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Palavras iniciais 

Este trabalho busca uma discussão, em caráter preliminar, acerca do processo atual de 

interiorização do turismo no Rio Grande do Norte, com enfoque na emergência de novas 

modalidades turísticas, como o turismo de eventos, o ecoturismo, o turismo histórico e 

arqueológico, e o turismo de aventura. O turismo de eventos aparece como alternativa 

econômica que está ligada a formação de centro polarizadores que revitalizam as 

tradicionais festas de São João e de padroeiras, e que faz emergir os modernos carnavais 

fora de época e as feiras de negócios. Já o ecoturismo, emerge quando as paisagens 

naturais e culturais do interior do Rio Grande do Norte, em especial a sertaneja, ganham 

novas significados, adquirindo o status de exótico, diferente, atraente, o que nos faz discutir, 

a título de exemplo, a realidade do Parque do Cabugi e do Lajedo do Soledade. Sendo 

assim, nossa discussão analisa a dinâmica econômica, política, social e cultural que produz 

atualmente no Estado novas mercadorias turísticas que estão alicerçadas nas 

características naturais, culturais e sociais do sertão potiguar. Dialeticamente, entendemos 

que a construção desses novos produtos turísticos inserem-se nas contemporâneas 

estratégias de reprodução capitalista em nível de sertão norte-rio-grandense, constituindo-

se, contudo, também em possibilidades de novas alternativas para o desenvolvimento local 

sustentável. Assim, percebemos uma dinâmica reveladora de novos momentos de produção 

e construção de novos territórios, que pede, em caráter urgente, uma discussão sobre os 

impactos sócio-ambientais de tal processo em relação ao ambiente natural sertanejo e suas 

comunidades locais. 

1. Para entender nosso trabalho 

O turismo no Rio Grande do Norte é uma atividade ainda recente no contexto da 

reprodução da economia estadual. Fazendo um resgate histórico dessa atividade, podemos 

salientar que somente nos anos 80 é que essa atividade assume uma dinâmica social e 

econômica que a coloca em destaque no cenário econômico potiguar. 
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 Discutir a criação de um território turístico no RN requer também a compreensão 

de que foi inicialmente a área do litoral oriental o espaço planejado, gerenciado e produzido 

para esse fazer turístico. Como principais atores promotores desse processo percebemos a 

atuação do empresariado local e do poder público, na figura do Governo Federal, Estadual e 

Municipal, a partir de políticas públicas voltadas para a atividade econômica em pauta. 

Sabendo, portanto, que a atividade turística esteve até a atualidade concentrada no 

litoral oriental do estado potiguar, este estudo se dispõe a uma reflexão acadêmica que 

contemple o processo contemporâneo de interiorização do turismo no Rio Grande do Norte, 

com enfoque no poder atrativo turístico da área geográfica do sertão norte-rio-grandense, o 

que inclui o litoral norte, estando alicerçado nos princípios da sustentabilidade enquanto 

parâmetros de avaliação das potencialidades e da realidade econômica, política, cultural e 

social desta área. 

Justifica-se a referida proposta tendo em vista, tanto o crescente aumento dos 

eventos que vêm ocorrendo no interior do Estado, os quais se configuram em festas 

tradicionais de padroeiras e de São João, e os modernos carnavais fora de época e feiras 

de negócios, quanto o poder atrativo dessa área no que tange às atividades ecoturísticas e 

de turismo histórico e arqueológico, aliados ao turismo de aventura. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal analisar tais modalidades 

turísticas enquanto alternativas de promoção do desenvolvimento com base local e suas 

implicações do ponto de vista socioespacial, bem como a discussão de que, nesse contexto, 

novos produtos turísticos estão sendo organizados no interior do estado. 

