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RESUMO 

Os conselhos gestores de políticas públicas constituem uma das principais 
experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo, representando 
uma conquista para construção de uma institucionalidade democrática. A novidade 
histórica consiste na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo 
e sociedade – em canais públicos e plurais – como condição para uma alocação 
mais justa e eficiente dos recursos públicos. Nesse contexto o presente estudo 
objetivou compreender, a partir de leituras da atuação das bancadas representadas, 
a dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas, 
enquanto espaço de participação e controle social. A pesquisa bibliográfica 
contemplou diversas fontes, a fim de compilar conhecimentos de autores 
credenciados na discussão de temas inerentes à sociedade civil e à esfera pública, à 
construção da cidadania, à concepção, formação e dinâmica do controle social 
através de conselhos de políticas públicas. Adotou-se uma perspectiva qualitativa, o 
estudo de caso, como método de pesquisa e para obtenção dos dados, foram 
realizadas entrevistas focadas com os membros do Conselho, além de consulta a 
documentos referentes a dinâmica de funcionamento do Conselho. Foram 
identificados os perfis, capacidades e limitações dos membros do Conselho; 
constituição, organização social e dinâmica de funcionamento do Conselho e as 
leituras  dos membros do Conselho acerca das instâncias decisórias e participação. 
Os resultados mostraram que a partilha de poder no Conselho não ocorre de forma 
igualitária. As funções de coordenação das atividades do Conselho são assumidas 
pelos representantes dos órgãos públicos. O nível de qualificação dos conselheiros 
também se apresenta como uma dificuldade ao desenvolvimento das atividades do 
Conselho, já que a maioria dos entrevistados revelou insegurança e 
desconhecimento quando temáticas específicas, que fogem da sua realidade 
organizacional, são abordadas nas assembléias. Dessa forma, o Conselho se 
apresenta mais como meio de legitimação institucional do que meio de 
caracterização da criação de uma esfera pública propriamente dita. Por fim, pôde-se 
concluir que inexiste uma cultura democrática que atravesse as práticas 
institucionais dentro do Conselho, limitando assim a possibilidade de alcançar o 
efetivo controle social da política pública de turismo no Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: controle social; políticas públicas; turismo. 
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ABSTRACT 

The managing Conselho of public politics constitute one of the main experiences of 
democracy in Brazil contemporary representing a conquest for construction of a 
democratic institutionalism. The historical newness consists of the intensification and 
the institutionalization of the dialogue between government and society - in public 
and plural canals - as condition for an allocation more efficient joust and of the public 
resources. In this context the present study it objectified to understand from readings 
of the performance of represented group of bencheses the dynamics of functioning of 
the Tourist Conselho Pólo Costa das Dunas while space of participation and social 
control. The bibliographical research contemplated diverse sources in order to 
compile knowledge of credential authors in the quarrel of inherent subjects to the civil 
society and the public sphere to the construction of the citizenship to the conception 
formation and dynamics of the social control through Conselho of public politics. A 
qualitative perspective the case study was adopted as research method and for 
attainment of the data interviews with the members of the Conselho had been carried 
through beyond consultation the referring documents the dynamics of functioning of 
the Conselho. The profiles capacities and limitations of the members of the Conselho 
had been identified constitution social and dynamic organization of functioning of the 
Conselho and the readings of the members of the Conselho concerning the power to 
decide instances and participation. The results had shown that the allotment of being 
able in the Conselho does not occur of equal form. The functions of coordination of 
the activities of the Conselho are assumed by the representatives of the public 
agencies. Level of qualification of council members also if presents as difficulty to 
development of activities of Conselho since the majority of the interviewed ones 
disclosed unreliability and unfamiliarity when thematic specific that runs away from its 
organizacional reality they are boarded in the assemblies. Of this form the Conselho 
if presents more as half of institutional legitimation of what half of characterization of 
the creation of a public sphere properly said. Finally he could himself be concluded 
that a democratic culture inexists that inside crosses practical the institutional ones of 
the Conselho thus limiting the possibility to reach the effective social control of the 
public politics of tourism in the Rio Grande do Norte.

Key words: social control; public politics; tourism.
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1 INTRODUÇÃO 

Neste primeiro capítulo, será apresentada a definição do problema de 

pesquisa, a relevância e a justificativa do estudo, além dos objetivos geral e 

específicos da pesquisa. A seguir, no segundo capítulo, é feita a revisão da literatura 

com base em estudos nacionais sobre a construção da cidadania e a dinâmica do 

controle social através da criação dos conselhos de políticas públicas. 

A metodologia do estudo é apresentada no terceiro capítulo, no qual 

estão detalhados a caracterização da pesquisa, universo e amostra, instrumento e 

coleta de dados e as categorias que subsidiaram a análise. O capítulo 4 descreve a 

caracterização, a constituição e a dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico 

do Pólo Costa das Dunas. Em seguida, no capítulo 5 é apresentada a análise dos 

resultados da pesquisa, descrevendo o perfil dos conselheiros, capacidades e 

limitações dos membros do conselho e a partilha do poder entre estado e sociedade 

dentro do conselho. No último capítulo, as conclusões da pesquisa são 

apresentadas.

1.1 PROBLEMÁTICA 

Na década de 1980, a economia brasileira passou por um momento de 

recessão e de instabilidade em decorrência da crise fiscal causada, especialmente, 

pelo desequilíbrio financeiro estrutural do setor público. Naquele momento, foram 

buscadas alternativas para a dinamização da economia, sob o incentivo a novos 

segmentos produtivos.  

Desde então, a atividade turística passou a ser vista como uma das 

principais formas para gerar emprego e renda, passando, com isso, a ser utilizada 

pelos governos como alternativa para desenvolver localidades. Ao considerar a 

expansão do turismo internacional e as potencialidades existentes no Brasil, o 

governo federal definiu uma política de turismo para o país com o objetivo básico de 

gerar emprego e renda. 

Assim, o litoral nordestino, com sua diversidade natural e riqueza cultural, 

fatores que favorecem à exploração turística, passou a constituir um importante 

espaço para a produção do turismo. A partir da década de 1980 então, a atividade 

turística configura-se como segmento econômico estratégico para o Nordeste 
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brasileiro, com os governos de vários estados nordestinos desenvolvendo políticas 

em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR – no intuito de 

impulsionar o turismo regional. 

No Rio Grande do Norte a implantação de políticas de turismo foi decisiva 

para a expansão dessa atividade no estado. Em meados da década de 1980, o 

governo estadual implantou a Política de Megaprojeto “Parque das Dunas/ Via 

Costeira”, objetivando incluir o estado na rota do turismo doméstico. A implantação 

dessa política consistiu no provimento de infra-estrutura turística, em particular, 

hoteleira. 

Em meados da década de 1990, o governo iniciou a implantação de uma 

nova política de turismo, o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande 

do Norte (PRODETUR/RN), para promover o setor, através do provimento de infra-

estrutura básica urbana, atraindo investimentos. Essa política foi dividida em duas 

fases. A primeira – o PRODETUR/RN I – teve por objetivo promover o 

desenvolvimento do turismo no Nordeste, a partir da disponibilização de infra-

estrutura de apoio ao turismo, priorizando ações de expansão da atividade turística e 

estimulando a participação da iniciativa privada, com a conseqüente geração de 

ocupação produtiva e renda. A segunda – o PRODETUR/RN II – tem como principal 

objetivo melhorar a qualidade de vida da população permanente nos municípios 

integrantes dos Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo, prioritários, 

identificados na área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), através da 

geração de oportunidades de emprego, da disponibilidade e qualidade dos serviços 

urbanos municipais e da qualidade do meio ambiente.

Com a implantação da política de Megaprojeto e do PRODETUR/NE, o 

turismo assumiu papel de destaque, ficando entre as cinco maiores atividades 

econômicas do estado. Segundo dados do anuário estatístico da EMBRATUR 2005, 

no ano de 2004, o Rio Grande do Norte ocupou a oitava e a terceira posição, 

respectivamente, como portão de entrada de turistas no Brasil e no Nordeste. 

Os resultados positivos obtidos com ações dessas políticas na economia 

do estado são facilmente observados pelas alterações ocorridas nas estatísticas dos 

últimos anos, a começar pelo volume da receita gerada que, em 1996, foi de R$ 

223.776, em 2000 de R$ 466.458, passando para R$ 1.514.837 em 2005. O fluxo 

turístico, no Rio Grande do Norte, que em 1995 foi de 590 mil turistas, passou para 

quase um milhão de visitantes no ano 2000, duplicando esse número em 2005, 
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quando o estado recebeu 2.096.322 turistas (Anuário Estatístico da EMBRATUR, 

2005). 

O crescimento da oferta hoteleira, duplicada nos últimos anos, aliado ao 

aumento contínuo do fluxo de turistas, tem criado expectativas de desenvolvimento 

baseadas nas atividades da cadeia produtiva do turismo. 

Outro exemplo que confirma o sucesso das ações do PRODETUR/RN é o 

movimento no aeroporto Augusto Severo, principal portão de entrada do estado. Em 

1994 ocorreu um movimento de 514.544 passageiros, no ano de 1999 passou para 

839.261 passageiros e, em 2005, o fluxo de passageiros foi de 1.299.144, em 

função de melhorias físicas e do trabalho de captação de vôos charter 

internacionais. Em 1995 o aeroporto contava apenas com um vôo charter semanal, 

no ano 2000 registraram-se oito, e, no ano de 2005, dezoito (Infraero, 2005). 

A avaliação do PRODETUR/NE I evidenciou fragilidades nos órgãos 

gestores de turismo. Tais fragilidades denotaram, principalmente no planejamento e 

na gestão, um distanciamento entre o que se planeja e as ações executadas, seja 

na mobilização de recursos para a obtenção de produtos, seja na aplicação de 

produtos para a obtenção de resultados.  

Tomando como base os resultados do PRODETUR/NE I, foram 

introduzidos novos mecanismos, considerando o papel dos agentes internos e o 

perfil que a atividade turística assume na localidade, de modo a promover a 

adaptação e o ajuste ao ritmo acelerado das mudanças que ocorrem no ambiente e 

na sociedade em geral. 

Assim, para dar conseqüência às ações do PRODETUR/NE I e tentar 

minimizar fragilidades detectadas nos processos de planejamento e de gestão do 

turismo, o Banco do Nordeste deu início, em 1998, ao processo de estruturação dos 

Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (Pólos de Turismo), 

visando ao aproveitamento sustentável da atividade turística, pela convergência e 

continuidade de ações e projetos, via incorporação de paradigmas empresariais e 

fortalecimento de elos da Cadeia Produtiva do Turismo. Surgiram, assim, os Pólos 

de Turismo, uma iniciativa empresarial do Banco do Nordeste cujo principal objetivo 

é promover a estruturação e o planejamento do desenvolvimento do turismo em 

mesorregiões vocacionadas, sob a ótica do empresariado, através da formação de 

parcerias empreendedoras que permitam a mobilização e integração dos atores 

locais envolvidos com a atividade turística (Banco do Nordeste, 2004). 
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A gestão dos pólos se materializa nos Conselhos de Turismo, que, 

coordenados pelo Banco do Nordeste, constituem espaços sistematizados para 

planejar, deliberar e viabilizar iniciativas que concorram para o desenvolvimento do 

setor, caracterizados por forte senso de co-responsabilidade, pois, contam com a 

participação efetiva de diversos segmentos econômicos e sociais (Governo Federal; 

governos estaduais e municipais; Terceiro Setor - ONGs ambientais/sociais, 

universidades, associações comunitárias; Setor Privado - entidades de classe, trade

turístico, sistema "S")  (Banco do Nordeste, 2004).

A criação de conselhos foi sinalizada a partir da Constituição de 1988, 

quando tornaram parte do arranjo institucional de políticas públicas brasileiras. Os 

conselhos constituem espaços de expressão, representação e participação da 

população e devem ser constituídos de modo a proporcionar debates entre o Estado 

e a sociedade civil pela via do exercício do controle social das políticas públicas. 

Tratam-se de instituições públicas, criadas por Lei e regidas por regulamento interno 

específico a cada situação. 

