidades do povoado Alto do Vento (figuras 12) junto à serra de Itabaiana:  

O Caldeirão21 era dentro da minha propriedade, e pra eu não ver a miséria... Vidro 
quebrado... Quebravam estaca de arame... Cortavam arame ... [...] Tem gente que 
vem tomar os banhos deles aí e vai embora. Passa oito dias, não faz nada. Acampa 
no pé da cachoeira perto do meu terreno. [...] Um dia eu tô ajeitando a cerca 
cortada... O povo tomando banho e eu reclamando: Isso aqui não é meio de tomar 
banho! Fazer uma coisa dessa! Eu vou arranjar um jeito pra tapar esse caldeirão! [...] 
O gado sai pra fora pelos buracos que eles corta, vai pra estrada. Chega na estrada 
um carro atropela, vou pagar o estrago do carro. De quem é esse boi? É de fulano de 
tal. Vou pagar o estrago do carro e de quem ficou doente e dá comida até o dia que 
ele sarar. O que vão fazer comigo é isso! [...] No outro dia chegou um rapaz por 
aqui, [e disse:] nós somos do IBAMA. Foi Deus que mandou vocês aqui uma hora 
dessa! [...] Tá vendo aí? Tudo quebrado! Eles quebraram, cortaram, cadê o senhor 
que não toma providência de um negócio desse? Porque não acaba com esse banho? 
Não! Mais aqui é velho! No Poço das Moças não pararam? O pessoal só vai lá com 
respeito. E aqui? [...] Eu sei que eu tô no meio do mato sem cachorro. [...] Eu tinha a 
maior loucura do IBAMA, se apontasse hoje aqui, ou amarasse ou desamarasse de 
uma vez. [...] Eu botei [o Poço do Caldeirão] pra fora do terreno pra não ver miséria 
aqui! [...] Aqui não pára não...  

Para dar uma noção do porquê de esse agricultor usar a expressão “aqui não pára 

não”, observe-se que em um único dia (17/3/2006) de um período chuvoso quando aumenta a 

freqüência de visitantes na trilha do rio das Pedras (figuras 12), foram observados no local 

sete grupos formados de três a quinze pessoas. Destes um permaneceu no Poço do Caldeirão 

enquanto os demais, inclusive o único que acompanhava um guia, de lá seguiram para alguma 

das cachoeiras da trilha ou até o topo da serra de Itabaiana. Já em outro dia (25/3/2006) foram 

observados quatro grupos naquela trilha, dos quais dois – um com três e outro com quatro 

pessoas – permaneceram no Poço do Caldeirão, e os outros dois grupos que acompanhavam 

guias – um com doze pessoas para fazer rappel e outro com mais de quarenta estudantes e 

professores de uma escola pública de Aracaju – seguiram até o alto da serra.           

                                                
20 Entrevista: maio, 2006. 
21 Poço no rio da Pedras. 
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Como grande parte da população rural da região, aquele agricultor cria animais, 

cultiva diversos produtos e ainda fabrica doces que ele vende nas feiras de Itabaiana e Areia 

Branca, sendo que sua insatisfação com prejuízos que alega sempre ter, ou até poder ter no 

futuro, em virtude da prática do lazer ou do ecoturismo naquela trilha, também demonstrada 

por alguns dos demais proprietários cujas terras apresentam atrativos naturais visitados no 

Domo de Itabaiana fora daquela Unidade de Conservação, é agravada por questões 

relacionadas diretamente à existência desta. Isto se dá porque, além de conviver com a 

incerteza de as terras onde a sua família vive produzindo fazerem parte ou não da área que 

deve ser desapropriada em razão de ter sido incluída no Parque, ele ressalta o fato de os 

visitantes do atrativo em questão insistirem com sua presença no local alegando que ele 

pertence a esse Parque. Entretanto, ele chama atenção, sobretudo, para o fato de determinadas 

práticas tradicionais, que participavam ou ainda participam da formação da renda da sua e de 

muitas outras famílias nas proximidades, sofrerem atualmente uma fiscalização mais rígida 

por parte do IBAMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 34.  Venda de doces fabricados na zona rural. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006. 