Afim de contextualização espacial precisamos que o sertão norte-rio-grandense 

compreende 75% da área total do estado, que também se subdivide em agreste e zona da 

mata. Enquanto área morfoclimática, o sertão apresenta o domínio da vegetação da 

caatinga, de florestas de serras nos ambientes de altitude mais elevada, e da mata ciliar de 

carnaúba; o clima predominante é o semi-árido e o tropical quente, úmido e sub-úmido no 

alto das serras; a hidrografia apresenta rios temporários, com exceção dos rios Piranhas-

Açu e Apodi-Mossoró; e o relevo é formado pela depressão sertaneja, por porções do 

planalto da Borborema, por chapadas e planícies fluviais e costeiras (Felipe, 2001). 

Considerando especificamente a realidade histórico-social do espaço sertanejo, 

podemos salientar que o turismo, em diferentes modalidades, tem sido vislumbrado como 

uma atividade importante por se constituir em uma nova alternativa de geração de renda 

para a população que ficou a mercê da sorte diante a crise das economias tradicionais – 

agropecuária e mineração – que ocorreu nessa região, principalmente a partir dos anos de 

1980. 
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A crise econômica gerou um grande desemprego na região. Além da crise, tanto as 

constantes secas têm se constituído num desafio a mais que a população tem que enfrentar, 

quanto à implementação de políticas assistencialistas e clientelistas que não resolvem, mas 

mascaram e perpetuam a realidade socioeconômica. 

Dessa forma, compreendemos que um fazer turístico está sendo construído, o que 

se pressupõe como novas alternativas para a (re)produção do espaço no interior. Nesse 

contexto, atrações turísticas emergem como contemporâneas potencialidades econômicas 

para a área, sendo estas planejadas e gestadas por diferentes atores como o Estado e o 

empresariado local, estadual e até mesmo nacional ou internacional. 

Isto nos leva a constatação de que este processo atual de construção de uma 

mercadoria turística a ser negociada e vendida pressupõe que o interior, enquanto produto 

turístico, atrai novos consumidores, dos quais se destacam aqueles advindos de municípios 

do próprio estado, da capital, de estados diversos e até de outros países. 

Portanto, no âmbito dessa discussão, nossas inquietações sinalizam para a 

influência econômica, social, cultural e política dessa dinâmica na produção do espaço do 

interior norte-rio-grandense, caracterizando nossas indagações acerca das possibilidades 

presentes e futuras de desenvolvimento local sustentável da referida área. 

2. O turismo de eventos 

O turismo de eventos têm sido projetado como um momento importante para a 

dinâmica econômica dos municípios, isto porque esses eventos fazem emergir 

oportunidades importantes para as populações de baixa renda ou mesmo desempregadas 

que desenvolvem alguma atividade geradora de dinheiro que vai servir ou para 

complementar a renda ou mesmo para obter algum valor monetário. Tais eventos dão uma 

grande efervescência ao mercado informal, principalmente no ramo de alimentos. 

Nessa ótica de análise, é bastante elevado o número de eventos que ocorre em 

todo o interior do Estado do Rio Grande do Norte. Tais eventos, de forma estratégica 

acontecem em períodos diferenciados, exceto aqueles que estão associados às festas 

tradicionais como: carnaval, São João, São Pedro, Natal, Ano Novo, estes normalmente são 

festejados de forma mais dinâmica em uma determinada cidade, passando esta a ser um 

ponto de referência para tal. 

Desse modo, o São João já é destaque em algumas cidades do Estado como: São 

José de Mipibu, Currais Novos, Mossoró, Açu. Vale salientar, que em alguns desses 

municípios essa festa é realizada obedecendo a um temporalidade bastante elástica como 

aconteceu em 2004, na cidade de Currais Novos, onde o Forronovos teve uma duração de 
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10 dias. Durante esse período, o centro da cidade passa a ser o lugar da festa, do lazer e, 

também do consumo. 

Um evento dessa natureza tem como principal objetivo atrair as populações dos 

municípios vizinhos e, para tal, é realizado durante esse evento, um concurso de quadrilha 

do qual participam grupos concorrentes de municípios seridoenses que estão sob a 

influência de Currais Novos, principal centro urbano do Seridó Oriental. 