No Rio Grande do Norte foi criado, instituído em 1999, o Pólo Costa das 

Dunas, contempla 16 municípios, estando o Conselho formado pelos grupos 

temáticos artesanato, educação para o turismo, mata estrela, meios de 

hospedagem, alimentação e similares, melhoria do sistema de transportes, 

ordenamento dos equipamentos da orla marítima, qualificação profissional e 

empresarial para o turismo, resíduos sólidos, segurança do turista, selo de 

qualidade, turismo cultural, via costeira. As principais ações de planejamento e 

gestão do turismo no estado, portanto, são deliberadas no âmbito do Conselho. 

Recentemente, o estado tem passado por dificuldades estruturais para o 

desenvolvimento da atividade. Há carências na intervenção do governo na resolução 

de problemas que influenciam diretamente na qualidade do produto oferecido. Tal 

fato pode ser comprovado através de publicações da imprensa nacional e local e de 

empresários do setor que ressaltam o problema do turismo sexual na praia de Ponta 

Negra, a insegurança para os turistas nos principais atrativos da capital e o 

abandono da Via Costeira e da praia dos Artistas. 

Por outro lado, os planos e programas existentes não são utilizados como 

ferramentas de gestão para fundamentar as ações de governo, provocando uma 

dissociação entre o planejamento global e as ações para o desenvolvimento do 
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turismo, que ficam limitadas a intervenções pontuais, reativas e sem impacto direto 

no processo de desenvolvimento sustentável. 

Ficou evidente, também, que as sucessivas reformas não levaram em 

consideração a realidade local a ser transformada, mas, sim, foram conduzidas 

segundo orientações advindas de modelos estabelecidos por órgãos federais, ou, 

então, por conveniências políticas locais. Porém, em quaisquer dos casos, as 

macro-organizações designadas à condução do processo de desenvolvimento do 

turismo não atendiam às exigências e especificidades da realidade do estado. 

Conseqüentemente, não se constituíram como aparatos adequados ao cumprimento 

da missão institucional, qual seja, promover o desenvolvimento sustentável do 

turismo no estado do Rio Grande do Norte. 

Tais dissociações têm como uma das causas fundamentais a ausência de 

sistemas de governo integrados e em funcionamento, seja de planejamento, 

monitoramento, avaliação e gerenciamento, seja de filtros e suportes técnico, político 

e jurídico. Assim, surge a necessidade do planejamento setorial integrado e 

participativo para o fortalecimento da capacidade do governo, especialmente quanto 

aos sistemas de planejamento e de gerenciamento turístico, ambiental, 

administrativo, tributário e fiscal, pontos que devem ser materializados para a 

desejada mudança dos padrões vigentes na cultura institucional, crenças, valores e 

atitudes no fazer turístico. 

Tal perspectiva é interessante, na medida em que contribui para lançar 

luz sobre na participação e no controle social que vêm sendo desenvolvidos na 

administração pública, através da instituição dos conselhos de turismo.  

O controle social visa à mudança de perspectiva já delimitada pela 

constituição de 1988, tornando possível que a sociedade se reaproprie das suas 

atividades e gestão da coisa pública. A idéia é justamente estabelecer canais 

objetivos de legitimação das práticas ensejadas pelo Estado.  

Isso se torna ainda mais relevante, já que as partes envolvidas nas 

gestões específicas dos setores públicos e privados podem ser melhor 

desenvolvidos pelos setores envolvidos. Além disso, permite otimizar a utilização 

dos recursos, que são de natureza limitada. Os conselhos de turismo contam com 

contribuições do setor privado, que representam os interesses de mercado, de 

instituições públicas, que se relacionam com o setor estatal, e de organizações não 

governamentais, advindas da sociedade civil. 
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A participação representativa dos múltiplos interesses envolvidos acarreta 

na configuração de uma arena pública no qual a perspectiva dialógica pode 

acarretar na conjugação dos pontos de vista em prol de uma melhor organização e 

funcionamento do setor que o conselho visa planejar e efetivar práticas de 

crescimento para o mesmo. Esse tipo de administração desenvolve uma 

organização que possibilita maior controle social, além de proporcionar um tipo de 

participação mais democrática dos setores interessados.  

A contribuição desta pesquisa, que consiste na discussão do 

funcionamento de conselhos turísticos na busca pela compreensão da sistemática 

de trabalho e do processo de controle social, irá ampliar a compreensão dos 

conselhos de turismo e da gestão do turismo no RN, importante alavanca da 

economia do estado. 

É diante do exposto que o presente estudo almeja responder ao seguinte 

problema de pesquisa: em que medida os conselheiros do Conselho Turístico 

Pólo Costa das Dunas vivenciam a prerrogativa de controle social da política 

pública de turismo?  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A atividade turística no Nordeste brasileiro vem sendo vista, nos últimos 

anos, como alternativa válida para o desenvolvimento da região, em virtude das 

políticas voltadas ao incentivo de ações que visam à captação de turistas. Nesse 

sentido, as políticas públicas têm papel fundamental para o fomento do turismo, 

especialmente no Nordeste, onde exercem importante papel econômico. 

O turismo vem incrementando a economia dos mais diversos destinos, e, 

ao mesmo tempo, promovendo conseqüências sócio-espaciais marcantes para as 

localidades receptoras, particularmente em áreas de maior fragilidade ambiental 

(litoral, encostas, complexos vegetais especiais – mangues, pantanal) e/ou cultural 

(comunidades isoladas, grupos remanescentes). 

Quando a sociedade civil, os governos e a iniciativa privada percebem os 

efeitos do turismo nas comunidades receptoras (positivos e negativos e de ordem 

social, econômica a ambiental), gera-se uma preocupação efetiva na forma como 

essa atividade se desenvolve. Diversas ações são desenvolvidas em direção ao 
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planejamento do turismo como pressuposto para administrar tais efeitos sem 

prejuízo à lucratividade da atividade. 

É perceptível a abrangência do turismo, quando se toma o processo de 

planejamento e gestão relacionado ao ambiente heterogêneo e dinâmico dos 

sistemas ecológicos, econômicos e sociais que o compõe. Cada um dos sistemas 

indicados apresenta complexidades internas em virtude, tanto da abrangência, 

quanto das relações de inputs e outputs com os demais.  

O turismo vem ganhando importância mundial devido aos efeitos positivos 

que exerce na vida das pessoas e nos locais de vivência ao passo que busca pela 

sustentabilidade e pela participação da comunidade local se apresentam como 

desafio para o desenvolvimento de propostas de planejamento do turismo. Tal 

desafio está vinculado ao princípio de que o desenvolvimento turístico deve se 

basear no equilíbrio entre a conservação ambiental e cultural, a viabilidade 

econômica e a justiça social.  

Quando o foco principal das discussões é o desenvolvimento do turismo, 

destaque é dado ao papel do poder público. Todavia, a maior parte dos estudos – 

Beni (2002), Cruz (2000) - enfatiza a coordenação nacional da atividade, sendo 

poucos os casos de estudos que tratam da atuação das esferas estadual e municipal 

– Coroliano (1998), Pontes (2005). Recentemente, a política nacional de turismo 

vem descentralizando as ações relativas à atividade, atribuindo funções a estados e 

municípios.  

Atualmente o governo federal realizou mudanças na estrutura 

administrativa para o planejamento e gestão do turismo, procurando criar um canal 

de comunicação mais efetivo com os governos estaduais, e, assim, ao longo do 

tempo poder contar com o apoio da esfera estadual para o desenvolvimento desse 

ramo de atividade. 

Nessa perspectiva, torna-se importante discutir e refletir a respeito da 

atuação do poder público estadual na promoção do desenvolvimento turístico, uma 

vez que órgãos dessa esfera assumem responsabilidades crescentes nas políticas 

públicas implantadas. 

Esta pesquisa pretende compreender a sistemática de funcionamento do 

Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas, espaço deliberativo das convergências e 

divergências de interesses entre Estado, mercado e sociedade civil. 
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Os estudos acerca das formas de gestão e planejamento do turismo no 

Rio Grande do Norte se relacionam às políticas de turismo implementadas no 

Nordeste e na Grande Natal, em particular, diante do crescimento urbano da região 

metropolitana. Em 1993, Cavalcanti, em dissertação de mestrado, analisou a política 

de megaprojetos turísticos, com foco no Megaprojeto ‘Parque das Dunas/ Via 

Costeira’. Recentemente, Pontes (2005) analisou a competitividade gerada pela 

implantação do PRODETUR/RN e diferenciações e interações espaciais entre os 

municípios participantes. Não tem sido discutidos o tema, contudo, a partir dos 

conselhos gestores municipais e estaduais. 

Os estudos a respeito do funcionamento dos conselhos estão sendo 

realizados, especialmente, em conselhos de saúde, de assistência social e de 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o que torna a presente pesquisa 

desafiadora por se destinar ao funcionamento de um conselho turístico, que como os 

demais, envolve segmentos de mercado, da sociedade civil e do Estado. Porém, 

pautando disputas econômicas, interesses capitalistas e temas de natureza social e 

ambiental. 

A contribuição desta pesquisa consiste na discussão sobre o 

funcionamento de conselhos turísticos na busca pela compreensão da sistemática 

de trabalho e do processo de controle social. O interesse pelo estudo se deve à 

formação da autora – Bacharel em Turismo – e à preocupação com o 

desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte aliada ao interesse pelo 

aprimoramento da capacidade de planejamento e gestão na atividade, de maneira 

sustentada. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo Geral 

Compreender, a partir de leituras da atuação das bancadas 

representadas, a dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico Pólo Costa das 

Dunas, enquanto espaço de participação e controle social 
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1.3.1 Objetivos Específicos 

- Caracterizar a constituição e a organização social do Conselho Turístico Pólo 

Costa das Dunas; 

- Entender a dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico Pólo Costa das 

Dunas; 

- Identificar a concepção dos membros desse Conselho acerca das instâncias 

decisórias e da participação; 

- Identificar perfis, capacidades e limitações dos membros do Conselho, aglutinadas 

por segmento. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo revela a composição e a dinâmica de funcionamento 

do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas, a partir de leituras da atuação de 

membros, tomadas por bancada.  

No âmbito do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas foi compreendido 

a concepção dos seus membros acerca das instâncias decisórias e da participação. 

Por definição, o Conselho deve ser espaço de deliberação de organizações públicas, 

privadas e do terceiro setor, e, por isso, esperam-se táticas de debate e partilha de 

poder entre os vários segmentos representados. 

A pesquisa traça o perfil dos conselheiros, identifica cargo e função dentro 

da organização que representa, bem como a motivação e a qualificação para a 

realização do trabalho de conselheiro. Pretendeu-se com isso, mapear possíveis 

demandas de capacitação e verificar se decisões e posições tomadas dentro do 

Conselho são refletidas nas bases representadas. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Será aqui apresentada uma fundamentação teórica que embasa o estudo 

realizado. A pesquisa bibliográfica contemplou diversas fontes, a fim de compilar 

conhecimentos de autores credenciados na discussão de temas inerentes à 

sociedade civil e à esfera pública, à construção da cidadania, à concepção, 

formação e dinâmica do controle social através de conselhos de políticas públicas. 

Procurou-se elaborar um quadro teórico acerca do tema escolhido no intuito de 

elucidar a temática e direcionar a análise dos dados empíricos. 

2.1  SOCIEDADE CIVIL E ESFERA PÚBLICA: A CONSTRUÇÃO DE NOVOS 

ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS 

Na busca de atribuição de sentido às mudanças ocorridas na esfera 

pública brasileira, os autores estão sendo enfáticos na mudança da participação da 

sociedade nos espaços públicos que emergem de novos processos interativos. A 

inserção de novos atores no jogo sócio-político resulta de um processo histórico de 

consolidação de práticas democráticas na sociedade brasileira. Além disso, está 

intrinsecamente vinculada a um conjunto de fatores e desenvolvimentos que se 

conjugam de maneira fragmentária e não caminha, na maioria das vezes, de modo 

linear. Porém, há, sem dúvida, um processo de aprofundamento do jogo 

democrático. 

A estrutura de poder hoje inclui atores já consolidados, tais como o 

Estado e partidos políticos, como também novos sujeitos históricos que entram em 

cena, tais como Ongs (Organizações Não Governamentais) e movimentos sociais 

em geral. 