O IBAMA cumpre sua função no interior e no entorno do Parque Nacional Serra 

de Itabaiana, age coibindo práticas sobre as quais não se pode negar os prejuízos que causam 

à preservação das condições dadas pela natureza para a continuidade da vida, nem tampouco a 

importância que apresentam para a sobrevivência da população local. Dentre essas práticas 

citam-se: a caça de animais como paca, cutia, tatu e diversas espécies de aves, em geral para o 

próprio consumo; a extração de madeiras, para o próprio uso ou para comercialização, nas 

matas que ainda resistem nas encostas ou nas margens dos riachos, e que servem como 
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estacas nas roças e nas cercas ou como lenhas nos fornos das residências, casas de farinha, 

padarias e olarias, além da exploração de recursos minerais, principalmente de gnaisse, areia e 

argila.  

Por sua importância econômica, não se estranha o fato de ter partido daqueles que 

desenvolvem atividades relacionadas à cadeia produtiva iniciada com a exploração de tais 

recursos minerais do Domo de Itabaiana a reação de maior repercussão à criação do Parque; 

segundo seus representantes em entrevistas sobre a questão, trata-se de uma reação que não é 

contrária à criação do Parque, e sim contrária à ação do IBAMA após este fato. Esse impasse 

fez ser encaminhado à SEMA, através do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado de 

Sergipe - SINDICER, alguns meses após a criação da Unidade de Conservação, um 

documento, ao qual foi anexado um segundo da Associação dos Comerciantes de Material de 

Construção no Estado de Sergipe - ACOMACSE, e um terceiro do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado de Sergipe - SINDUSCON-SE, solicitando o apoio da Secretaria 

para solucionar as “grandes dificuldades” que as indústrias de mineração e os seus associados 

localizados nas proximidades do Parque apresentavam a fim de obter junto aos órgãos 

responsáveis o licenciamento ambiental que permitia a continuidade das suas atividades. 

Tal documento, além de enfatizar a importância do setor mineral para fixar o 

homem da terra e fomentar a industrialização, ressaltou ser a área do entorno da Unidade de 

Proteção pela presença das jazidas de minerais não metálicos uma região onde a extração 

mineral já ocorre há muito tempo, sendo responsável pela produção de 80% da brita, 90% dos 

tijolos e blocos e 60% do cascalho e seixos usados na construção civil da Grande Aracaju, e 

uma importante fornecedora de matérias-primas para a fábrica de cimento Votorantin. Como 

também destacou o fato de a produção do setor gerar na região cerca de 6.000 empregos 

diretos e 40.000 indiretos, e ainda, gerar importantes receitas e impostos para os municípios 

produtores com o transporte de bens minerais para a Grande Aracaju e estados vizinhos. 

Ainda chamou atenção para estes fatos: o Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM não ter sido consultado quando da criação do Parque para que fosse formulado um 

plano de conciliação da Unidade de Conservação com o setor de produção mineral; havendo a 

proibição da extração mineral num raio de 10Km do Parque (zona de amortecimento) dá-se 

inicialmente um caos no setor da construção civil do estado e com a normalização do 

fornecimento dos produtos por outros municípios e estados acontecer um reajuste no setor 

acima de 20% em decorrência da elevação do frete, e ainda, por já estarem sendo afetadas as 
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decisões sobre novos investimentos na região que iriam gerar mais postos de trabalho 

relacionados à atividade.    

Segundo o presidente da Associação da Indústria de Cerâmica de Itabaiana22, é 

necessário observar que apenas no seu município existem dezessete cerâmicas que geram em 

média cinqüenta postos de trabalho cada, e cerca de quarenta olarias que absorvem em média 

dezesseis trabalhadores cada. Além disso, atualmente as cerâmicas não utilizam a matéria-

prima do Parque ou da sua zona de amortecimento; nem a argila, que provém de locais 

distantes, cerca de 20 km, apesar de ali ela ser abundante, nem a lenha para seus fornos, 

geralmente o eucalipto que provém de outros estados. Assim, ele chama atenção para a 

possibilidade de os associados serem obrigados a interromper as atividades por falta de 

licenciamento, sem que seus investimentos sejam indenizados e provocando desemprego em 

toda a cadeia produtiva. Um dos membros dessa associação23, cuja família, além de uma 

cerâmica que produz blocos e lajotas, possui também uma pedreira onde é produzida brita, 

observou que esperava por uma licença para começar a exploração de um areal há nove 

meses, algo que antes da criação do Parque teria sido conseguido em apenas três meses. E 

ainda afirmou que para ele e os demais empresários que exploram ou transformam os recursos 

minerais locais, em vez de algum problema de ordem ambiental, técnica ou burocrática, a 

principal causa daquele atraso era o conflito político-partidário que envolvia a ADEMA e o 

IBAMA naquele momento. 