O carnaval fora de época também vem se consagrando em um grande número de 

cidades. Destacam-se, dentre outros, além do Carnatal em Natal, o Carnaxelita em Currais 

Novos, Caifolia em Caicó, Carnapau de Pau dos Ferros e o Carnativa em Mossoró. Tais 

eventos carnavalescos além de espaços diferenciados para a sua realização, tem períodos 

também diferentes, não gerando concorrência entre os municípios. 

As festas de padroeiras também se constituem em eventos de muita importância 

para a dinâmica socioeconômica dos municípios. Os maiores destaques ficam para as festa 

de Santa´Ana em Caicó e Currais Novos e Santana do Matos, realizada durante o mês de 

Julho, Santa Rita de Cássia na cidade de Santa Cruz no mês de maio, Nossa senhora 

D’guia em Acari, em agosto, São João em Açu, no mês de junho, Bom Jesus dos 

Navegantes em Touros, São Sebastião em Parelhas, que acontecem em janeiro, Nossa 

Senhora das Vitórias em carnaúba dos Dantas, durante o mês de outubro Santa Luzia em 

Mossoró, que ocorre em dezembro. 

Além dos eventos festivos, temos as feiras de negócios. No caso do Rio Grande do 

Norte ocorrem as feiras de gado, de frutas, de artesanato etc. Recentemente aconteceu na 

cidade de Mossoró a feira de caprinos e ovinos do RN, que tinha como objetivo maior 

promover a popularização do consumo da carne de caprino, bem como do leite de cabra. 

Atualmente, a caprinocultura tem sido uma alternativa importante para muitos criadores do 

estado que não tiveram condições de se manterem na produção da pecuária bovina, bem 

como para pequenos criadores. 

Essas feiras, além de se constituírem em espaços de comercialização de produtos 

agrícolas e agropecuários, principalmente, também se constituem em espaços da festa, 

sendo comum a presença de artistas de renome nacional que servem de atrativo para as 

populações. Nesses eventos, cujo objetivo quase sempre é a ampliação do mercado de 

vendas há um volume acentuado de negócios, sendo hoje um espaço bastante atrativo, 

para investidores e criadores. 

Como podemos ver são inúmeros os eventos que ocorrem durante o ano, 

espacializados por todo estado. Tais eventos, como já assinalamos são hoje de grande 

importância para as populações, não somente do município onde o evento acontece, mais 
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para aquelas que estão no seu entorno. Daí a nossa compreensão de que o turismo de 

evento tem sido importante para as economias municipais, especialmente aqueles cuja sede 

se constitui num centro polarizador de uma dada região. 

Assim sendo, a promoção de eventos tem se mostrado como uma alternativa da 

maior importância para as cidades maiores do interior do Estado, ou seja, aquelas cidades 

que mantém uma articulação com diversas cidades do seu entorno, passando a exercer a 

condição de um centro polarizador. 

Afim de melhor contextualizar tais questões, o quadro 1 nos fornece elementos 

importantes para a nossa análise, uma vez que o mesmo procura destacar o calendário com 

alguns dos principais eventos que ocorrem no Rio Grande do Norte, principalmente em 

municípios do sertão potiguar 

Quadro 1 – Calendários de alguns eventos do Rio Grande do Norte 

 

EVENTO LOCAL 
 

MÊS 

Forronovos  Currais Novos Junho 

Carnaxelita Currais Novos Setembro 

Festa de Santana Caicó Julho 

Festa de Santana  Currais Novos Julho 

Festa de São Sebastião Parelhas Janeiro 

Festa de Santa Rita de Cássia Santa Cruz e Carnaúba dos Dantas Maio 

Festa de Nossa Senhora das Vitórias Carnaúba dos Dantas Outubro 

Mossoró Cidade junina Mossoró Junho 

Festa de Santa Luzia Mossoró Dezembro 

Expofrutas Mossoró Novembro 

O grito da cabra  Mossoró - 

Festa do Bom Jesus dos 

Navegantes 

Touros Dezembro 

e Janeiro 

Carnativa Mossoró Setembro 

 6275



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Auto da Liberdade Mossoró Setembro 

Açufolia Açu Novembro 

Fonte: Pesquisa de campo, 2004. 