Porém, o movimento democrático que se intensifica na arena pública 

nacional atravessa inúmeras barreiras, tais como um histórico de autoritarismo, 

exclusão e clientelismo reinantes na esfera estatal e no âmbito social, cujos 

impulsos participativos não conseguem, em muitos momentos, reverter tal condição 

(DAGNINO, 1994). 

A situação rapidamente apresentada é, aparentemente, contraditória, já 

que, por um lado, se explicita um processo no qual surgem novos atores sociais e 

políticos, o que aponta para uma conjuntura de aprofundamento democrático. Por 
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outro lado, são relacionadas variantes que caracterizam o estado e a sociedade 

como autoritários e excludentes do ponto de vista social, econômico e político. 

Essa contradição surge justamente no jogo democrático, já que há 

interesses divergentes em pauta. No entanto, é caracteristicamente a explicitação 

desses projetos políticos, nos espaços públicos, que tornam possível o 

aprofundamento dos processos democráticos na sociedade brasileira (DAGNINO, 

1994). 

Assim, o aprofundamento da democracia no Brasil será permeado pela 

possibilidade de que as inúmeras visões de mundo estabeleçam parâmetros 

dialógicos que possibilitem a discussão de projetos locais, regionais e nacionais.  

A emergência de uma esfera pública foi preconizada pelo filósofo alemão 

Jurgen Habermas. De acordo com Habermas (2003), a sociedade burguesa, dentro 

do processo de aprofundamento da modernidade, está passando por uma mudança 

qualitativa no relacionamento entre sociedade e Estado. Inicialmente, a expressão 

da sociedade burguesa ocorria em âmbito privado e a esfera social era fortemente 

regulada pelo Estado, órgão até então imaginado como o único capaz de 

desempenhar tal atividade. No entanto, na medida em que novos atores, advindos 

da esfera social, entram no processo político, cria-se uma nova relação entre 

sociedade civil e Estado, gerando uma nova configuração estrutural denominada de 

esfera pública. 

Conforme aponta Habermas (2003, p.177), 

A partir da esfera privada publicamente relevante da sociedade civil 
burguesa constitui-se uma esfera social repolitizada, em que instituições 
estatais e sociais se sintetizam em um único complexo de funções que não 
é mais diferenciável.  

Assim, as relações que operavam de maneira diferenciada anteriormente 

entre sociedade civil e Estado, entre o público e o privado, são sintetizados em prol 

do atendimento de um complexo de funções que não são mais diferenciadas, 

gerando uma esfera conjugada de atores que se move no atendimento de interesses 

sociais. 

Um sintoma apontado por Habermas (2003, p.177) da mudança estrutural 

da esfera pública é que:  
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Na sociedade civil organizada como Estado-social multiplicam-se relações e 
relacionamentos que não podem ser suficientemente bem ordenados em 
institutos quer do Direito Privado, quer do Direito Público; obrigam, antes, a 
introduzir normas do assim chamado direito social. 

A esfera pública, de acordo com Habermas (2003), se caracterizaria como 

espaço de interação entre Estado e sociedade nas instituições estatais. 

De acordo com Dagnino (1994), a formação de uma nova esfera pública 

no Brasil também irá se relacionar, porém de maneira bastante peculiar, com os 

esforços de atuação conjunta da sociedade com o Estado, possibilidade esta que se 

intensifica, especialmente, durante a década de 1990, tendo como ponto de partida 

inicial a constituição de 1988.  

Ainda conforme Dagnino (2002, p.280), “as relações que se estabelecem 

entre ambos nos vários tipos de encontros [por ela pesquisados] são sempre tensas, 

permeadas pelo conflito”. Além disso, “o conflito e a tensão serão maiores ou menos 

dependendo do quanto compartilham – e com que centralidade o fazem – as partes 

envolvidas”. 

A sociedade civil, a partir da resistência contra o Estado autoritário 

expresso em sua forma ditatorial, unificou-se em prol da consolidação de um longo 

processo de transição democrática. No entanto, a luta pela democracia não ficou 

restrita ao combate do Estado autoritário, mas esteve presente na própria sociedade 

civil (DAGNINO, 2002b).  

Além disso, o retorno às instituições democráticas não foi, 

necessariamente, acompanhado de encaminhamentos adequados aos problemas 

da exclusão e da desigualdade social. Em alguns casos, ocorreu justamente o 

agravamento de tal condição (DAGNINO, 2002b).  

Porém, é importante mencionar que explicitar a relação entre Estado e 

sociedade como mediadora da construção de novos espaços democráticos, não 

implica em tomar como critério de valor a idéia, bastante difundida pelo senso 

comum e pelos próprios movimentos sociais, de que a sociedade civil é um pólo de 

virtude, enquanto que o estado se apresentaria como o lado “mal”, excludente e 

autoritário.  

Essa conjugação de valores leva à noção de que há duas esferas 

distintas e lógicas próprias. Conforme aponta Weber (2003), as esferas constitutivas 

da sociedade (política, econômica, social, dentre outras) são dotadas de autonomia 
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relativa e estão constantemente dialogando e se construindo mutuamente. Por isso, 

não há porque atribuir à sociedade civil a tarefa quase que religiosa de salvar a 

sociedade política – o Estado – já que uma resulta, em relativa medida, do 

relacionamento que estabeleceu com a outra. 

Portanto, a disputa entre sociedade e Estado expressa um conflito de 

visões de mundo distintas. São projetos que se confrontam e devem se confrontar 

nos espaços públicos, entendendo por espaços públicos justamente a arena em que 

se processam esses conflitos (SOUZA, 2004).  

Com isso, deve-se pensar a relação entre sociedade e Estado a partir do 

que os articulam e do que os separa, buscando, sobretudo, explicitar as forças 

políticas e os interesses sociais em jogo. 

Há, sem dúvida, uma influência marcante dos valores democráticos 

consolidados nas ações daqueles que ocupam posições importantes no Estado. Isso 

pode apontar para uma partilha efetiva de poder, mesmo que se estabeleça com a 

resistência e com o medo de que os ocupantes de cargos políticos venham a perder 

o poder efetivo de ditar as políticas públicas de Estado (DAGNINO, 2002). 

Com isso, o poder deliberativo previsto para os Conselhos Gestores é 

transmutado para uma função consultiva das decisões tomadas pelos ocupantes dos 

cargos que efetivam as políticas públicas (DAGNINO, 2002). 

No entanto, é importante registrar que cada ação de Estado é construída 

de maneira distinta, já que será permeada por variantes especificas. Daí que podem 

se formar pequenos espaços públicos de atuação não sistematizados de modo a 

formar uma grande arena pública. Esses pequenos espaços públicos gerados têm 

acesso à parte do aparato estatal e não a todo ele, o que dificulta a execução 

democrática das políticas públicas no conjunto. 

Isso se deve, em grande medida, aos mecanismos que bloqueiam a 

divisão do poder e a efetivação do próprio processo democrático, reafirmando as 

concepções políticas autoritárias que mantêm o status quo do funcionamento do 

Estado. 

Os recursos para que a mudança não ocorra são inúmeros. Há o 

predomínio da razão burocrática, falta de recursos, instabilidade institucional e de 

poder das parcerias que deveriam efetivar as políticas públicas e lentidão. 

(DAGNINO, 2002).  
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Além disso, a própria sociedade civil enfrenta dificuldades na qualificação 

e no conhecimento dos procedimentos políticos de atuação. Essas dificuldades 

estão relacionadas com o fato de que a inserção desses atores no novo jogo 

democrático é, do ponto de vista histórico, recente. 

Para Dagnino (2002, p.283): 

Reconhecimento dos diferentes interesses e da capacidade de negociação 
sem perda da autonomia, a construção do interesse público, a participação 
na formulação de políticas públicas que efetivamente expressem esse 
interesse são algumas das dimensões que constituem essa novidade.  

A sociedade civil, em seus atores representados, já vem buscando 

superar os limites apresentados pela ausência de conhecimento do funcionamento 

do Estado e da construção de uma ação política eficaz. Porém, uma vez “adquirida” 

tal competência, a rotatividade da representação é prejudicada, uma vez que há a 

dificuldade para os novos representantes de se apossarem do conhecimento já 

dominado pelos representantes a serem substituídos. Pode ocorrer, também, que os 

grupos representantes da sociedade civil façam uso dos recursos do Estado para 

uma atividade mais privatista, perdendo de vista a função social mais ampla.   

Conforme aponta Dagnino (2002, p.285),  

O reconhecimento da pluralidade e da legitimidade dos interlocutores é 
requisito não apenas da convivência democrática, em geral, mas 
especialmente dos espaços públicos, enquanto espaços de conflito que 
têm a argumentação, a negociação, as alianças e a produção de 
consensos possíveis como seus procedimentos fundamentais. 

É justamente do processo de articulação das diferenças que podem surgir 

a busca pela configuração do interesse público. Porém, o interesse público somente 

pode efetivamente se consolidar quando se constrói uma cultura voltada para a re-

construção da cidadania, mais participativa e direcionada para o envolvimento nos 

dilemas e conflitos que atravessam a sociedade. 

2.2 O TEMA DA CIDADANIA 

As re-configurações apontadas pela mudança de relacionamento entre 

sociedade e Estado no Brasil caminham de modo a gerar uma nova concepção de 
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cidadania. Porém, faz-se necessário que a nova noção de cidadania se enraíze nas 

práticas sociais.  

A formação de uma nova arena pública democrática depende, em grande 

medida, da emergência de uma nova cultura de cidadania, na mesma medida em 

que uma cidadania atualizada surgirá com o aparecimento de novos espaços 

públicos que tragam o diálogo coletivo e o envolvimento de todos nas demandas 

políticas e sociais. 

A concepção de cidadania emergente busca superar a preconização dos 

indivíduos como seres atomizados na sociedade civil, em prol do cumprimento 

efetivo dos indivíduos na resolução dos dilemas sociais e na participação efetiva nos 

espaços públicos (DAGNINO, 1994).  

Pensar a consolidação da cidadania no Brasil, implica pensar, dentre 

outros aspectos relacionados, em direitos. Os direitos cultivados por uma sociedade 

devem ser tomados como práticas, discursos e valores que afetam o modo como 

desigualdades e diferenças são figuradas no espaço público, como interesses se 

expressam e conflitos se realizam (TELLES, 1994). 

Os direitos, portanto, não devem ser pensados como letras frias 

expressas em papel. Os direitos resultam da estruturação das relações sociais 

preconizadas do ponto de vista mais amplo.  

De acordo com Telles (1994, p.92), 

Para colocar em termos mais precisos, os direitos operam como princípios 
reguladores das práticas sociais, definindo as regras das reciprocidades 
esperadas na vida em sociedade através da atribuição mutuamente 
acordada (e negociada) das obrigações e responsabilidades, garantias e 
prerrogativas de cada um. 

Assim, a consolidação de novas práticas de cidadania e do aparato 

jurídico correlato, irão depender do estabelecimento de uma cultura democrática que 

abra espaço para a diversidade dos interesses em jogo e dos valores que permeiam 

as atuações dos grupos sociais envolvidos. 

Esse novo contexto em processo de formação deve se pautar pela 

interlocução constante, retirando os espaços dos pontos fixos e das certezas 

irrefletidamente construídas. As ambivalências devem ser, dessa forma, explicitadas 

para que se torne possível a construção reflexiva e dialógica das verdades. 
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Assim, Telles (1994) argumenta que, na atual conjuntura, em que se 

enveredam novas relações entre economia, sociedade e política, faz-se necessária 

a construção de uma contratualidade que construa uma medida de equidade e 

regras democráticas nas relações sociais. Formas de gestão que abram espaço 

para a participação popular devem ser incentivadas. Porém, para isso, a idéia de 

que todos devem se fazer representados passa a se tornar fundamental. 

Desse novo arranjo institucional que se constrói surge a idéia de uma 

nova democracia estatal voltada para o debate de suas ações efetivas e da 

consolidação de políticas públicas que vão ao encontro do debate promovido no 

interior da sociedade civil em temas e interesses até então excluídos da agenda 

pública, além daqueles já consolidados (DAGNINO, 2002b).  