Note-se que uma das mencionadas cerâmicas está localizada na área do Parque, e 

que ela, segundo seu gerente24, emprega setenta e seis pessoas e produz dois milhões de peças 

por mês, sendo a argila, a matéria-prima utilizada para fabricação dos diversos tipos de bloco, 

proveniente do próprio município, e a madeira para seus fornos proveniente do estado da 

Bahia. E ainda, que ao ser perguntado sobre a situação da cerâmica com a criação da Unidade 

de Conservação, ele afirmou: 

O dono [...] já foi pra uma reunião com os donos de sítios, cerâmicas e olarias [...] e 

o diretor do IBAMA disse que ele sairia daqui, os outros eram um caso à parte [...]. 

Nisso ele parou de investir aqui e deixou todo mundo no susto [...]. Porque vem um 

momento que a gente pode estar desempregado, todo mundo. [...] A alternativa daqui 

é pouca, porque a renda daqui do povoado [Rio das Pedras] é feita de olaria e 

cerâmica. [...] Eu não digo nem 90%, eu digo 100% das pessoas aqui dependem das 

olarias e cerâmicas. Porque tem uma casa ali que tem um mercadinho, os 

                                                
22 Entrevista: maio, 2006. 
23 Entrevista: maio, 2006. 
24 Entrevista: maio, 2006. 
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funcionários aqui compram lá, se eles não forem comprar lá? [...] Ele vai ficar 

vendendo pra quem? 

Nesse mesmo povoado, o proprietário de uma das cerca de vinte e cinco olarias 

que produzem tijolinhos e telhas25 afirma que sua família já trabalha com a atividade há mais 

de oitenta anos, enquanto a presença das cerâmicas no local, hoje cerca de oito, tem apenas 

aproximadamente dez anos. Assim, quando perguntado sobre a diferença entre cerâmicas e 

olarias, ao seu modo, responde: “Existe uma grande diferença, porque os proprietários das 

olarias são pobres e os donos de cerâmicas são tudo rico, porque eles já entraram rico na 

cerâmica, e um pobre não compra as máquinas nem faz o forno de uma cerâmica”. Ele 

também diz que, ao contrário do que ocorre com os donos de cerâmicas, os donos de olarias, 

por não terem seus negócios legalizados, só conseguem pequenos empréstimos através do 

Banco do Nordeste, e observa sobre a questão: “Não tem inadimplência de jeito nenhum [...]. 

As portas é aberta pra eles. Pra nós as portas é fechada. Pra nós só tem as portas abertas de 

Deus”.  

Sua olaria, ele ressalta, produz ao mês, noventa mil tijolinhos, que, devido à 

grande demanda, são vendidos antes mesmo de serem produzidos, e a renda média de dois mil 

reais mensais que ela lhe proporciona (descontadas as despesas da produção) é 

complementada pelo serviço de transporte, que presta com o seu caminhão, da produção de 

areais e pedreiras das proximidades. Desse modo, ele declara que “não falta trabalho, todo 

dia tem serviço pra trabalhar”.  

Ele também enfatiza que, devido ao fato de grande parte dos moradores da região 

serem proprietários de terras, e muitas vezes de terras irrigadas, grande parte dos 

trabalhadores das olarias locais são pessoas procedentes dos estados da Bahia e Alagoas. Estes 

chegam, segundo suas informações, de municípios como Coronel João Sá, Geremoabo, Pedro 

Alexandre ou Arapiraca, e “alugam casa, um dá uma casa pra morar, vai tocando a vida”. E 

como naquele momento oito dos onze trabalhadores daquela olaria eram desses estados, um 

deles26 explicou:  

Lá [Geremoabo] também tem olaria, só que a quantidade de emprego é menor do 

que aqui, então eu vim pra cá. E ganha menos, aqui ganha o dobro mais que lá, aqui 

tá mais modernizado [...]. Aqui uma diária custa quinze reais, lá é oito, sete reais a 

diária. [...] Nas cerâmicas é carteira assinada.   