Observando com atenção o quadro podemos perceber que durante todo ano 

ocorrem diversos eventos no estado, sendo os mesmo espacializados por todo Estado. 

Esse fato, para algumas pessoas torna-se a opção de efetivar bons negócios, uma vez que 

tais eventos se constituem em espaços favoráveis à comercialização das mais diversas 

mercadorias. Vale ressaltara que o espaço dos eventos é, por natureza o espaço do 

informal, no qual os desempregados buscam alternativas de sobrevivência ou mesmo a 

complementação da renda familiar. 

É normal que os comerciantes informais, participem de diversas feiras existente na 

região, constituindo-se estas, na opção de venda para os mesmos. Cada evento que 

acontece, significa um aquecimento do mercado local, favorecendo, principalmente os 

comerciantes ambulantes, que estão sempre se deslocando de um lugar para outro. 

Diante dessa realidade, no entanto, algumas considerações, ligadas a esse turismo 

de evento devem ser abordadas se quisermos realmente entender a possibilidade real de 

que incrementem um desenvolvimento local sustentável: 

a) A sua efemeridade: por ser eventos que acontecem numa certa velocidade não 

têm uma repercussão espacial duradoura. 

b) O turismo de evento que acontece no interior do Estado não tem provocado 

mudanças espaciais significativas dado o fato de que a permanência do turista é 

muito pequena. Desse modo não tem sido apresentada ainda uma demanda por 

meios de hospedagens nessas cidades, exceto Mossoró e Caicó. 

c) Por não apresentarem um caráter duradouro, os eventos não propiciam a 

geração de empregos. Isto porque, como é do nosso conhecimento, os eventos 

propiciam, tão somente a geração de ocupações temporárias; 

d) A realização dos eventos ao propiciar a ocupação temporária do trabalhador, 

mascara a realidade do desemprego vivenciada nesses municípios, bem como 

os baixos salários que recebem os trabalhadores. 

3. A atividade ecoturística, o turismo histórico e arqueológico e o turismo de aventura 

 Assim como o turismo de eventos, percebemos que em nível de estado potiguar 

outras modalidades turísticas, como o ecoturismo, o turismo histórico e arqueológico e de 

aventura, aparecem como prováveis potencialidades a serem desenvolvidas, sendo que a 

 6276 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

construção desse novo território turístico emerge em volta de atrativos redescobertos pelo 

capital na produção atual do espaço. 

 Sendo assim, a vegetação da caatinga e o clima semi-árido do sertão, bem como 

a vegetação de mata de serras e o micro-clima das áreas serranas, os sítios arqueológicos, 

cavernas, grutas ou os paredões rochosos, apontam para a emergência de novos símbolos 

de um fazer turístico que se diferencia do turismo “sol e mar”, estando baseado no caráter 

exótico – porque diferencial – do sertão norte-rio-grandense. 

 Tal constatação torna-se notório quando entendemos que atualmente as 

discussões efetuadas em torno da atividade turística apontam para novas estratégias de 

reprodução capitalista empreendidas por seus principais atores, o empresariado, na figura 

do dono da agência de turismo, por exemplo, e o próprio poder público, seja federal, 

estadual ou municipal. É no seio dessas estratégias que emergem essas modalidades da 

atividade turística. 

Tais modalidades, vale salientar, encontram-se inseridas dialeticamente no bojo 

das contradições da presente sociedade capitalista, podendo os mesmos tornarem-se, 

assim, elementos de uma dinâmica econômica, política, cultural e social de grande impacto 

ao meio ambiente natural e social. Dessa forma, o equilíbrio ecológico, os valores culturais, 

a equidade social das áreas potencialmente atrativas a essas modalidades necessita de 

atenção especial das investigações científicas em andamento. 

Da mesma forma, tais investigações precisam visualizar nestas modalidades a 

possibilidade de que, enquanto potencialidades econômicas, possam promover a 

sustentabilidade das sociedades envolvidas, constituindo-se em elementos importantes de 

um novo modelo de desenvolvimento para estas áreas. 