As práticas que resultam desse novo arranjo estão intimamente 

relacionadas com a implementação de vários conselhos gestores de políticas 

públicas, fóruns, câmaras setoriais, orçamentos participativos, dentre outros. Eles 

trazem um elemento novo para a cultura política do Brasil, pois, apesar das 

dificuldades, prevêem um conjunto de atividades de participação da sociedade civil e 

da gestão conjunta com o Estado em demandas que pautam os anseios sociais. É 

por isso que, estudar essas novas formas de administração da coisa pública, se 

torna tão fundamental.  

2.3 CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA NOVA ATIVIDADE 

DEMOCRÁTICA 

O processo de democratização em que os conselhos aparecem como 

agentes do controle social, resulta de uma longa luta da sociedade civil que se inicia 

na ditadura e chega até os dias atuais. O ritmo das conquistas alcançadas é sempre 

ambivalente e desigual, já que as políticas neoliberais permeiam de maneira 

marcante a consolidação da democracia pela via do controle social. As 

desigualdades sociais igualmente tornam mais difíceis a participação efetiva dos 

cidadãos e a capacidade de mobilização da sociedade civil.  

Para Tatagiba (2002, p.54), 

Os conselhos gestores são, portanto, espaços públicos de composição 
plural e partidária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa, 
cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas. 
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Os conselhos de políticas públicas resultam de um intrincado processo e 

estão constituídos por avanços e retrocessos. Eles representam, do ponto de vista 

histórico, novas formas de atuação da sociedade civil no andamento e controle do 

Estado. Tais conselhos ainda buscam uma maior transparência e discussão nas 

atividades a serem desenvolvidas pelo Estado e pela sociedade civil, visando, em 

tese, ao alcance de uma cultura voltada à efetivação de direitos e à participação dos 

cidadãos na decisão dos rumos a serem tomados. 

Para Bava (2007, p.1), 

É dever de um governo democrático abrir-se à participação da cidadania, 
descentralizar as decisões e apoiar o fortalecimento da sociedade civil. É 
dever do cidadão, enquanto indivíduo, ativar as formas comunitárias e 
associativas que representam o interesse coletivo. É preciso o empenho, a 
participação, a pressão da sociedade civil organizada para criar as 
condições de mudança social. 

  

Nesse sentido, a participação cidadã deve-se constituir como estratégia 

de governo, passando a pautar a formulação das políticas públicas e as atividades 

governamentais. 

Atores como as ONGs, movimentos sociais e os próprios partidos 

políticos têm desempenhado importante papel na difusão de uma cultura 

democrática que, em grande medida, torna possível a implementação dos conselhos 

gestores, gerando “uma postura de negociação que aposta na possibilidade de uma 

atuação conjunta, expressa paradigmaticamente na bandeira da participação da 

sociedade civil” (DAGNINO, 2002b, p.13). 

Conforme aponta Dagnino (2002b, p.14), a atuação conjunta tem sido 

expressa de duas formas bem características: 

a) relações menos formalizadas, pontuais, cuja iniciativa (do Estado ou da 

Sociedade Civil) pode variar: são os casos do MST (Movimento dos Sem 

Terra) e de alguns dos formatos de relação Estado-ONGs. Esses formatos 

mais fluidos abrigam objetivos, funções e procedimentos variáveis, 

definidos conjunturalmente e mais permeáveis talvez às correlações de 

forças vigentes em cada caso; 
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b) relações formalizadas, inclusive por meio de legislação, com objetivos, 

funções e procedimentos razoavelmente definidos, além de um caráter 

permanente ou estável. Os exemplos mais típicos seriam os conselhos de 

políticas públicas e os conselhos de direitos, com nuances relativas, 

caberiam dentro dessa categoria também os Orçamentos Participativos e 

alguns padrões das relações Estado-ONGs. Quando a existência desses 

encontros é prevista em lei ela assume um caráter mandatório, que tem 

implicações importantes para o funcionamento na prática. 

É importante ressaltar que a regulamentação prevista em Lei nem sempre 

caracteriza a atuação dos conselhos pela via democrática. Formas de patronagem e 

clientelismo são encontradas, principalmente, nas esferas do executivo e do 

legislativo municipal. 

Porém, de acordo com Costa (2007, p.10), 

A emergência de novos atores coletivos locais tem contribuído, entretanto, 
para mudar tais formas arraigadas de operação dos legislativos municipais. 
Mesmo que restrita aos momentos de votação e discussão de projetos de 
seu interesse direto, a presença maciça de participantes de movimentos 
ambientalistas, de negros, de mulheres, de moradores etc. nas galerias das 
câmaras municipais, transforma os legislativos, nessas ocasiões, num fórum 
que per se — e não indiretamente, mediante a divulgação de suas 
atividades via mídia — contém relevância pública. Assim, a valorização do 
legislativo como espaço de luta política dos movimentos sociais tem 
ampliado a importância das câmaras municipais como território constitutivo 
das esferas públicas locais. Quanto à esfera pública estatal, verifica-se que, 
entre as agências públicas dos diversos níveis de governo, são aquelas 
vinculadas ao governo municipal as que, através da "publicização" de suas 
atividades, das campanhas de divulgação e da publicação institucional de 
editais, projetos, etc., apresentam a contribuição mais substantiva para a 
formação do espaço público local. 

Para Cortez (2005), os conselhos de gestão funcionam como fóruns 

institucionalizados de discussão, deliberação e implementação das políticas 

públicas.  

Eles foram regulamentados pela constituição federal de 1988, e por 

emendas constitucionais, para estabelecer a participação dos trabalhadores, de 

aposentados, de empregadores, da comunidade, da população, da sociedade civil e 

de usuários em órgãos gestores e consultivos nas mais variadas áreas da 

seguridade social e na gestão do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A 

promulgação de legislações complementares tem contribuído para a 
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regulamentação, conjunta com a Constituição Federal, de fóruns participativos de 

fiscalização e implementação das políticas públicas (CORTEZ, 2005). 

A construção de um cenário voltado para práticas participativas iniciou-se, 

no Brasil, a partir da resistência à ditadura militar durante a década de 70. Novos 

atores passaram a atuar nos espaços públicos, tais como nos movimentos operários 

e estudantis, gerando um campo articulado de resistência ao autoritarismo difundido 

pela ditadura (TONELLA, 2004). 

Durante aquele período, novos agentes se organizaram em prol da 

atuação nos bairros, através da associação de moradores, nas chamadas 

Comunidades Eclesiais de Base difundidas por todo o território nacional, além de 

movimentos de mulheres, de negros, de homossexuais e demais movimentos 

reivindicatórios da sociedade. As articulações desenvolvidas por esses atores foram 

denominadas de novos movimentos sociais. 

De acordo com Tonella (2004), esses movimentos têm duas 

características distintas: 

a) apresentam características estruturais no sentido do reconhecimento por 

parte das mais variadas bases sociais, atuando como agentes 

transformadores das condições materiais do capitalismo contemporâneo e 

de suas relações de opressão; 

b) institucionalizam um processo de crítica que vão de encontro a todas as 

formas de autoritarismo e opressão. 

O Estado também tem privilegiado a descentralização em inúmeras áreas 

da política social, dando ênfase à saúde, à educação, à assistência social, à 

qualificação profissional e ao desenvolvimento rural e urbano. A transferência de 

verbas federais para os municípios vem, além disso, sendo condicionada à criação 

de fóruns de participação em nível federal, estadual e municipal da administração 

pública. Portanto, a criação dos conselhos torna-se condição sine qua non para que 

as esferas da administração pública recebam ou venham pleitear verbas (CORTEZ, 

2005). 

Apesar da dificuldade relacionada à utilização dos conselhos como meio 

de mera “consulta” e de legitimação das atividades a serem postas em prática pelo 

Estado, é essa uma das razões que torna possível o envolvimento dos conselhos 

nos processos decisórios. Os gestores tornam-se, além de sujeitos no processo de 

utilização e direcionamento das políticas públicas a serem desenvolvidas, obrigados 
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a compartilhar responsabilidades com outros atores. Assim, os conselhos assumem 

funções de planejamento, de fiscalização na aplicação de recursos financeiros e de 

monitoramento na implementação de políticas. É importante que se relate, antes de 

continuar a discussão acerca dos conselhos, que os mesmos surgem dentro de um 

processo histórico que merece ser delimitado. 

2.3.1 Conselhos: antecedentes históricos 

De acordo com Teixeira (2000), a formação histórica dos conselhos 

apresenta três direções distintas. A primeira forma surge com os movimentos 

revolucionários que ocorreram na modernidade, tais como a comuna de Paris em 

1871 e os conselhos russos, chamados de soviets, desenvolvidos durante a 

Revolução Russa de 1917. Tal forma de conselho atuava de maneira efetiva, 

tomando para si as atividades de organização da sociedade. Esse tipo de conselho 

teve vida curta, já que não conseguiu fazer frente à centralização desempenhada 

pelo aparato estatal. 

Outra forma clássica que contribuiu para a composição de um novo tipo 

de formato de conselho reside em instâncias organizativas de poder que surgiram 

nos lugares de trabalho. As assembléias de trabalho e reivindicações operárias, 

feitas inicialmente de maneira esporádica e desorganizada, logo tomaram a forma 

de conselhos populares de fábrica bem constituídos (TEIXEIRA, 2000). 

Há extensos relatos acerca da formação dos conselhos de fábrica. 

Conhece-se a composição de tais conselhos em, praticamente, toda a Europa e na 

América. Cada um assumiu forma distinta, já que se situava em contexto específico. 

Na Itália, por exemplo, os conselhos de fábrica, que atuaram inicialmente na defesa 

dos interesses dos operários, logo passaram a desempenhar um importante papel 

na reivindicação global de direitos, organizando greves e movimentos bem 

delimitados. Na Iugoslávia eles atuaram sob a forma de auto-gestão da coisa 

pública. 

A terceira forma de arranjo institucional que desemboca em conselho é o 

que se desenvolve nos países capitalistas avançados. O seu objetivo é negociar 

demandas de trabalhadores, usuários e outros grupos de interesse, buscando 

reduzir conflitos distributivos. 
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Os três formatos delimitados surgem em momentos de crise institucional, 

de insuficiência de legitimidade dos sindicatos e de crise do Estado. Assim, eles 

podem assumir o poder ou efetuar a organização econômica de um determinado 

grupo social, ou atuar como mecanismos de gestão, alterando o aparato 

administrativo convencional e formando novas relações de poder (GOHN, 1989). 

Apesar das diferenças na caracterização dos conselhos, eles apresentam 

similaridades estruturais, tais como base social concreta, representantes da base 

com mandato vinculado e revogável, exercício de funções legislativas e executivas. 

Além disso, tratam-se de organizações flexíveis, que facilitam a transparência dos 

atos e decisões e, assim, constituem-se em espaços de disputas políticas e 

ideológicas. 

Os conselhos brasileiros apresentam variações importantes, de acordo 

com os projetos a que se vinculam. Eles podem servir à implementação de ações 

focalizadas, através de conselhos gestores de programas governamentais, ou à 

elaboração, implantação e controle de políticas públicas, através de conselhos de 

políticas setoriais. Não menos importantes são os conselhos temáticos, que estão 

intimamente vinculados aos temas transversais que se relacionam com direitos e 

atitudes dos cidadãos e da própria sociedade, tais como os conselhos de direitos 

humanos, de violência contra a mulher e de discriminação racial. 