                                                
25 Entrevista: maio, 2006. 
26 Entrevista: maio, 2006. 



 

 

136 

É necessário salientar que, além dos proprietários e trabalhadores das cerâmicas, 

areais e pedreiras do entorno da Unidade de Conservação em tela, os trabalhadores e 

proprietários de olarias também temem o fim de suas atividades. E desta forma, o proprietário 

da mencionada olaria ressalta sobre a questão:  

Eles [os funcionários do IBAMA] falaram que não pode explorar esse material mais 
na área do Parque. Madeira é de muitos tempos que não pode tirar um pau, não pode 
tirar mais argila na serra de jeito nenhum. Lá no Parque Nacional a ordem é pesada, 
a ordem é seca, a lei é seca e eles sempre tá girando. [...] Aqui tinha um riacho bom, 
mas secou tudo. O rio pode voltar se preservar a natureza. Tá acabando tudo, 
natureza, rio ... [...] Não queremos destruir a serra por mais que a gente dependa da 
produção da olaria. Mas se isso acabar vai prejudicar todo mundo [...]. A maioria do 
povo aqui vive disso. Tem plantação de milho, verdura, feijão ... [...]. Mas a maior 
renda fica com a olaria. A miséria tá batendo na porta.    

Além de destacar que a área da Unidade de Conservação e da sua zona de 

amortecimento é demasiadamente extensa para um estado pequeno como Sergipe e que seu 

empreendimento, que acredita fazer parte daquela zona de amortecimento, está “muito longe 

do Parque”, o proprietário de uma das quatro pedreiras localizadas entre os povoados Rio das 

Pedras e Ribeira em Itabaiana27 (figura 12) que exploram o gnaisse e transformam-no em 

brita, observa que sua empresa, que funciona há mais de trinta anos, gera cinqüenta empregos 

diretos e que está plantando quatro mil árvores para recuperar a área de exploração.  

Já para os proprietários de uma pedreira localizada no município de São 

Domingos, a criação do Parque não constitui um problema. Nessa pedreira, onde a mão-de-

obra é exclusivamente familiar, sete dos seus membros trabalham com a extração da rocha 

ornamental comercializada como pedra são domingos, em parte transformada em diversos 

tipos de revestimentos numa fábrica de fundo de quintal na sede do município, sendo esse 

produto transportado para casas de material de construção ou diretamente para os 

consumidores. Todavia, lhes preocupa o fato de essa atividade, praticada no município há 

aproximadamente quarenta anos, hoje estar em decadência devido à concorrência com outros 

locais, a exemplo do povoado Tapera em Campo do Brito. Dessa forma, um membro da 

família28 revela:  

A pedra de lá é mais bonita que a daqui e mais barata. Uma comparação, aqui vende 
por duzentos a carrada, lá vende por cento e cinqüenta. Aí o pessoal de Aracaju 
compra lá. O pessoal de Aracaju é que ganha, bota dez vezes o preço na loja. [...] Eu 
pra mim que quatro anos pra cá o mundo se acabou. Tem hora que não tem 
serviço.[...] A gente tem roça, não vou dizer que a gente não planta não, mas triste de 
nós se não fosse isso aqui.  

 

                                                
27 Entrevista: maio, 2006. 
28 Entrevista: junho, 2006. 
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Olaria no povoado Rio das Pedras 
                                                                                                     

 
Cerâmica no Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

                                                                                                                                          
Pedreira no povoado Rio das Pedras. 

 
Pedreira no município de São Domingos. 

 
 
 
 
 
 
      
                                                                                                                                                                                      

Exploração de argila e areia no município de Itabaiana. 

 
Figura 35. Exploração e transformação de recursos minerais no Domo de Itabaiana. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006/2007. 
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Diante de tais fatos, a analista ambiental do IBAMA29 que assumiu a chefia do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana observou que o estabelecimento de uma área com regime 

especial de uso interfere na dinâmica das populações locais, e que o IBAMA, enquanto 

responsável pela execução da política nacional do meio ambiente e pela gestão das Unidades 

de Conservação federais, é detentor de poderes e de obrigações estabelecidas na legislação e 

faz uso da sua “função mediadora” para tratar dos conflitos decorrentes do processo de gestão 

ambiental. Assim, observando que nos processos de apropriação dos recursos ambientais, os 