Sobre estas modalidades turísticas, sabemos que necessitam ser discutidas no 

âmbito da sociedade contemporânea que redescobre os lugares pitorescos, tidos como 

naturais, conservados, verdes, transformando-os em elementos de forte poder de atração 

sobre a população, principalmente aquelas das grandes cidades já saturadas dos problemas 

ali existentes. 

Em busca de uma definição para o Ecoturismo, podemos nos ater ao conceito 

formulado pela EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo – que em 1994 lança o 

documento “Diretrizes para uma política nacional de Ecoturismo”, afirmando que consiste 

em um “segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 

natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista por meio da interpretação do ambienta, promovendo o bem-estar das 

populações envolvidas” (apud Costa, 2002, p. 30). 
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Torna-se evidente também a necessidade de visualizarmos a transformação da 

natureza em mercadoria a ser consumida e explorada pela atividade ecoturística, pois como 

assinala Santana (1999, p. 22), “o Ecoturismo carrega em si a própria contradição. De um 

lado, deriva de um discurso ecológico apresentado como crítica à modernidade ao se opor 

ao mundo urbano-industrial. Por outro, é uma prática turística inserida na lógica dos 

mercados”. 

Nesse caso, tanto o ecoturismo – por valorizar o contato e a experiência com 

espaços naturais ainda preservados – quanto o turismo tido como histórico e arqueológico – 

por priorizar o contato e o conhecimento histórico e arqueológico de antigas comunidades e 

sítios naturais – caracterizam um novo e moderno fazer turístico, amalgamado em pilares 

econômicos, sociais e culturais conspiradores também de modo de vida tido como moderno. 

Nesse contexto, insere-se o turismo de aventura, pois dá-se a emergência de 

novos atrativos turísticos ligados às atividades esportivas – tidas muitas vezes como radicais 

– tais como os esportes de aventura, dos quais se destacam, dentre outros, o hiking, o 

trekking, o mergulho, a canoagem, o raftting, o paraglider, o rapel, o montanhismo. Tais 

modalidades esportivas caminham juntas com esse novo fazer turístico, tendo como palco 

principal áreas naturais ainda preservadas. 

Além disso, aqueles que as praticam demonstram não apenas esse novo fazer 

turístico, mas principalmente o ser jovem, aventureiro, descobridor, ícone das fantasias e 

dos costumes imaginários da atual modernidade. 

No contexto assinalado, esse novo fazer turístico redescobre o interior do 

estado, criando potencialidades modernas que estão produzindo esse espaço. São esses 

novos olhares turísticos que, junto com o turismo de eventos, emergem como alternativas 

possíveis para o desenvolvimento local. 

Assim, a paisagem do sertão norte-rio-grandense adquire novos significados, 

pois perde o simbolismo da seca, do feio, da fome, da miséria para agora representar o 

exótico, o belo, a potencialidade, a alternativa. Então, o que antes repelia, agora pode atrair 

e encantar. 

Representando, então, novos significados, a paisagem sertaneja potiguar, como 

bem esclarece Conti (2003, p. 60) representa uma realidade dinâmica, viva, que demonstra 

a associação entre diferentes categorias geográficas, como o clima, o relevo, a hidrografia, a 

vegetação, e o fato turístico. 

Nesse sentido, esta paisagem é capturada por um markentig que produz, 

através da televisão, dos jornais, das revistas, um atraente produto turístico. Fato este 

notório quando percebemos que canais de televisão diversos veiculam matérias e 
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documentários incentivadores da contemplação de nossas riquezas naturais, históricas e 

culturais sertanejas. A título de exemplo podemos evidenciar programas como o Cabugi 

Aventura e o Nossa Cidade no Rio Grande do Norte. 

A produção desses novos olhares e imagens turísticas do sertão nos direciona, 

portanto, aos estudos de Costa Neto (2003) quando afirma que, 

O sertão potiguar é caracterizado por uma variedade de 

recursos ambientais e ambientais mistos (naturais/artificiais), 

com grandes potencialidades para o desenvolvimento do 

turismo sustentável. Destacam-se, mormente, as serras, 

cavernas e grutas, rios, sítios arqueológicos, paleontológicos e 

hidrotermais, coberturas vegetais, barragens-açudes e 

atividades minerais. 