Tatagiba (2002, p.49) apresenta a seguinte tipologia: 

a) os conselhos de programas: são conselhos vinculados a programas 

governamentais concretos, em geral associados a ações emergenciais, 

bem delimitadas quanto ao escopo e clientela. Em geral, articulam ou 

acumulam funções executivas no âmbito de um programa. Dizem respeito, 

não à extensão de direitos ou garantias sociais, mas a metas 

incrementais, em geral vinculadas ao provimento concreto de acesso a 

bens e serviços elementares ou a metas de natureza econômica; 

b) os conselhos de políticas: vinculados às políticas públicas estruturadas ou 

concretizadas em sistemas nacionais. São, em geral, previstos em 

legislação nacional, tendo ou não caráter obrigatório, e são considerados 

parte integrante do sistema nacional, com atribuições legalmente 

estabelecidas no plano da formulação e implementação das políticas na 

respectiva esfera governamental, compondo práticas de planejamento e 

fiscalização das ações. São, também, concebidos como fóruns públicos de 
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captação de demandas e negociação de interesses específicos dos 

diversos grupos sociais e como meio para ampliar a participação de 

segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado. Dizem respeito à 

dimensão da cidadania, à universalização de direitos sociais e à garantia 

ao exercício de direitos. Zelam pela vigência de direitos, garantindo a 

inscrição ou inspiração na formulação das políticas públicas; 

c) os conselhos temáticos: sem vinculação imediata a um sistema ou 

legislação nacional, existem na esfera municipal por iniciativa local ou 

mesmo por estímulo estadual. Em geral, associam-se a grandes 

movimentos de idéias ou temas gerais que, em dado município, por força 

de alguma peculiaridade de perfil político ou social, acolhem ou enfatizam 

o referido tema em agenda local. Aqui, mais do que nas duas outras 

modalidades, os formatos são muito variados, embora, em geral, tendam a 

seguir as características principais dos conselhos de políticas, ou seja, a 

participação de representações da sociedade e a assunção de 

responsabilidades públicas. 

As várias experiências vivenciadas no Brasil vêm demonstrando que os 

conselhos podem atuar como instrumentos de democratização do Estado e da 

sociedade. 

2.3.2 Conselhos e participação democrática no Brasil 

Conforme Teixeira (2000), o Brasil apresenta uma grande defasagem, 

quando comparado a outros países, na criação de conselhos. Eles se apresentam, 

atualmente, como movimento de construção de uma nova institucionalidade. Essa 

nova institucionalidade está vinculada à partilha dos espaços de deliberação entre 

representações estatais e representantes da sociedade civil. 

Portanto, apesar de muitos terem nascido na sociedade civil, não podem 

ser preconizados como não-estatais, já que há uma vinculação institucional dos 

conselhos ao aparato institucional do Estado. O conselho é, portanto, um aparato 

misto que, através do diálogo, estabelece parâmetros para a discussão de novas 

demandas sociais e respectivo agendamento no âmbito das ações de governo. 
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Tem, dessa maneira, autonomia relativa em relação ao Estado. Essa 

autonomia será menor ou maior, dependendo da maneira como a sociedade civil se 

fizer presente no campo de disputas e negociações que atravessam o conselho. Na 

medida em que uma pluralidade maior de interesses estiver em jogo e mais atores 

estiverem inseridos nas relações que geram a discussão, então haverá uma maior 

participação na tomada de decisão e construção das políticas públicas (TEIXEIRA, 

2000). 

Porém, é relevante que se diga que os conselhos não são poços de 

virtudes. Eles são híbridos, e, em alguns casos, podem servir a interesses 

particularistas, ou mesmo determinados grupos podem deles se servir para atuar de 

maneira a referendar interesses próprios em detrimento do estabelecimento de 

ampla discussão do assunto. Podem, por exemplo, servir às políticas neoliberais 

atualmente em voga, como também podem contribuir para a construção de filtros 

institucionais que levem em consideração demandas populares (TEIXEIRA, 2000). 

Teixeira (2000) argumenta que quatro pré-requisitos devem ser 

preenchidos para que, de fato, os conselhos representem uma novidade institucional 

democrática para o país: 

a) autonomia: deve haver respeito às deliberações dos conselhos, além da 

possibilidade a ser garantida de que os conselhos arregimentem todos os 

grupos interessados em discutir os temas aos quais se dedicam; 

b) revogabilidade do mandato dos conselheiros: a legitimidade dos 

conselheiros deve advir da escolha pelas bases das organizações. Além 

disso, o conselheiro deve passar por avaliação periódica, podendo ser 

passível de revogação; 

c) imperatividade do mandato: a idéia é a de que as deliberações sejam 

objeto constante de discussão nas bases sociais, sob prestação de 

contas; 

d) caráter deliberativo dos conselhos: deve-se assegurar a legitimidade dos 

conselhos por estarem, de alguma forma, vinculados aos grupos sociais 

representados. A legitimidade do caráter deliberativo dos conselhos 

enfatiza a necessidade de publicizar o debate que decorre no seu interior 

e a importância do funcionamento de espaços mais abertos e plurais, que 

possam servir de instâncias críticas em relação a tais deliberações. 
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Conforme aponta Teixeira (2000), os conselhos devem ainda cumprir 

algumas atividades para se caracterizar enquanto tal: 

- definição de planos de trabalho e cronograma de reunião; 

- produção de diagnósticos e identificação de problemas; 

- conhecimento de estruturas burocráticas e de mecanismos legais do setor; 

- cadastramento de entidades governamentais e não-governamentais; 

- discussão e análise de leis orçamentárias e elaboração de proposições; 

- acompanhamento de ações governamentais através, não apenas de 

relatórios, como também de visitas de campo e entrevistas com dirigentes 

e usuários dos serviços. 

Vale ressaltar que a idéia não é substituir funções do Estado ou de retirar-

lhe possibilidades. Ao contrário, o que se busca é torná-lo sensível à lógica da 

sociedade e cidadãos. Para isso, é fundamental criar canais de comunicação entre 

cidadãos, governo e entidades representativas. 

Em suma, os conselhos buscam democratizar poder, na medida em que 

abrem acesso para novos grupos sociais no agendamento e execução de políticas 

públicas, estabelecem canais de comunicação entre as partes interessadas, além de 

partilharem decisões para governos e sociedade (TEIXEIRA, 2000). 

As dificuldades podem ser superadas na mesma perspectiva. A falta de 

clareza do papel que as organizações devem desempenhar nos conselhos e na 

elaboração e implementação das políticas setoriais, além da ausência de 

capacidade técnica e política apontadas por Dagnino (1994), podem ser superadas 

pela busca da consolidação de uma reflexividade que se efetiva na prática política e 

participativa.  

Raichelis apresenta outras dificuldades (2007, p.02), 

Muitos dos desafios atuais relacionam-se ao contexto adverso em que os 
conselhos foram implantados – de esvaziamento das responsabilidades 
públicas do Estado, de desqualificação das instâncias de representação 
coletivas, de fragmentação do espaço público e de despolitização da 
política, processos que fragilizam a capacidade de a sociedade civil exercer 
pressão direta sobre os rumos da ação estatal. Outras dificuldades 
decorrem da própria lógica de estruturação das políticas públicas na 
sociedade capitalista e da natureza da intervenção estatal nesse campo. 

O déficit de representatividade decorrente da “novidade institucional” que 

os conselhos representam, o risco da reprodução de conselhos viciados pela mera 
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representação parlamentar, a falta de vinculação orgânica e efetiva com as bases 

sociais, de prestação de contas do desempenho do mandato, de decisões e de 

construção conjunta da agenda de políticas sociais apontados por Teixeira (2000) e 

os demais desafios apontados Raichelis (2007), devem ser superadas pela via do 

aprofundamento e da intensificação de processos democráticos no interior e no 

exterior dos conselhos. 

A consolidação democrática dos conselhos apresenta, portanto, desafios, 

cuja efetivação traz consigo o desenvolvimento de uma sociedade mais participativa 

e de um Estado mais sensível às demandas dos cidadãos e dos grupos sociais 

constituídos, já que estará atravessada pela lógica social e pela disputa plural e 

dialógica dos interesses em jogo. 



3 METODOLOGIA 

Com o intuito de atender aos objetivos pretendidos e responder ao 

problema de pesquisa formulado, segue abaixo o plano de investigação da 

pesquisa, realizada junto aos conselheiros do Conselho Turístico Pólo Costa das 

Dunas. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo é uma pesquisa descritivo-exploratória pois expõe 

informações sobre o tema abordado, estabelecendo correlações entre os 

indicadores apresentados. Por não existir trabalhos no Estado que analise a 

dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas, a partir de 

leituras da atuação das bancadas representadas, tal fato evidencia ainda mais o 

caráter exploratório.

Quanto aos meios, esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, 

documental e estudo de caso. Bibliográfica por ser um estudo sistematizado, em que 

foi feita uma investigação em material publicado em livros, revistas e jornais.  

O estudo também é documental, por trabalhar com informações oriundas 

de documentos armazenados em órgãos públicos, federais – Banco do Nordeste, 

INFRAERO; estaduais - Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte – 

SETUR, - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, Secretaria de 

Turismo de Natal – SECTUR; municipais, Secretarias de Turismo dos municípios 

participantes do Conselho. Também foram consultados documentos provenientes de 

entidades do Terceiro Setor e empresas privadas com participação ativa no 

conselho. 

A pesquisa é um estudo de caso, devido ao caráter de detalhamento e 

profundidade ao descrever a dinâmica de funcionamento do Conselho Turístico Pólo 

Costa das Dunas. 

O tipo de pesquisa, segundo Gil (1999), é classificado como descritivo 

quanto aos seus objetivos, pois evidencia as características do conselho 

investigado, bem como das redes de relacionamentos entre os atores que compõe 

esse espaço público. Além disso, se apresenta como exploratória, já que se 

processa dentro de uma área da sociedade no qual há pouco conhecimento 
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acumulado por estudos anteriores. Cumpre ainda a função explicativa, já que busca 

relacionar a descrição e a exploração dos dados com a busca de uma compreensão 

sistematizada do fenômeno investigado. 

Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso, para o qual foram 

utilizados métodos, de acordo com a estratégia de triangulação de métodos de Yin 

(2005).  

Conforme apresenta (2005, p.32),  

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

O estudo de caso torna-se especialmente importante quando não se pode 

realizar experimentos em laboratório, quando as questões da pesquisa dizem 

respeito ao “como?” e “por que?” e quando o estudo se baseia em assuntos e 

eventos contemporâneos. A presente pesquisa reúne todas estas condições. 

Levando em consideração as fases de pesquisa delimitadas por Yin 

(2005), o trabalho foi dividido nas seguintes fases: 

Fase 1: Definição do problema 

Esse momento foi dedicado a construção do problema de pesquisa e aos 

métodos de investigação do mesmo. 

Fase 2: Preparação e Coleta de Dados 

Revisão bibliográfica que se relacione direta ou indiretamente com o 

tema, dando especial enfoque ao processo de desenvolvimento e consolidação dos 

conselhos gestores no Brasil e como eles vem contribuindo, no caso do turismo, 

para administrar as questões públicas e privadas que norteiam a construção de um 

planejamento de conduta para a atividade turística na região; 

Coleta de documentos que apresentem o modo de funcionamento e 

práticas institucionalizadas pelo Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas; 

Aplicação de entrevistas semi-estruturadas com os atores que compõem 

o conselho, visando compreender as suas visões de mundo e suas perspectivas de 

conduta na instituição investigada. 

Fase 3: Análise Inicial 

Tratamento e interpretação dos dados; 
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Fase 4: Análise Final / Discussão e Conclusões 

Análise / Discussão: Comparação dos resultados da análise, buscando 

evidenciar a percepção dos atores envolvidos e das instituições que eles 

representam no conselho, implicações do modo de organização e funcionamento do 

conselho gestor para a administração do turismo, como se processa a criação desse 

espaço público e qual a sua contribuição para a democratização da participação dos 

mais diversos sujeitos e instituições que atuam, quer seja no âmbito da sociedade 

civil, estado ou mercado.  

Conclusão: apresentação de uma síntese do que foi pesquisado e 

discutido nos capítulos anteriores, como os dados foram tratados, analisados e 

interpretados. Resgate da pergunta-problema do estudo e dos resultados obtidos em 

termos de solucionar o problema, evidenciando o quanto o objetivo foi atingido. 

Apresentação das contribuições da pesquisa e das suas limitações, recomendações 

para aqueles que desejam desenvolver pesquisas futuras dentro da mesma 

temática. 

Fase 5: Relatório 

Elaboração do relatório de pesquisa, que se constitui nesta dissertação de 

mestrado, o qual apresenta todas as etapas da pesquisa, os resultados obtidos e 

suas conclusões. 

A principal abordagem metodológica desta pesquisa é a qualitativa, pelas 

possibilidades de maior flexibilidade e profundidade para a investigação. A pesquisa 

qualitativa visa à compreensão ou interpretação de processos de forma complexa e 

contextualizada e se caracteriza como um plano aberto e flexível. A descrição, 

procedimento básico de uma pesquisa qualitativa, precisa envolver a coleta de 

dados para responder questões a respeito do estado atual dos sujeitos do estudo, 

focalizando a investigação principalmente nos processos. 

