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RESUMO: Esta reflexão sobre as potencialidades turísticas tem por objetivo contribuir
para uma delimitação teórica e instrumentalização do ensino e estudo do assunto. As
primeiras discussões foram frutos do debate em sala de aula e das ponderações das
informações coletadas por pesquisa direta, envolvendo diferentes profissionais de nível
superior que estão cursando Especialização em Turismo e Meio Ambiente. O artigo está
referendado por uma breve revisão da literatura pesquisada para levantar as definições e os
conceitos básicos para o ensino-aprendizagem. Constataram-se imprecisões conceituais,
embora estivessem claramente presentes as relações entre o espaço geográfico e o estudo
das potencialidades turísticas. Percebeu-se, inclusive, uma ligação estreita entre
potencialidade, oferta e demanda turística. Feitas essas ponderações, conclui-se com uma
proposta conceitual de nível hipotético.
1. Introdução
À primeira vista, o tema potencialidades turísticas apresenta-se muito impreciso na
literatura e exige dos que se acercam dele um conhecimento multidisciplinar. Neste
ensaio, examinam-se inicialmente como os pesquisadores a definem (ou não) e tecem-se
considerações iniciais a respeito das frustrações dos estudiosos por as potencialidades dos
lugares, dos territórios e das regiões turísticas não estarem dispostas na literatura ou em
algum manual de turismo.
Dois eixos de aproveitamento dessas potencialidades podem ser observados: quando a
apropriação é na perspectiva do capital mundial, e quando é na perspectiva dos moradores
locais, sendo que esses diferentes interesses reverterão em valores diferenciados às
potencialidades. A práxis social do lugar poderá considerar as potencialidades turísticas
como o caminho para o desenvolvimento local sustentável. E o capital mundial sempre a
terá como espaço de acumulação ampliada.
Levantar potencialidades turísticas passa necessariamente pelo conhecimento
preliminar e o estudo do tipo de demanda real ou potencial que se dirige para o lugar, o

território ou a região, que sinalizaria para o tipo de usos do potencial existente. E, admitese que as potencialidades têm como centro de valor os espaços produzidos por relações
sociais e de poder. Isso significa que mesmo com riqueza natural, cultural e
socioeconômica, os espaços de potencialidades turísticas somente entram no mercado
mediante reconhecimento de valor (financeiro) pelo capital, mas também dependem das
relações sociais e de poder existentes internamente ao espaço que, em ultima instância,
sofrem influência externa do mundo globalizado.
Particularmente, o estudo e o ensino de potencialidades turísticas estão a depender da
pesquisa, pois cada lugar tem suas especificidades próprias, além da diversidade de
enfoques e abordagens que se pode ter a partir do mercado turístico, da demanda e da
oferta turística. Cabe ao professor capacitar o aluno para apreender essa complexidade,
mais por pesquisa direta e menos pela relação ensino-aprendizagem.
Essas relações, entretanto, não estão claramente disponíveis, sendo necessária uma
construção, um esforço analítico e de síntese, que se finaliza com uma proposta
conceitual da categoria “potencialidades turísticas”.
2. O que se sabe, o que se ensina
Numa breve revisão da literatura cearense sobre turismo praticamente não se encontrou
uma obra específica sobre potencialidades turísticas. Essa lacuna pode revelar que o tema
não mereceu detalhamento à parte, pois depende de outros assuntos, do mercado turístico,
por exemplo. Pelo menos essa é nossa hipótese inicial que se faz para introduzir a discussão
do assunto.
Categorizam-se as potencialidades em diversos grupos. Alguns autores são mais
detalhistas, outros generalistas, mas a definição do que é “potencialidade” fica omissa,
como se fosse um conceito óbvio e restrito ao próprio termo. Mas o que é potencialidade
turística? Seria o que está latente, uma reserva, uma potência a ser transformada em oferta
turística? Parece que é assim que se compreende e que se ensina sobre potencialidades. Isto
fica implícito na maioria dos debates onde o tema potencialidades aparece. É
principalmente quando se explica ou se define a categoria “turistificação” que esse sentido
de potencialidade emerge. Veja-se, por exemplo, o que afirma Benevides:

“Entende-se assim por turistificação o processo pelo qual essas
potencialidades se circunscrevem a um processo de planejamento que
tem por objetivo convertê-las, material ou simbolicamente, em recursos e
produtos substancialmente destinados ao consumo turístico
(2003,p.47).”