interesses e conflitos entre atores sociais são comuns, e que cabe aos responsáveis pela 

administração do Parque “aplicar a legislação de forma eficiente, buscando implementar a 

gestão ambiental participativa”, essa analista ambiental afirmou que todos os imóveis 

inseridos no Parque serão desapropriados e que todos os empreendimentos situados em um 

raio de 10km do seu entorno serão licenciados, conforme legislação específica. Todavia, 

segundo ela, 

é vital que o Poder Público se responsabilize por projetos que forneçam alternativas 
de renda para as populações do entorno, pois a orientação do IBAMA é de buscar 
alternativas que viabilizem compensar a população local por eventuais perdas 
econômicas causadas pela criação das áreas protegidas, envolvendo, obviamente, as 
demais instâncias de governo.          

Por outro lado, deixando claro que “um dos objetivos básicos de um Parque 

Nacional é justamente o desenvolvimento de atividades em contato com a natureza e de 

turismo ecológico”, essa representante afirmou que a visitação pública naquela Unidade de 

Conservação, a qual admite já ocorrer, será autorizada oficialmente, mas somente após a 

elaboração do seu Plano de Manejo. Sendo que se observou quanto ao seu tradicional uso para 

o lazer, que este continuará ocorrendo de modo controlado, e quanto ao ecoturismo, que este 

vem ocorrendo, como em outros Parques Nacionais, sem o devido retorno financeiro para a 

sua conservação. E ao responder a respeito da existência de alguma proposta para envolver a 

população do seu entorno no desenvolvimento da atividade turística, evidenciou-se mais uma 

vez uma relação entre ecoturismo, preservação ambiental e desenvolvimento local, pois ela 

afirmou: 

A escolha da categoria Parque Nacional já demonstra o compromisso do IBAMA em 
conciliar a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico das 
comunidades do seu entorno. Nesse sentido, deve ser observado que o ecoturismo 
deverá servir como uma importante fonte de recursos para a conservação e 
desenvolvimento local.  

                                                
29 Entrevista: maio, 2006. 
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Essa representante do IBAMA ressalta o fato de ser obrigatória a existência de um 

Conselho Consultivo para aquela categoria de Unidade de Conservação e de ser uma 

prioridade na sua implantação e gerenciamento a integração com a comunidade do entorno, e 

observa que é fundamental a inserção desta no programa de uso público do local. Também 

afirma que para isto, da mesma forma que nos demais Parques Nacionais, “o IBAMA 

implantará infra-estrutura com equipamentos e recursos humanos e promoverá a formação 

continuada dos condutores de visitantes, uma vez que essa iniciativa oferece real 

possibilidade de trabalho para a população do entorno do parque”. E enfatiza, sobre a 

questão, a necessidade de o poder público local implantar políticas de turismo que estimulem 

o empreendedorismo, a fim de que o município e sua população possam ser beneficiados com 

o desenvolvimento do turismo.  

Observe-se sobre essa questão que, ao ser perguntado sobre a interferência das 

atividades tradicionais do Domo de Itabaiana no desenvolvimento do ecoturismo, um dos 

guias locais30 ressaltou:  

Os guias podem ser os olhos do Ibama no Parque, passando para ele informações 
sobre fogueiras, desmatamentos, retirada de areia, lixo... [...]. Todos se preocupam 
com a questão ambiental, porque sem a paisagem bonita, não tem o que mostrar ao 
turista. 

 
Figura 36. Observação da paisagem do Domo de Itabaiana. 
Fonte: Trabalho de campo, 2006/2007. 

                                                
30 Entrevista: junho, 2006. 
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Acontece que as atividades produtivas que hoje predominam na zona rural do 

Domo de Itabaiana, e assim no entorno da Unidade de Conservação, apesar de constituírem 

algumas das causas da problemática ambiental local, são resultado do longo processo da sua 

ocupação, e dessa forma são uma parte do cotidiano local da qual uma parcela significativa da 

população depende para sobreviver. E embora o Estado, inclusive através do IBAMA, planeje 

e mova ações nos últimos anos que estimulam a implementação ou o crescimento do 

ecoturismo em todos os lugares, não se verificam, ao menos neste momento, iniciativas em 

nenhuma parte do Domo de Itabaiana, nem mesmo nas proximidades do seu Parque Nacional, 

que indiquem que o ecoturismo será uma alternativa de renda para a população local tão 

importante quanto as demais atividades produtivas apresentadas.       
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste regime de acumulação flexível em que o capital, cada vez mais 

desterritorializado, alcança todos os espaços da vida e segue movido por determinações 

impostas pela economia política global, é uma “necessidade” o homem praticar o turismo. E 

assim, nesta atividade econômica que cresce em todo o mundo, tudo, desde a “paisagem 

natural” até a miséria e a guerra, é explorado como mercadoria.  