3.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

O universo do estudo de caso é constituído pelos participantes do 

Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas. Na totalidade, são 36 conselheiros, entre 

governo federal, estadual e municipal, terceiro setor e setor privado.  

A amostra foi definida pelo critério de tipicidade, sob a seleção de atores 

representativos da população-alvo. Além disso, buscou-se entrevistar os atores que 
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representassem os principais segmentos envolvidos no planejamento e execução de 

políticas públicas desenvolvidas pelo conselho. Os principais sujeitos da pesquisa 

foram os conselheiros do Banco do Nordeste e da Secretaria Estadual de Turismo, 

por serem órgãos que gerenciam e coordenam o conselho, respectivamente. 

Foram selecionados quatro representantes de cada segmento que 

compõem o Conselho – governo, iniciativa privada e terceiro setor – perfazendo um 

total de 12 entrevistas. Segue abaixo a relação das instituições participantes da 

pesquisa: 

- Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (SETUR/RN); 

- Secretaria de Turismo do Natal (SECTUR/NATAL); 

- Secretaria de Turismo do município de São Gonçalo do Amarante; 

- Banco do Nordeste; 

- Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Empresas de 

Entretenimento do Rio Grande do Norte (ABRASEL/RN);

- Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Rio Grande do Norte 

(SINDETUR/RN); 

- Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e Turística 

(COOHTOUR); 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN 

(SEBRAE/RN); 

- Responsabilidade Social Posta em Prática (RESPOSTA); 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 

- Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

(CEFET/RN); 

- Faculdade Câmara Cascudo. 

3.3 PLANO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

3.3.1  Categorias e elementos para subsidiar a análise 

O levantamento dos indicadores faz parte do desenvolvimento, do 

monitoramento e da avaliação da pesquisa. Entende-se que para o pleno 

desenvolvimento do processo de coleta de dados é necessária a constituição de 

indicadores adequados aos objetivos propostos.  
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O quadro abaixo apresenta as categorias e a lista de indicadores que 

embasou o processo de coleta e análise dos dados, com o intuito de alcançar os 

objetivos propostos. 

Quadro 1. Categorias e elementos de subsídios para análise da pesquisa 

Categorias Elementos para subsidiar a análise 

Funcionamento do 

Conselho Turístico 

Pólo Costa das 

Dunas 

- Composição do conselho 

- Competência do conselho 

- Partilha de poder entre governo e sociedade 

- Definição da pauta de reunião (assuntos abordados) 

- Formas de debate 

- Representação da população local 

- Gestão de fundos 

- Capacidade deliberativa 

- Espaço consultivo ou deliberativo? 

Perfil dos 

Conselheiros 

- Cargo que ocupa na organização 

- Processo de escolha dentro da organização 

- Duração da representatividade 

- Motivação para realizar o trabalho 

- Relação entre conselheiro e organização representada 

- Tomada de decisão dos conselheiros (apoio das bases) 

- Participação nas decisões do conselho (poder de interferência) 

- Qualificação dos conselheiros para o exercício de suas funções 

- Elementos de demanda para qualificação  

- Formas de comunicação do conselheiro com as bases da 

organização representada 

Fonte: elaboração da autora 

3.3.2  Coleta de dados 

Segundo Yin (2005, p. 109):  

[...]alguns princípios são importantes para o trabalho de coleta de dados na 
realização dos estudos de caso. Inclui-se aqui o uso de: a) várias fontes de 
evidências (evidências provenientes de duas ou mais fontes, mas que 
convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas); b) um 
banco de dados para o estudo de caso (uma reunião formal de evidências 
distintas a partir do relatório final do estudo de caso); c) um encadeamento 
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de evidências (ligações explícitas entre as questões feitas, os dados 
coletados e as conclusões a que se chegou) 

  

Os dados para estudos de caso podem ser embasados em várias fontes 

de evidências. Yin (2005) destaca seis fontes: documentação, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

O presente estudo utilizou de cinco fontes de evidências: bibliografia, 

documentação, registros em arquivos, entrevistas e observação direta. Na pesquisa 

bibliográfica foram coletadas informações acerca do funcionamento de conselhos. 

Foram pesquisados livros, dissertações, teses e periódicos com informações 

pertinentes ao assunto.  

Na pesquisa em documentações e registros em arquivos foram 

pesquisados os documentos das secretarias de turismo do estado e municípios, do 

Banco do Nordeste e da Unidade Executora do PRODETUR/RN II, onde foram 

acessados relatórios de Planos de Desenvolvimento Institucional, Regimento Interno 

e atas de reuniões do Conselho Pólo Costa das Dunas, pesquisa de dados 

estatísticos da demanda turística do Rio Grande do Norte, diagnóstico turístico dos 

municípios, Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo – PDITS. Yin (2005, p. 

112) afirma que: “... o uso mais importante de documentos é corroborar e valorizar 

as evidências oriundas de outras fontes”. 

A intervenção empírica foi realizada através de entrevista focada, em que 

foram seguidas perguntas pré-estabelecidas, com os representantes indicados na 

seção ‘Delimitação do universo e amostra da pesquisa’. As entrevistas tiveram o 

objetivo de entender o funcionamento do Conselho, bem como sua atuação como 

espaço de controle social da política pública de turismo. Também foi utilizada a 

observação direta, como técnica de coleta de dados, feita através de visita à reunião 

do Conselho para observação do comportamento dos conselheiros e levantamento 

de informações adicionais. 

De acordo com Yin (2005, p. 118): “as entrevistas constituem uma fonte 

essencial de evidências para os estudos de caso, já que a maioria delas trata de 

questão humana”. Desse instrumento deverão constar perguntas abertas e foi 

testado antecipadamente para possíveis ajustes e aplicado pelo próprio 

pesquisador, não sendo permitido o preenchimento pelo entrevistado. 
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3.3.3  Análise dos dados 

Segundo Yin (2005, p. 137) “a análise dos dados consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências 

quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. 

YIN (2005) apresenta três estratégias para a análise das evidências: 

- confiança nas proposições teóricas - seguir as proposições teóricas estabelecidas 

no inicio do estudo de caso é, segundo o autor, a melhor estratégia para a análise 

das evidências, uma vez que os objetivos originais e o projeto da pesquisa foram 

estabelecidos com base nas proposições que refletem as questões da pesquisa, a 

revisão da literatura e novos insights; 

- definição e teste de explanações concorrentes - essa estratégia pode ser 

relacionada à primeira, no momento em que as proposições teóricas originais 

tenham incluído hipóteses concorrentes, ou mesmo para se fazer avaliações do 

estudo de caso; 

- desenvolvimento da descrição do caso - constitui-se na elaboração de um 

esquema descritivo para se organizar o estudo de caso e pode ser usado para 

identificar os tipos de eventos que podem ser quantificados e como um padrão geral 

de complexidade para ajudar  explicar.  

A presente pesquisa utilizou a estratégia baseada nas proposições 

teóricas, em que foram focados os dados coletados de acordo com as categorias e 

os elementos para a coleta dos dados.  

Para a análise dos dados foi utilizado o critério proposto por Miles e 

Huberman (1994, p. 259), que consideram três fluxos de atividades no processo de 

análise: (1) redução de dados; (2) apresentação dos dados; e (3) extração de 

conclusões e verificação. Os três processos ocorrerão durante e após a coleta de 

dados. 

O processo de redução dos dados aconteceu antes da fase de coleta de 

dados, no sentido da focalização da pesquisa: (a) dentro de um quadro conceitual 

específico; (b) na seleção dos sujeitos; (c) na seleção das questões de pesquisa; e 

(d) nos enfoques para a coleta de dados. À medida que a coleta de dados 

prosseguiu, o processo de redução de dados continuou na elaboração de resumos, 

codificando os dados, descobrindo temas e agrupamentos, entre outros. 



42

Os dados foram organizados, comprimidos e montados de forma a 

permitir extrair conclusões e alternativas para a ação. Foram utilizadas tabelas para 

compactar os dados, bem como em formato de um texto descritivo e analítico. 

Na extração de significados foi feito o agrupamento das informações em 

classes, a associação de fatos a metáforas e a elaboração de contrastes ou 

comparações e a construção de uma cadeia lógica de evidências. 



4 O CONSELHO GESTOR DA POLÍTICA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

O planejamento e a gestão do turismo vêm delineando alternativas para 

minimizar efeitos negativos da atividade e potencializar resultados positivos. Assim, 

a participação da população receptora está preconizada em propostas 

desenvolvimentistas mais recentes e se apresenta como primordial à 

sustentabilidade do turismo. Os conselhos são, desde a Constituição 1988, 

importantes canais de participação coletiva, que possibilitam a criação de uma nova 

cultura política e de novas relações entre Estados e cidadãos.  

No Brasil, os conselhos, nos moldes definidos pela Constituição Federal 

de 1988, são espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na 

definição de suas prioridades, de seus conteúdos, recursos orçamentários e 

segmentos sociais a serem atendidos e na avaliação dos resultados. A composição 

plural e heterogênea, com representação da sociedade civil e do governo em 

diferentes formatos, caracteriza os conselhos como instâncias de negociação de 

conflitos entre diferentes grupos e interesses e portanto, como campo de disputas 

políticas, de conceitos e processos, de significados e resultantes políticos. 

Dez anos mais tarde, em 1998, o Banco do Nordeste deu início ao 

processo de estruturação dos Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo 

Sustentável (Pólos de Turismo), visando ao aproveitamento sustentável da atividade 

turística, pela convergência e continuidade de ações e projetos, via incorporação de 

paradigmas empresariais e fortalecimento dos elos da Cadeia Produtiva do Turismo. 

No Rio Grande do Norte foi criado, em 1999, o Pólo Costa das Dunas, que 

contempla 16 municípios (Figura 1). 

Figura 1. Municípios do Pólo Costa das Dunas 
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Os pólos se materializam a partir da instalação dos conselhos de turismo, 

que, coordenados pelo Banco do Nordeste, constituem espaços organizados para 

planejar, deliberar e viabilizar iniciativas que concorram para o desenvolvimento do 

setor, caracterizados por forte senso de co-responsabilidade, pois contam com a 

participação efetiva de diversos segmentos econômicos e sociais (Governo Federal; 

governos estaduais e municipais; Terceiro Setor - ONGs ambientais/sociais, 

universidades, associações comunitárias; setor privado - entidades de classe, trade

turístico, sistema "S") (Banco do Nordeste 2004). 

Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento dos Pólos Turísticos, 

adotou-se como estratégia um modelo de planejamento que vai além dos moldes 

tradicionais, por apresentar forte preocupação com o engajamento da sociedade na 

definição das ações. Nesse sentido, os Pólos de Turismo da Região Nordeste 

ganham vida por meio de conselhos de turismo, que reúnem, no mesmo arco de 

alianças, os atores que militam na atividade turística em nível de mesorregião 

(Banco do Nordeste, 2005). 

Alguns elementos são essenciais à organização dos conselhos: uma base 

social concreta; representantes desta base com mandato vinculado e revogável; 

exercício de funções legislativas e executivas, para constituir uma organização 

flexível, com transparência dos atos e decisões, caracterizando um espaço de 

disputa de posições políticas e ideológicas (TEIXEIRA, 2000). 

De acordo com Teixeira (2000), para que os conselhos sejam uma nova 

institucionalidade pública e democrática, é necessário que possuam autonomia, com 

a participação do Estado e da sociedade civil com a revogabilidade e imperatividade 

do mandato dos conselheiros, sendo esses escolhidos pelas bases da sociedade 

civil, e que as decisões sejam tomadas a partir das discussões com as bases dos 

órgãos representados. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o 

caráter deliberativo do conselho, em que o Estado e a sociedade civil devem buscar 

estabelecer acordos em torno de demandas específicas, seguindo um projeto 

político global (TEIXEIRA, 2000). 

É notório que o Estado possui papel de primordial para que os conselhos 

constituam espaço deliberativo, com o objetivo de que a participação da sociedade 

não se dê de modo ilusório. O governo deve entender que o exercício dos 

conselhos, em que são divididas as competências, não esvazia os poderes do 

Executivo ou do Legislativo. Na verdade, se bem entendidos, os conselhos 
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complementam a representação dita tradicional, somando a vivacidade da 

sociedade civil, a percepção dos problemas concretos, ao modo de funcionamento 

da administração (DAGNINO, 2002). 