Para o autor, as potencialidades sofrem um processo de transformação mediante o
planejamento para se tornarem um produto turístico. Mas elas (as potencialidades) não
foram previamente definidas, apenas categorizadas em: produtivas, arquitetônicas,
paisagísticas, naturais e culturais.
O intrigante da questão é que existe um consenso quase unânime de que a
potencialidade é inerente aos espaços, como uma qualidade do lugar, território, ou região.
Apesar disso, nem sempre fica clara qual a distinção entre oferta, atrativo e potencialidades
turísticas, tratando-as como se fossem únicas porque estão juntas. A seguinte frase de
Martins é um bom exemplo dessa constatação: remete-se o turismo para o espaço
geográfico, embora sem explicitar a qual das três categorias geográficas citadas
anteriormente está se referindo:
“O que interessa ao fenômeno do turismo são os aspectos mais peculiares
de cada lugar, é o caráter mais autêntico de sua gente, e seu cotidiano
mais original, representado por toda sua gama simbólica, ainda que possa
parecer estranho aos à [sic] estética da globalização [...]” (2003, p.74).

Percebe-se uma distinção entre atrativos e potencialidades turísticas. Considera-se que
um determinado lugar, ou aspecto desse lugar somente é avaliado como atrativo quando
“descoberto” pelo turista e, quando não, ele seria apenas um potencial a ser explorado.
Somente atrai aquilo que é visto e usufruído, mesmo através do marketing turístico (virtual
ou não). Mas essa diferença básica não é suficiente para que alguns dos mais renomados
pesquisadores nacionais tenham clareza do assunto, ou se detenham em separar esses
detalhes. Em Coriolano, por exemplo, entende-se por potencialidades aquilo que é
favorável ao desenvolvimento da atividade turística, que também é o atrativo do lugar:
“O turismo, assim como outra atividade econômica, não se desenvolve
uniformemente nos territórios. Algumas áreas se apresentam mais
favoráveis ao desenvolvimento das atividades turísticas que outras, por
possuírem fortes atrativos, contudo quando os atrativos naturais não estão
presentes, podem ser construídos atrativos artificiais” (2003, p.103).

Outro aspecto dessa questão teórica pode ser visto no confronto entre potencialidades
com os limitantes, ou problemas, entraves ao desenvolvimento do turismo no espaço. Uma

relação fácil de se perceber na pesquisa direta, mas nem sempre presente na literatura. Uma
das dimensões do lugar, a paisagem, por exemplo, pode ser extremamente rica e um
potencial a ser explorado que tornará o lugar atrativo aos turistas, entretanto aspectos
culturais desse mesmo lugar podem vir no sentido inverso e tornarem-se impeditivos a
determinado tipo de turismo.
Essa reflexão emergiu da discussão do texto de ETGES (1998) sobre turismo rural no
Paraná cujas famílias rurais, oriundas de imigrantes europeus, tinham comportamentos
tradicionais e um forte apego ao trabalho, onde o tempo livre e de repouso era
desvalorizado, e que assim poderia ser um forte impeditivo a que essas famílias se abrissem
para o desenvolvimento do turismo rural. O rico potencial de suas paisagens, de sua cultura
em termos gastronômicos, de produção e de técnicas se contrapunha a esse aspecto da
cultura que parecia conflitar-se com a aceitação do turista, daqueles que usufruem o tempo
livre do ócio e do repouso, estranhos ao lugar.
Assim não basta ao pesquisador ou ao professor a compreensão e exame dos aspectos
potenciais, mas simultaneamente avaliar aquilo que pode gerar conflitos e reduzir esse
potencial.
Sob o enfoque desses aspectos iniciais, pode-se compreender “potencialidades
turísticas” como um conjunto de características próprias dos lugares, territórios e regiões
que, estão disponíveis e podem transformar-se em produto turístico e, posteriormente, em
atrativo à demanda turística. Porém, antes de avaliado como potencial, o espaço deve passar
pelo contraponto dos obstáculos que limitam o acesso do turista a ele.
3. Quais e onde se localizam as potencialidades turísticas cearenses?
O que é reconhecidamente considerado como potencialidades turísticas são os
recursos naturais. De acordo com Coriolano (1998) o turismo e a natureza têm uma íntima
associação, pois os atrativos naturais são a motivação do turismo. Nesse caso, pode-se
afirmar também que as potencialidades determinam a localização do empreendimento
turístico. Mas, aos aspectos naturais somam-se fatores de ordem econômica, sociais e
culturais, que também podem ser vistos de forma potencial para o desenvolvimento do
turismo.