Tal visão nos remete ao fato de que esse novo fazer turístico sertanejo ganha 

símbolos indiscutíveis, como o Pico do Cabugi em Lajes, o Lajedo do Soledade em Apodi, a 

Casa de Pedra em Martins, a Mina Brejuí em Currais Novos, o açude Gargalheiras em 

Acari, a Pedra da Boca em Passa e Fica. Esses, dentre outros, compreendem os atuais 

ícones destas novas modalidades do turismo no interior do estado. 

A espacialidade dessas potencialidades aponta áreas pólos desse novo fazer 

turístico, demonstrando que municípios como Acari, Carnaúba dos Dantas, Martins, 

Portalegre Apodi, Lages, Angicos, Passa e Fica, Serra Caiada e Currais Novos, são hoje 

alvo de roteiros ecoturísticos, de turismo histórico, arqueológico e de aventura planejados, 

ora pelo Estado, ora pela iniciativa privada. 

Considerando-se a atuação do Estado, destacam-se, em nível de Rio Grande do 

Norte, a elaboração de seis principais pólos de ecoturismo, os quais fazem parte da política 

de ecoturismo da EMBRATUR à nível nacional. Esses seis pólos de desenvolvimento de 

ecoturismo no estado potiguar estão denominados da seguinte forma como nos mostra o 

quadro 2: 

Quadro 2 – Pólos de Desenvolvimento do Ecoturismo no RN 

 

Código Denominação 

RN 1 Leste Potiguar 

RN 2 Norte Potiguar 

RN 3 Serra do Sul 
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RN 4 Pólo Cabugi 

RN 5 Pólo Seridó 

RN 6 Serras Sudoeste 

 Fonte: Costa, 2002, p. 34-35. 

Em tais pólos, todavia, as atividades ecoturísticas, ou mesmo de turismo histórico 

e arqueológico, encontram-se em diferentes condições de funcionamento e 

desenvolvimento, pois o Estado tem promovido poucas ações práticas – ou estando mesmo 

ausente – no que tange às necessidades de planejamento e gestão destas atividades. 

Com relação à iniciativa privada, esta tem procurado particularmente fomentar 

roteiros destas modalidades no estado, sem, no entanto, empreender iniciativas mais 

abrangentes e consistentes, o que se torna evidente quando constatamos que algumas 

agências tem trabalhado com roteiros desvinculados das reais necessidades das 

comunidades à serem visitadas, sem haver uma interação e projetos que beneficiem essas 

comunidades do ponto de vista social, econômico e cultural, 

Além disso, a própria clientela destas agências são de turistas estrangeiros que 

procuram apenas o exótico, o diferente, numa prática de captura turística do território que 

acontece, por vezes, através do ciclar da máquina fotográfica. 

 No âmbito dessa discussão, é interessante nos referirmos à realidade de dois 

desses pólos de ecoturismo e turismo histórico e arqueológico do RN, o Parque do Cabugi e 

o Lajedo do Soledade, valendo ressaltar que outras áreas do interior do Estado situadas nos 

municípios de Carnaúba dos Dantas, Currais Novos e Cerro Cora, também possuem 

importantes sítios arqueológicos que também já despertam os interesses daqueles que 

desenvolvem atividades turísticas. 

 O Parque do Cabugi está situado nos municípios de Lajes e Angicos, com uma 

dimensão de 2.164 há, sendo de responsabilidade do IDEMA (Instituto de Desenvolvimento 

e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte). Dispõe de interessantes formações 

geomorfológicas, como o Pico do Cabugi, único vulcão brasileiro que ainda conserva sua 

forma primitiva (Costa Neto, 2003). 