O conselho em estudo compreende um espaço formado pelo conjunto de 

atores-chave do Pólo Turístico Costa das Dunas, que é sistematizado para o 

planejamento, a deliberação e viabilização de ações que concorram para o 

desenvolvimento, através da identificação de entraves e implementação de soluções 

sistêmicas para superação desses, bem como, atua de forma a fortalecer os elos da 

Cadeia Produtiva do Turismo, incorporando ações antecedentes e subseqüentes à 

realização das ações (Banco do Nordeste, 2005). 

Os resultados diretos e indiretos esperados, a partir da instalação do 

conselho são: interação entre as várias esferas de governo (municipal, estadual e 

federal) e iniciativa privada, bem como entre ações e projetos coordenados por 

esses atores que permitam a implementação de alternativas preparatórias de um 

produto turístico regional único, que venha a fortalecer o produto turístico Brasil em 

nível internacional; definição de uma política  única regional, a partir da delimitação 

de corredores turísticos e da implementação de programas sistêmicos capazes de 

estimular a chegada de novos investimentos estruturadores da atividade; elaboração 

do produto unificado, pela delimitação de corredores turísticos 

conexos, diversificados e competitivos, abrangendo todas as tipologias de turismo 

hoje disponíveis, via ampliação e melhoria da qualidade dos serviços; atração de 

investimentos privados; incremento de divisas para o País, via elevação do número 

do receptivo internacional; geração de ocupação produtiva e renda; aumento da 

arrecadação tributária regional; melhoria da qualidade de vida do povo (Banco do 

Nordeste, 2005). 

O Conselho Pólo Costa das Dunas propõe-se a ser um mecanismo 

estruturado e transparente para criar condições de participação da sociedade local 

no processo de desenvolvimento do turismo, adotando por diretrizes básicas: 

I – atuar como um foro de discussão, consenso e deliberação sobre as 

estratégias e prioridades de desenvolvimento turístico do Pólo; 

II – assegurar um processo de escolha dos seus conselheiros e de 

tomada de decisão transparentes; 

III – apoiar e acompanhar a execução das ações do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE II; 
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IV – divulgar suas ações junto aos conselhos municipais de turismo e de 

meio ambiente de sua área de abrangência; 

V – avaliar ajustes necessários à boa condução dos trabalhos, de forma 

sistemática e contínua. 

O conselho tem por objetivo potencializar o desenvolvimento das 

localidades abrangidas pelo pólo, sob a ótica do empresariamento, buscando a 

integração das ações do Governo Federal, alinhando-as com as políticas públicas do 

Governo Estadual e dos Governos Municipais e com a sociedade em geral, a partir 

do gerenciamento adequado dos incrementos das receitas geradas, de modo a 

alcançar os seguintes resultados, em consonância com as finalidades do 

PRODETUR/NE II: 

I - direcionamento dos programas estaduais para o âmbito das ações 

regionais do turismo; 

II - ajuste das ações de desenvolvimento dos destinos turísticos do 

Estado para os corredores estruturantes regionais; 

III - fortalecimento e integração dos elos da cadeia produtiva do turismo; 

IV - consolidação do pólo pela identificação dos principais produtos 

turísticos diferenciados existentes no destino; 

V - promoção e inserção competitiva do pólo no destino turístico 

Nordeste; 

VI - geração de ocupação produtiva e renda; 

VII - aumento e gerenciamento adequado das receitas geradas pelo 

turismo, por parte dos governos estadual e municipais; 

VIII - preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural de sua área 

de abrangência; 

IX - incremento da disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos; 

X - melhoria da qualidade de vida da população fixa dos municípios que 

integram o pólo; 

XI - atração de investimentos complementares da iniciativa privada. 

Com base nas diretrizes apresentadas, o Conselho Turístico Pólo Costa 

das Dunas é formado pelos seguintes grupos temáticos: artesanato; educação para 

o turismo; mata estrela; meios de hospedagem, alimentação e similares; melhoria do 

sistema de transportes; ordenamento dos equipamentos da orla marítima; 
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qualificação profissional e empresarial para o turismo; resíduos sólidos; segurança 

do turista; selo de qualidade; turismo cultural; Via Costeira.  

A composição dos conselhos deve ser plural, abarcando forças e 

interesses presentes no Estado e na sociedade civil, com o objetivo de favorecer a 

manifestação da divergência. Dar espaço à divergência permite que interesses 

egoístas possam ser explicitados e confrontados com argumentos contrários, 

podendo se chegar à formação de compromissos mais equânimes. No entanto, deve 

ser ressaltado que é impossível que opiniões de cada segmento ideológico seja 

representado, em forma de assento, no conselho, demandando, assim, maior 

integração entre organizações. É sugerido que haja uma composição paritária no 

âmbito dos conselhos, sob composição igual em número, usualmente, metade de 

representantes do governo de um lado e metade de representantes da sociedade 

civil, de outro.  

Tendo por princípio norteador o equilíbrio entre o poder público e o não 

público, o conselho turístico do Pólo Costa das Dunas é composto por 

representantes dos setores envolvidos com o PRODETUR/NE, abrangendo o poder 

público, o setor privado, a comunidade científica e a sociedade civil. 

O conselho de turismo manterá, preferencialmente, o número máximo de 

36 (trinta e seis) conselheiros, número este que deverá ser definido em conjunto 

pelo Banco do Nordeste e Governo do Estado, obedecendo à seguinte composição 

e proporcionalidade em relação ao número total: 

I – Poder Público Federal – 03 membros; 

II – Poder Público Estadual – 07 membros; 

III – Poder Público Municipal – 08 membros; 

IV – Terceiro Setor – 09 membros (2/3 de organizações não 

governamentais – ONG’s sociais/ambientais e associações comunitárias, 1/3 de 

universidades e/ou centros de ensino superior que tenham atuação nas áreas de 

turismo e/ou meio ambiente); 

V – setor privado – 09 membros (federações, associações e sindicatos, 

trade turístico, sistema “S”). 

A escolha ou eleição dos membros entre os diversos grupos ou setores 

(poder público federal, estadual, municipal; terceiro setor; setor privado) se 

estabelece de forma diferenciada para cada segmento, sendo: 
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I – Poder Público Federal - são indicados em comum acordo pelo Banco 

do Nordeste e Governo do Estado, dentre os órgãos federais mais atuantes e mais 

diretamente envolvidos com as orientações estratégicas do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Pólo; 

II – Poder Público Estadual - são indicados pelo Governo do Estado; 

III – Poder Público Municipal – o Banco do Nordeste e o Governo do 

Estado convidam os prefeitos dos municípios integrantes do pólo para participar de 

reunião prévia à instalação do conselho, ocasião em que, por votação direta entre os 

próprios prefeitos, serão eleitos, por maioria simples, os representantes do 

segmento que terão direito a assento no conselho de turismo do pólo, respeitado o 

número máximo de 08 (oito); 

IV – Terceiro Setor – a identificação e seleção das organizações não- 

governamentais – ONG’s, associações comunitárias, universidades e/ou centros de 

ensino superior – que tenham atuação nas áreas de turismo e/ou meio ambiente, 

mais atuantes nos municípios do pólo e que demonstrem interesse nos impactos do 

turismo, terão direito a assento no conselho, respeitado o número máximo de nove. 

A seleção é realizada pelo Banco do Nordeste e Governo do Estado, através de 

ampla divulgação junto às comunidades locais, convidando entidades do terceiro 

setor a participar do processo seletivo. As inscrições são formalizadas com a 

apresentação, por cada entidade concorrente, de histórico breve contendo 

discriminação de suas atividades, nos últimos anos, e, quando for o caso, ata de 

fundação, estatuto e composição da diretoria. Após a entrega da documentação 

solicitada, o Banco do Nordeste e o Governo do Estado analisam o perfil das 

entidades, levando em consideração os critérios previamente estabelecidos e 

divulgados: transparência (quais os instrumentos de transparência, internos e 

externos e internos), quando for o caso; validação de terceiros (parcerias com a 

sociedade, relação com o setor público, atuação efetiva no Pólo de Turismo etc.), 

quando for o caso. Concluída a lista de instituições interessadas, de acordo com os 

critérios previamente estabelecidos e divulgados, será convocada pelo Banco do 

Nordeste e o Governo do Estado, reunião pública com todas as instituições, ocasião 

em que, por votação direta, serão eleitos, por maioria simples, os representantes da 

sociedade civil que terão assento no conselho de turismo do pólo, garantido, 1/3 

para representantes da comunidade científica (universidades e centros de ensino 

superior que tenham atuação nas áreas de turismo e/ou meio ambiente); 
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V – iniciativa privada: o Banco do Nordeste, conjuntamente com o estado, 

definirá uma relação de entidades representativas desse segmento, aceitando 

também sugestões de nomes que porventura não constem, convidando-as a 

participar de reunião prévia à instalação do conselho, ocasião em que, por votação 

direta, serão eleitos, por maioria simples, os representantes do segmento que terão 

direito a assento no conselho de turismo do pólo, respeitado o número máximo de 

nove.  

Abaixo está apresentado um quadro com os segmentos e as 

organizações que compõem, atualmente, o Conselho Turístico Pólo Costa das 

Dunas. 

Quadro 2. Composição do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas 

Segmento Organizações 

Governo Federal - Banco do Nordeste 

- Gerência Regional do Patrimônio da União - GRPU/RN 

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis -   IBAMA 

Governo Estadual - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Norte - IDEMA/RN 

- Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte 

- Secretaria de Estado da Habitação do Trabalho e Ação Social - 

SEAS 

- Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social - 

SESED 

- Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SIN 

- Secretaria de Estado do Planejamento e Finanças - SEPLAN 

- Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

Governo Municipal - Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim 

- Prefeitura Municipal de Extremoz 

- Prefeitura Municipal de Maxaranguape 

- Prefeitura Municipal de Natal 

- Prefeitura Municipal de Nísia Floresta 

- Prefeitura Municipal de Parnamirim 

- Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante 

- Prefeitura Municipal de Tibau do Sul 
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Terceiro Setor - Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - ABRAJET 

- Centro de Documentação e Comunicação Popular - Engenho de 

Sonhos 

- Centro de Voluntários de Natal ( Natal Voluntários)  

- Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - 

  CEFET-RN 

- Faculdade Câmara Cascudo 

- Instituto FAL de Educação, Cultura, Meio Ambiente e Artes 

- Responsabilidade Social Posta em Prática - RESPOSTA 

- Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Setor Privado - Associação Brasileira de Agentes de Viagens - ABAV/RN 

- Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis - ABIH/RN 

- Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de 

Entretenimento  - 

  ABRASEL/RN 

- Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do RN - 

AMHT/RN 

- Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e Turística 

-COOHTOUR 

- Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte -   

FECOMÉRCIO 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN -

    SEBRAE/RN 

- Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do RN - 

SINDETUR/RN 

- Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do RN – 

SHRBS 

Fonte: Banco do Nordeste, 2007. 

O Conselho do Pólo Costa das Dunas é composto pelos seguintes 

órgãos: assembléia, coordenação, secretaria executiva e, opcionalmente, grupos 

temáticos.  

Os grupos temáticos destinam-se a auxiliar tecnicamente os membros do 

conselho, no desempenho das responsabilidades que lhe forem atribuídas. 
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A assembléia é composta pelos conselheiros, titulares ou seus suplentes, 

e é o órgão soberano de deliberações do conselho. 