Essa noção de potencial muda conforme o espaço e o tempo. A região do litoral oeste
cearense, por exemplo, é dotada de aspectos naturais particulares, que compõem um
cenário próprio formado de praias, dunas móveis, falésias, manguezais, coqueirais e
carnaubais, tendo em seu tabuleiro pré-litorâneo alguns aspectos potenciais de serras
(“residuais” cristalinas), açudes e lagoas. Mas o litoral leste não é muito diferente, pois os
lugares possuem falésias, com areias coloridas, fontes naturais, enseadas, dunas e
coqueirais, mirantes panorâmicos, lagoas, ancoradouros e manguezais. Descrevendo desse
modo, é como se todos os 573 km de costa do território cearense fossem potencialmente
próprios ao turismo. Na Chapada da Ibiapaba e do Araripe ressaltam-se aspectos de
florestas úmidas, circundadas por áreas de caatingas, ou seja, mais uma vez todo o território
regional é tido como potencial. Assim, generaliza-se demais o que se considera como
potencial, e as especificidades que se deseja conhecer deixam de emergir nesse tipo de
descrição.
Por outro lado, sabe-se que muitos desses lugares são inóspitos à vida mesmo das
pessoas nativas; logo, não são potencialmente turísticos, pois “o lugar só pode ser bom para
o turista se for bom também para o residente” (CORIOLANO, 1998, p.55). Assim, muitos
deles teriam um potencial natural desconsiderado como tal face às precárias condições de
infra-estrutura, de habitação e dificuldades de acesso, portanto, de turismo.
Mas, se o potencial turístico no Ceará é limitado pelas próprias condições
socioeconômicas, ele poderá evoluir no tempo, conforme sejam as transformações do lugar.
Realmente, a última regionalização turística do Ceará, de 1998, divide o território em seis
regiões, mas considera como parte da oferta apenas 17 núcleos regionais e 64 núcleos
receptores do turismo. Em 1979, o número de regiões e de lugares turísticos era ainda
menor, de cinco regiões contemplava-se apenas 36 territórios turísticos; o potencial era
reconhecido somente na região litorânea e nas serras úmidas, além de alguns centros
isolados. Hoje, os sertões são reconhecidos como potencial, tal como as paisagens
litorâneas e as serras, embora se distingam localidades que possuem somente vocação para
o turismo, enquanto outras possuem potencial para várias atividades.
As fontes secundárias de pesquisa, tais como estudos, trabalhos, projetos e planos,
guias turísticos, folhetos e brochuras do turismo, de diversas instituições públicas e

privadas, limitam-se a esses tipos de generalizações. E o próprio turista fica decepcionado
com esse nível de informação. O trabalho de campo, ao contrário, ao fazer o contato com o
local, permite que se validem, que se confiram essas informações à priori, incluindo ou
desautorizando aspectos potenciais, resgatando as especificidades dos lugares em termos
paisagísticos e históricos e culturais. Por exemplo, ao se preparar uma pesquisa nos
Distritos de Sapupara e de Ladeira Grande, localizados no Município de Maranguape, oeste
da Região Metropolitana de Fortaleza, tinha-se por orientação alguns pontos tidos como
“potencial”: a fábrica de aguardente Dandiz, atualmente Sapupara, a fazenda da família
Capistrano de Abreu, artesãos de bordados, cordelistas1 e clubes de Vaquejadas. Mas, na
validação, encontrou-se a fábrica em situação de abandono, corroída pelo tempo, invadida
por insetos, vegetação e ferrugem, de difícil recomposição e necessitando de consideráveis
investimentos. A mansão da família Abreu é localizada em áreas de clima ameno e de
paisagens verdes, aconchegantes em meio ao sertão de caatingas, mas apresentando uma
identidade tão própria dessa família que poderá fazer o turista sentir-se “de fora” diante
delas. Os artesãos e os cordelistas já não residiam no lugar e as atividades não estavam
mais sendo desenvolvidas ali. Os clubes de vaquejadas estavam voltados para diversão de
dança e de música, mas sem nenhuma especificidade do lugar, que não fosse a própria
localização.
Assim, vê-se que as potencialidades tanto mudam no espaço quanto no tempo, além
de sugerir que diferentes concepções e abordagens podem ter sido consideradas nos dois
momentos da pesquisa: quando foram elaborados um relatório e um plano e depois, ao se
certificar daquilo que havia sito considerado como potencial.
4. Para quem e como aproveitar?
Faz parte da discussão mais geral saber-se os destinos que se dão a esse potencial. A
que grupo da demanda turística se atende, para quem ou para que se presta esse potencial.
Há uma preocupação inclusive de como esse potencial será transformado em produto
turístico. A qual o tipo de organização capitalista ele se aplicava: ao grande empresário, ao
grande grupo capitalista mundial ou ao pequeno empreendedor? O que retornaria para a
população local possuidora deste potencial? Essa linha de discussão faz parte de uma
1