 Já o Lajedo do Soledade é um importante sítio arqueológico de 

aproximadamente um quilômetro quadrado. Sua formação geológica de rochas calcárias 

apresenta fendas e grutas de mais ou menos noventa milhões de anos, além de pinturas 

rupestres datadas de três mil a dez mil anos, possui também peças indígenas e fósseis de 

animais da Era Glacial (Petrobrás). 
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 Ambos apresentam realidades bastante diferenciadas do ponto de vista da 

organização da atividade turística, pois o primeiro compreende uma unidade de 

conservação sem ainda nenhuma estrutura de segurança e recepção para os visitantes, 

havendo uma carência do controle de visitantes, de informações gerais e até placas de 

sinalização, enquanto que o segundo, pelo contrário, já vivencia toda uma infra-estrutura, 

com centro de pesquisa e de visitantes, museu, centro de artesanato, guias para as trilhas, 

medidas de segurança, sendo uma unidade de conservação administrado por uma ONG e 

por um convênio com a Petrobrás. 

Com relação ao Parque do Cabugi, tal área foi transformada em Unidade de 

Conservação pela ação do Decreto Estadual nº 14.813 de 16.03.2000, sendo denominada 

Parque do Cabugi, e tendo em seu interior um dos símbolos mais tradicionais do sertão 

norte-rio-grandense, o Pico do Cabugi. 

A área demonstra forte potencialidade ecoturística do ponto de vista da 

conservação de seus aspectos geológicos e de vegetação, embora já apresente impactos 

diversos advindos da ação humana no local, o que já se apresenta como resultado da 

própria falta de planejamento para a área. 

Ora, não há qualquer controle do número de visitantes no parque que apresenta 

um ecossistema de frágil equilíbrio ecológico. Além disso, a população que reside na própria 

localidade encontra-se completamente alheia a esse processo. Nesse caso, chamamos a 

atenção para a inclusão social desses moradores, sendo que daí pode-se suscitar 

benefícios sociais e ambientais. 

Já o Lajedo do Soledade, compreende, desde a década de noventa do século 

passado, o resultado de uma parceria entre a Petrobrás com membros da comunidade e 

cientistas de universidades nordestinas que atualmente formam a FALS (Fundação Amigos 

do Lajedo de Soledade). 

Diferentemente do Parque do Cabugi, a população da comunidade local se 

insere na dinâmica do parque de maneira positiva, ainda que talvez de maneira 

insatisfatória. Apesar da necessidade de um estudo mais aprofundado, percebemos, de 

forma preliminar, que a comunidade entende a importância da preservação do lajedo, 

inserindo-se nesse processo como guias de turismo, artesãos, recepcionistas. Uma 

discussão mais aprofundada dessa inclusão parece, ao nosso ver, de urgente necessidade. 

Compreendemos que essas duas áreas demonstram a dimensão das 

potencialidades ecoturísticas e de turismo histórico e arqueológico existentes no estado, 

apresentando, no entanto, diferentes e contraditórias atuações de importantes atores 

envolvidos, como o Estado, o empresariado e a comunidade local. Nesse ínterim, nos 
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chama a atenção a carência de apoio e planejamento das atividades por parte do poder 

público, e a já existência de bons resultados de parcerias entre a iniciativa privada e 

comunidades locais. 

A diversidade de eventos, não significa dizer que temos hoje uma atividade turística 

descentralizada. Isso fica claro quando vamos analisar os dados relacionados á atividade 

turística, tais como: hotéis, unidades habitacionais, número de leitos e restaurantes. Embora 

tenha ocorrido um ligeiro crescimento desses equipamentos, é possível perceber que o 

mesmo se deu na área litorânea do estado, reforçando, assim, a característica básica do 

turismo norte-rio-grandense que é a sua ligação com o binômio sol e mar. No entanto, as 

serras, as trilhas, a gastronomia do sertão e tantos outros atrativos sinalizam para o fato de 

essa nova rota turística está surgindo no Rio Grande do Norte. 

No entanto, é importante que o processo de interiorização não busque apenas 

reproduzir a base econômica. Que a sociedade seja vista como um aspecto importante no 

processo de construção dessa atividade nas áreas sertanejas. Que a sua expansão seja, 

antes de mais, uma alternativa positiva na construção do homem não apenas como um 

consumidor/produtor mas, principalmente, como um cidadão. 
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