Em face deste cenário e do que foi observado no Domo de Itabaiana, território de 

atividades como a agropecuária e a exploração mineral há muito incorporado à economia de 

mercado, mas que ainda guarda em sua paisagem uma relação com as condições dadas pela 

natureza, não surpreende o fato de que o Estado, atendendo à necessidade contínua de 

expansão do capital, do qual é serviçal, e mais especificamente atendendo à necessidade de 

expansão do mercado da atividade turística, planeje transformá-lo em um território do 

ecoturismo.  

Estudos anteriores, mesmo não se limitando precisamente a sua área, já se 

ocuparam em analisar, no longo processo de produção desse importante espaço do agreste 

sergipano, a territorialização de algumas das práticas produtivas tradicionais lá 

predominantes. Coube analisar neste momento, numa visão de totalidade, a territorialização 

do ecoturismo.  

Planejadores, políticos, guias turísticos e pesquisadores, de alguma forma 

envolvidos com o ecoturismo no Domo de Itabaiana, consideram-no um produto para ser 

consumido através do ecoturismo. Afinal, para tais atores sociais, ele apresenta condições 

favoráveis ao desenvolvimento da atividade, tais como o acesso relativamente fácil aos 

atrativos naturais que se pretende transformar em atrativos turísticos, como também uma 

complexidade paisagística que oferece diversas possibilidades de ser explorada. E sua 

presença como parte do Pólo das Serras Sergipanas nos programas de regionalização do 

turismo em níveis estadual e federal dá mostras dessa forma de percebê-lo. 

Sobre a participação do Estado no processo de territorialização do ecoturismo no 

Domo de Itabaiana, ainda que tal participação não seja percebida por todos ou mesmo que ela 

seja considerada insignificante, é preciso enfatizar que o Estado, em todas as escalas de 

governo, já vem executando ações no sentido de promovê-la. Todavia, como a realidade é 

mais complexa que o planejamento de um objetivo, cumprido o papel do Estado de oferecer 
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as condições necessárias à efetivação desse processo, é sempre o capital que ao final faz a 

escolha do espaço, em que, com as maiores vantagens possíveis, irá reproduzir-se explorando 

o trabalho. E não é diferente com os investimentos que poderão interferir na produção do 

espaço do Domo de Itabaiana ao promover o crescimento do ecoturismo, que hoje ocorre em 

pequena escala. 

Entre as ações implementadas no sentido de promover, direta ou indiretamente, o 

ecoturismo no Domo de Itabaiana, citam-se: a divulgação dos seus atrativos naturais pelo 

MTur, Setur e prefeituras locais nos eventos especializados em turismo e em seus sites; a 

criação do Conselho de Turismo do Pólo das Serras e de secretarias municipais com 

atribuições relacionadas ao turismo; a transformação da Estação Ecológica local no Parque 

Nacional Serra de Itabaiana e, ainda, o chamado da sua população ao empreendedorismo 

relacionado à atividade como quando do curso de capacitação de agentes turísticos locais do 

Projeto “Brasil, meu negócio é Turismo”. Poder-se-ia incluir secundariamente entre esses 

ações a utilização da área e do conhecimento de guias que já trabalham no local na formação 

profissional de novos guias, como na experiência vivenciada por alunos do CEFET-SE na 

serra da Miaba, e ainda, como exemplo de uma ação frustrada, a tentativa da prefeitura de São 

Domingos de construir uma estrada até o topo da serra da Miaba.  