Cordel é um tipo de cancioneiro popular em que se escreve o poema e o recita na forma de canção, sobre

concepção mais ampla que discute o turismo em sua relação com o meio ambiente dentro
da visão de desenvolvimento sustentável, que assim se preocupa com os usos e destinos
ambientais atuais e futuros e com o retorno social do produto gerado pelo capitalismo.
Parte dessa discussão surgiu dos textos debatidos em seminário, mas a pesquisa direta
realizada no Município de Maranguape-Ce, em agosto de 2003, revelou mais fortemente a
relação potencial-mercado. O potencial identificado carecia de antemão que se conhecesse
a demanda para aquela tipologia, que justificasse os investimentos que seriam feitos para a
turistificação do lugar.
Essa relação potencial, oferta e demanda, é estabelecida por vários estudiosos do
turismo. Coriolano (1998), por exemplo, ao estudar comunidades litorâneas cearenses,
considera que se faz turismo por diversos motivos, e que são essas necessidades que
determinarão as modalidades ou formas de se produzir o turismo, e que existiria para cada
uma dessas formas um potencial a explorar. Isto é, a oferta se adequaria à demanda
turística, e o potencial adaptando-se à oferta. Seria algo como se o potencial estivesse na
base, no princípio, mas já contemplasse o seu destino final, o mercado.
Também Coriolano (op. cit.) apontava dois destinos para o potencial. Ele poderia ser
transformado em oportunidade de negócio visando o desenvolvimento local ou se destinaria
somente à ampliação do capital globalizado. Naquela ocasião, a pesquisadora acreditava
que bastavam as comunidades se prepararem competitivamente para participarem do
mercado turístico globalizado:
“À medida que as comunidades litorâneas forem aparelhadas com vias de
acesso e de comunicação, com hotéis e restaurantes, qualificarem sua
mão-de-obra, instrumentalizarem-se dentro de uma racionalidade crítica,
poderão ter mais oportunidade de participação” (1998, p.42).

Hoje se sabe que a concorrência oligopolista em serviços, em particular no turismo, é
acirrada e que poucos e grandes grupos deixam participar do mercado apenas aqueles que
interessam ao capital mundial explorar para ampliar sua acumulação, o que se dá,
sobretudo, na forma de franquia (CHESNAIS: 1996).
É possível inclusive que os investimentos capitalistas mundializados venham ocupar
espaços sem nenhum atrativo ou com atrativos exóticos, mas transformando-os em espaços
aspectos pitorescos, históricos e políticos do lugar.

artificiais, em não-lugares, pois se repetem em características, e seguem um padrão
internacional de turismo. Nesse caso, a população local tira um mínimo de benefício da
atividade: somente alguns empregos menos especializados, com alta rotatividade de mãode-obra e sazonalidade das ocupações. Nesse tipo de empreendimento, a cultura, o folclore,
o artesanato, as comidas típicas não são valorizadas e suas atividades não se inserem na
cadeia produtiva do turismo, salvo como algumas “lembranças” (souvenires) vendidas em
pontos estratégicos desse circuito turístico, juntas a diversas peças de outros lugares. São
grandes espaços produzidos pelo e para o turismo com ausência de fatores favoráveis a
priori (potencial), que se constituem grandes redutos de espaços ditos naturais ou grandes
centros turísticos produzidos. É o exemplo, do Beach Park, em Aquiraz-Ce.
Ao contrário, os espaços deixados para o pequeno empreendimento podem e devem
explorar os lugares, o espaço vivido e concreto, dos sujeitos históricos e social, de
referência de experiência vivida, portanto, plenos de significados, imagens e
representações.
Alguns pequenos empreendedores aproveitam-se desses espaços ainda não valorizados
pelo capital, embora se constituam reserva desse valor (financeiro) a ser apropriado em
momento oportuno, atendendo ao interesse de ampliação da acumulação capitalista
(RODRIGUES, 1997). É justamente neles que o pequeno negócio, a atividade comunitária,
vai explorar o potencial na perspectiva do desenvolvimento local sustentável.
Para GEIGER (1986, p.60-61), o turismo vai ocupando todos os espaços geográficos do
planeta. Ele estabelece relações entre populações de origem comum, geograficamente
dispersas pela migração. Assim, estados emissores de população, de emigração, têm uma
demanda em potencial a ser aproveitada por esses pequenos investidores turísticos.
Na perspectiva de KANAFOU (1986, p.70), são os turistas que descobrem os potenciais
turísticos. São eles que determinam os territórios turísticos. Coloca-se que no caso cearense
existem dois exemplos claros dessa teorização: Canoa Quebrada, em Aracati-Ce, e
Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara-Ce, onde os turistas, além de terem “descoberto”
esses potenciais, os transformaram em atrativos, territórios turísticos, inserindo-se na
comunidade local e modificando-lhe inclusive a cultura...

4. Conclusões preliminares
Muitas discussões sobre potencialidades turísticas ainda precisam ser aprofundadas,
antes que se chegue a uma conclusão sobre o assunto. Entretanto, esse passo inicial foi
decisivo para revelar o quanto ele ainda está por ser formulado, não só em termos das
descobertas desse potencial, mas do seu conhecimento científico, da sua formulação teórica
para fins de pesquisa, de estudo e ensino.
Viu-se que existem muitas perspectivas por onde tratar o assunto. E, como os demais
campos do conhecimento científico, esse é um que requer a multidisciplinaridade,
envolvendo simultaneamente aspectos da geografia, da economia e do turismo, etc.
A complexidade com que aparece o fenômeno turístico na atualidade perpassa pelo
que se pode identificar, caracterizar e definir como “potencialidade turística”. Os arranjos
produtivos, os impactos ambientais, sociais e culturais, além dos econômicos, merecem ser
cogitados antes mesmo de se considerar os potenciais existentes nos espaços turísticos.
Existem múltiplas especificidades nesses espaços, que apresentam as potencialidades sob
diversos aspectos. Assim como, algumas das características locais podem emergir como
impeditivos, como empecilhos a serem retirados antes do aproveitamento do potencial.
Estudar e ensinar potencialidade não é tratar de um único aspecto da atividade
turística. Requer que se saiba muito sobre o mercado, mas que também se conheça
previamente as especificidades locais em contexto globalizado. Assim, mais do que
qualquer outra disciplina, o estudo e o ensino de potencialidades turísticas de um lugar,
território e região requerem muita pesquisa documental e de campo.
Uma versão mais trabalhada do conceito da categoria “potencialidades turísticas”
pode ser assim resumida: Potencialidades turísticas são delimitadas a partir das
características próprias dos lugares, territórios e regiões que, “descobertas” pelos turistas,
estão disponíveis e podem transformar-se em produto turístico e, posteriormente, em
atrativo à demanda. Entretanto, as especificidades dos espaços locais perdem valor quando
os obstáculos existentes inviabilizam o acesso do turista a esses locais. O potencial cogitado
pelo grande capital leva em consideração se o espaço onde será localizado o
empreendimento pertence ao circuito do espaço valorizado pelo capital, ou seja, que já
concentra investimentos e infra-estrutura, mesmo sem existir um fluxo turístico. O pequeno

empreendedor aproveita os espaços de reserva do capital e as demandas que estão em
surgimento.
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