A observação da realidade deixa evidente que essas recentes ações relacionadas ao 

ecoturismo local não foram seguidas de investimentos significativos do capital, sejam eles 

frutos de decisões externas, o que é um fato comum no Nordeste brasileiro, em se tratando da 

atividade turística, ou mesmo frutos de uma matriz endógena. E sendo a população do 

principal município do Domo, Itabaiana, considerada tradicionalmente como empreendedora, 

este fato chama a atenção de quem planeja o processo em questão. Todavia, foi possível 

constatar, pequenos investimentos em equipamentos e propaganda, muitas vezes iniciados 

mesmo antes das primeiras ações implementadas pelo Estado, realizados pelos guias que lá 

promovem o ecoturismo. Constatou-se também, mais recentemente, a aquisição por um desses 

guias de uma propriedade rural, nas imediações da serra de Itabaiana, visando transformá-la 

em local de hospedagem para ecoturistas, além de algumas reformas no Instituto Parque dos 

Falcões, resultado de parcerias que se iniciam com empresários de Itabaiana. 

A esta altura é possível apontar para um processo de territorialização do 

ecoturismo no Domo de Itabaiana que reúne duas visões distintas, embora não antagônicas, da 

mesma realidade. A primeira delas, sugerida por guias que promovem o ecoturismo local, 

refere-se à estagnação de um processo que teve início antes do seu planejamento pelo Estado. 
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A segunda, sugerida por quem responde por este planejamento, refere-se a um processo que 

só recentemente figura como um objetivo, e por isto apenas inicia-se e evolui lentamente. E 

admitida uma relação entre as duas perspectivas, afirma-se, a partir da análise da realidade, 

que tal processo teve início com as atividades de guias pioneiros e recentemente passou a ser 

planejado pelo Estado.  

Contudo, da mesma forma que tal análise da realidade deixou evidente que nada 

garante que o processo em tela evolua a ponto de no futuro ele ser considerado importante na 

produção do espaço do Domo de Itabaiana, também deixou evidente que em torno do 

processo já são percebidos conflitos de interesses comuns a outros locais onde ele é 

considerado relevante no mesmo sentido. Entretanto, ao final, esses conflitos são reflexos da 

incorporação das idéias de que é possível no sistema do capital e inerente ao ecoturismo 

promover o desenvolvimento sustentável.  

As atividades produtivas tradicionais que exploram recursos naturais, assim, são 

constantemente criticadas por quem planeja ou promove o ecoturismo local, haja vista serem 

consideradas incompatíveis à manutenção das condições necessárias ao desenvolvimento da 

atividade. Contudo, dessas atividades com fins comerciais ou de subsistência, que certamente 

não são apenas prejudiciais ao desenvolvimento do ecoturismo, depende a sobrevivência de 

parte da população residente nos municípios do Domo. Por sua vez, em razão de considerar-se 

o tradicional uso do Domo de Itabaiana para fins de lazer, principal causa da degradação dos 

seus atrativos naturais, da mesma forma que algumas atividades produtivas locais, ele também 

é visto como incompatível com a manutenção das condições necessárias ao desenvolvimento 

do ecoturismo por quem o planeja ou promove-o. Desse modo, são constantes as 

manifestações de reprovação em relação a essa prática da população local e de visitantes de 

lugares distantes, que, sem vínculo algum com agentes de turismo, fazem do Domo de 

Itabaiana um local onde resiste uma espécie de turismo marginal.  

É necessário levar em conta – e para isto as experiências vividas por outros locais 

não deixam dúvidas – que a territorialização dessa atividade, provocando uma nova 

valorização do espaço, pode ocasionar transformações ou até o abandono de práticas locais 

tradicionais, sejam elas produtivas ou não. Por exemplo, é possível ocorrer, no limite, o 

desaparecimento daquela que há muito é uma característica singular do Domo de Itabaiana: 

ser um tradicional território do lazer pelo fato de os seus atrativos naturais serem usados com 

este fim. Afinal, é sabido que a visita aos seus atrativos naturais que se pretende transformar 

em atrativos turísticos, estejam eles localizados em propriedades privadas ou no Parque 
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Nacional Serra de Itabaiana, pode começar a ser possível apenas mediante o pagamento de 

uma taxa. Isto, sem que sejam garantidas condições materiais para que a população que hoje 

faz uso desses atrativos naturais para o lazer possa consumi-los como mercadorias quando 

transformados em atrativos turísticos.  

O fato é que o ecoturismo já vem ocorrendo no Domo de Itabaiana, inclusive 

sendo considerado pela população do entorno de alguns dos seus atrativos naturais mais 

visitados parte do cotidiano local. Para essa população, hoje não constitui mais nenhuma 

novidade a presença de grupos de pessoas acompanhadas de guias que participam de 

caminhadas, banhos em riachos com poços e cachoeiras, observação da paisagem nos 

mirantes naturais, escaladas e rappel nos paredões e cachoeiras, acampamentos e exploração 

de cavernas e vales. E embora algumas iniciativas como a promoção do ecoturismo por 

pequenos grupos, cujos representantes afirmam pretender tornar formais suas atividades, além 

da recente criação do Instituto Parque dos Falcões e sobretudo do Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, sustentem a perspectiva anunciada de crescimento e organização do ecoturismo 

local, é a iniciativa informal e em pequena escala de guias individualmente que, através de um 

trabalho precário para complementar suas rendas, vem promovendo a atividade, com a 

expectativa hoje criada de que mudanças futuras resultem no aumento da procura do serviço 

por eles oferecido. 

Todavia, um aprofundamento do processo de territorialização do ecoturismo no 

Domo de Itabaiana, que somente uma análise futura poderá evidenciar, depende de este ser 

um projeto do capital. Considerando que nos projetos oficiais aquele espaço é propício para 

atrair investimentos voltados ao desenvolvimento do ecoturismo, é necessário observar que a 

atividade somente produzirá os benefícios colocados como objetivos nesses projetos se ela 

ocorrer de forma a compatibilizar os interesses dos seus agentes com os interesses e a 

participação efetiva da população local e a conservação do meio ambiente, possibilitando, ao 

menos em teoria, uma sustentabilidade sócio-econômica e ambiental. Entretanto, isso exige 

desses projetos uma definição, não só conceitual, como é observada, das ações e dos 

interesses que serão realmente privilegiados, mesmo porque, quando observada a lógica do 

capital que determina os investimentos esperados por tais projetos, em vários momentos os 

interesses em questão são divergentes.  

De todo modo, permanecendo com as características atuais ou ocorrendo as 

transformações planejadas para a exploração do ecoturismo no Domo de Itabaiana, e ainda o 

uso deste para o lazer, já impõe a necessidade de monitoramento dessas atividades praticadas 
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nos seus atrativos naturais, os quais apresentam uma grande fragilidade diante do seu mau 

uso. Este monitoramento, assim, deve constituir uma preocupação constante da sociedade em 

geral e em especial do poder público, que, além de regulador do sistema, vem assumindo o 

planejamento e a execução de ações voltadas à territorialização do ecoturismo local.  

Dessa feita, requer-se da tomada de decisões do poder público relativa ao processo 

em questão que este leve em conta a existência, por parte do conjunto de atores sociais nele 

envolvidos, de diferenças quanto a aspectos do ecoturismo que deve ser implementado, como 

também que este, da mesma forma que qualquer atividade econômica que segue a lógica do 

capital, pode beneficiar apenas uma parcela da sociedade nele envolvida, e ainda que a 

atividade pode provocar onde ocorre, em vez de um desenvolvimento sustentável, problemas 

de ordem ambiental e social.  

Entretanto, não cabe apontar – mesmo porque no sistema do capital não existe – 

uma forma que garanta escapar aos problemas que já decorrem da relação entre o homem, a 

natureza que lhe é externa e o capital, problemas esses presentes, de modo explícito, no 

processo aqui analisado. Neste sentido, em virtude da tendência de evolução do processo de 

territorialização do ecoturismo no Domo de Itabaiana, apenas a fim de minimizar o conjunto 

de problemas que podem dele decorrer, tais como o avanço da degradação ambiental ou o 

desmantelamento da cultura e economia locais, torna-se relevante chamar atenção, de um 

lado, para a necessidade de considerar a mistificação em torno do ecoturismo presente nos 

projetos relacionados à atividade, e de outro lado, para a necessidade de avaliar os resultados 

de tal processo na produção do espaço com base no interesse social.  
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ANEXO I 

 

PROGRAMAÇÃO DA ATIVIDADE-LABORATÓRIO DO CEFET-SE 

NA SERRA DA MIABA 
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ANEXO II 

 

MATERIAL PROMOCIONAL DO MTUR: PÓLO DAS SERRAS 
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ANEXO III 

 

CONSELHO DE TURISMO DO PÓLO DAS SERRAS 
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