A coordenação foi exercida, no seu primeiro mandato, por representante 

indicado pelo Estado, com duração de dois anos. A partir do segundo mandato, a 

coordenação foi escolhida mediante votação direta dos conselheiros, por maioria 

simples dos votos. A coordenação é a representação legítima do conselho e 

mediadora dos trabalhos e ações, sendo exercida por representante ou suplente 

legítimo do órgão eleito coordenador. Atualmente, essa função é da Secretaria de 

Turismo do Estado, que:  

I - atua como facilitador do processo, via integração de todos os agentes 

envolvidos com o turismo; 

II - fomenta a visão de produto turístico integrado no espaço regional, 

coordenando, em conjunto com o Governo do Estado, a implementação de ações 

que viabilizem esse objetivo; 

III - dirige os trabalhos das sessões plenárias do conselho; 

IV - dá encaminhamento às decisões tomadas pelo conselho, 

formalizando as responsabilidades assumidas pelos membros da assembléia; 

V - convoca as reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho, 

estabelecendo as pautas respectivas;  

VI - delega o desempenho de suas atribuições a outros membros 

integrantes do conselho; 

VII - participa ativamente, como mediador, dos debates e decisões, 

encaminhando à votação as matérias de forma democrática e organizada; 

VIII - representa o conselho perante a Sociedade, as autoridades 

constituídas, particulares e demais instituições públicas e privadas; 

IX - desempenha as atribuições que lhe forem cometidas pela 

assembléia; 

X - faz cumprir o calendário das reuniões do conselho. 

O Banco do Nordeste responde pela Secretaria Executiva do Conselho 

através de estrutura organizada pela Superintendência responsável pelo Estado do 

Rio grande do Norte, arcando com as despesas decorrentes do suprimento de 

recursos financeiros, humanos e materiais inerentes ao exercício desse trabalho, de 

modo a assegurar o pleno funcionamento do conselho. Compete ao Banco do 

Nordeste: 
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a) providenciar e administrar as instalações físicas e equipamentos para a 

realização dos trabalhos e sessões do conselho; 

b) elaborar as pautas das reuniões definidas pelo órgão coordenador e 

fazê-las divulgar entre os membros do conselho; 

c) elaborar as convocações de reuniões extraordinárias definidas pelo 

coordenador e fazê-las divulgar entre os membros do conselho; 

d) lavrar e manter as atas das reuniões do conselho, anotando o 

comparecimento dos membros da assembléia; 

e) registrar os compromissos assumidos pelos membros da assembléia 

ou por outro participante da reunião e administrar a agenda de compromissos do 

conselho; 

f) responsabilizar-se pelo expediente do conselho, expedindo, recebendo 

e arquivando correspondência, guardando livros e demais documentos; 

g) registrar em cartório as atas das reuniões realizadas, bem como todo 

material anexado às mesmas, resultante das decisões tomadas nas respectivas 

reuniões, com posterior divulgação na imprensa. 

O conselho configura-se como canal aberto, sistemático e transparente de 

interlocução com a sociedade, a qual tem oportunidade de participar e opinar nas 

tomadas de decisões estratégicas relacionadas ao setor de turismo e seus impactos 

positivos nas localidades. A fim de contribuir para que a sociedade possa 

efetivamente realizar tal exercício, o Banco do Nordeste coloca à disposição os 

seguintes instrumentos, com seus respectivos objetivos: 

I – oficinas do Farol do Desenvolvimento nas localidades que recebem 

recursos do PRODETUR/RN  – emitir opiniões acerca das potencialidades turísticas, 

bem como gargalos existentes no município, ajudando na formulação de soluções 

para os problemas relacionados ao tema turismo; 

II – agente de Desenvolvimento no Município – apoiar as articulações 

necessárias ao bom andamento dos trabalhos relativos ao turismo em cada 

município da área de atuação do pólo; 

III – agências do Banco do Nordeste – encaminhar propostas ao 

conselho, que venham a contribuir para o desenvolvimento do setor de turismo; 

IV – Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE) – 

realizar e disponibilizar diagnósticos, estudos, pesquisas e outros trabalhos no 

âmbito de sua atuação, afetos à atividade do turismo; 
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V - Sistema de Pólos – disponibilizar informações gerenciais e possibilitar 

a sincronização das ações de todos os atores envolvidos e o acompanhamento pela 

sociedade, da situação do Pólo, adotando uma visão de processo e foco em 

resultados; 

VI – Internet – utilizar o site oficial do Banco do Nordeste ou homepage

específica do PRODETUR/NE como um canal aberto para encaminhamento de 

sugestões/opiniões sobre o PRODETUR/NE e sobre os trabalhos do Conselho. 

Em conformidade com o disposto no Regimento Interno, o Conselho de 

Turismo do Pólo Costa das Dunas, funciona através de reuniões ordinárias e 

extraordinárias. As deliberações através de reuniões ordinárias, ocorrem a cada dois 

meses, e de reuniões extraordinárias, quando há necessidade. 

As reuniões ordinárias são convocadas pelo Coordenador, através da 

Secretaria Executiva, com, pelo menos, dez dias úteis de antecedência, enquanto 

que as reuniões extraordinárias são marcadas por decisão própria do coordenador 

ou por solicitação de um terço dos membros do conselho, com pelo menos cinco 

dias úteis de antecedência, e com indicação da matéria a ser discutida e sua 

prioridade. As reuniões podem demandar participação de outras pessoas, 

convidadas pelo coordenador ou por sugestão da assembléia, para colaborar com o 

bom desenvolvimento dos trabalhos, criando grupos temáticos. 

A dinâmica das reuniões obedece à seguinte seqüência: 

I  –  verificação de quorum por meio da lista de presença: as reuniões são 

realizadas, em primeira convocação, com no mínimo dois terços dos membros 

titulares ou de seus suplentes, e após trinta minutos com, no mínimo, metade mais 

um deles. A ausência injustificada do representante (titular ou suplente), membro da 

assembléia, durante 03 (três) reuniões, consecutivas ou não, será submetida à 

apreciação dos demais membros para decisão quanto à perda do direito a voto ou 

sua substituição por outra entidade, indicada pelo respectivo segmento ou 

instituição; 

II – aprovação da ata da sessão anterior e verificação da agenda de 

compromissos; 

III – verificação da pauta e indicação das propostas de pauta 

encaminhadas à mesa: os itens incluídos na pauta somente são apreciados depois 

de esgotados os remanescentes da pauta anterior, ressalvados os casos de 

adiamentos ou pedidos de vistas e de urgência. Existe flexibilização quanto a ordem 
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de discussão da pauta de reunião, que por requerimento de qualquer dos membros, 

aprovado pela maioria simples, poderá ser invertida ou modificada. 

IV – discussão dos temas propostos: os membros do Conselho podem se 

pronunciar, apresentar propostas, sugestões ou consultas a qualquer tempo,  

através de formulação por escrito ao Coordenador. Durante as sessões, no período 

próprio, podem solicitar inscrição para fundamentá-las verbalmente, assim como 

podem pedir vistas ao processo durante a sua discussão, na reunião do conselho, 

cujo deferimento do pedido determina o adiamento da apreciação da matéria para 

outro momento da reunião, ou para a reunião seguinte. O pedido de vistas é 

formulado ao coordenador e será decidido pela maioria dos membros do conselho 

presentes à sessão, da qual não se pode recorrer. As questões de ordem, 

destinadas a preservar o bom andamento dos trabalhos, são suscitadas por 

qualquer membro do Conselho, mediante a indicação do dispositivo regimental em 

que se fundamentam, e serão decididas pelo Coordenador. Esgotadas as 

discussões, as matérias são colocadas em votação, pelo Coordenador;  

V – votação/apuração das questões levantadas: a votação é nominal e 

verbal, com chamada pela lista de presença, e registrada em ata pela Secretaria 

Executiva. É considerada aprovada a matéria que obtiver a maioria simples dos 

votos, em caso de empate, prevalecerá o voto do Coordenador e não é permitido 

voto por procuração; 

VI – deliberações sobre assuntos discutidos e elaboração da agenda de    

compromissos: as deliberações resultantes de votação ficam registradas em ata, 

juntamente com a agenda de compromissos (ações, prazos e responsáveis), para a 

sua viabilização; 

VII – encerramento: as atas das reuniões do Conselho são assinadas pelo 

Coordenador e pelo Secretário Executivo, em que sua leitura e validação é feita na 

reunião imediatamente posterior. 

Ao analisar as atas das reuniões pôde-se verificar que o processo de 

discussão dos temas de ordem geral, ligados à atividade turística é realizado em 

reuniões focais do conselho, onde são identificados os principais fatores restritivos e 

as formas de integração das diversas iniciativas públicas e privadas, buscando 

articular a implementação de soluções, via mobilização de todos os agentes 

envolvidos. 
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Os principais assuntos discutidos percorrem três temas específicos: 

discussão e validação dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS, apresentação dos projetos e ações de apoio ao setor privado 

e acompanhamento dos projetos. 

O processo de discussão e validação dos PDITS ocorreram em reuniões 

focais do conselho, em que foram distribuídas a íntegra do Plano para consulta dos 

conselheiros, em seguida, os conselheiros encaminharam, por meio de correio 

eletrônico ou outro meio de comunicação disponível, sugestões e/ou solicitação de 

esclarecimentos, que foram respondidas pelo Coordenador e consolidadas até uma 

semana antes da reunião de validação de cada etapa.  

As etapas de avaliação e validação do PDITS são as seguintes: 

I - avaliação do PRODETUR/NE-I e diagnóstico da área de planejamento: 

na primeira etapa do processo, foram apresentados em reuniões focais a avaliação 

do PRODETUR/NE-I, que  conteve as ações mitigadoras dos impactos negativos 

que, direta ou indiretamente, foram causados pelas ações da primeira fase do 

Programa e o diagnóstico da área de planejamento, que informou, corrigiu e/ou 

consolidou as informações e, ao mesmo tempo, registrou expectativas e anseios de 

como vêem o turismo e o que deveria compor nas estratégias; 

II - estratégias de desenvolvimento turístico: as estratégias de 

desenvolvimento turístico, novamente, foram apresentadas aos diversos segmentos 

sociais em reuniões focais. Nestas oportunidades, foram ouvidos os diversos 

segmentos, numa tentativa de se evoluir, a partir das estratégias, para ações que 

poderiam alimentar a elaboração do Plano de Ação; 

III - quadro prospectivo e plano de ação: a partir das estratégias 

consolidadas foram apresentados em reuniões focais o quadro prospectivo, que 

estabeleceu as metas turísticas e o plano de ação, que indicaram, dimensionaram e 

priorizaram as ações necessárias à sustentabilidade do pólo.  

Os projetos do componente de apoio ao setor privado do pólo, visando ao 

desenvolvimento do turismo sustentável, estão condicionados à validação e 

aprovação pelo conselho. São convocadas reuniões específicas para apresentação 

dos projetos aos conselheiros, disponibilizada a íntegra dos mesmos, para que 

possam ocorrer comentários, críticas e sugestões.  

Os membros do conselho têm acesso a todos os relatórios relativos aos 

aspectos técnicos, de monitoria e avaliação das atividades realizadas em seu 
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respectivo pólo, tendo a possibilidade de comentá-las e revisá-las, assim como, 

fornecer informações aos grupos locais. Para tanto, devem requerer à Coordenação 

do Conselho os relatórios que julgar necessários à avaliação, bem como, 

encaminhar comentários e revisões.



5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa de campo foi realizada no período de 26 de março a 26 de 

abril de 2007 junto aos membros do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas. 

Utilizou-se, uma perspectiva qualitativa através de entrevistas em profundidade, sob 

roteiro com questões pré-determinadas abordando as dimensões-chave propostas 

nos objetivos.  

Foi realizado um total de 12 entrevistas, representantes de organizações 

do poder público (municipal, estadual e federal), iniciativa privada e do terceiro setor 

que compõem o Conselho. As instituições participantes da pesquisa são: 

- Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (SETUR/RN); 

- Secretaria de Turismo do Natal (SECTUR/NATAL); 

- Secretaria de Turismo do município de São Gonçalo do Amarante; 

- Banco do Nordeste; 

- Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Empresas de 

Entretenimento do Rio Grande do Norte (ABRASEL/RN);

- Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Rio Grande do Norte 

(SINDETUR/RN); 

- Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e Turística  

(COOHTOUR); 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN 

(SEBRAE/RN); 

- Responsabilidade Social Posta em Prática (RESPOSTA); 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 

- Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

(CEFET/RN); 

- Faculdade Câmara Cascudo. 

Para uma melhor exposição e compreensão dos dados coletados nesta 

pesquisa, a análise foi dividida nos seguintes tópicos: 

1) perfis, capacidades e limitações dos membros do Conselho; 

2) constituição, organização social e dinâmica de funcionamento do 

Conselho; 

3) leituras  dos membros do Conselho acerca das instâncias decisórias e 

participação. 
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5.1 PERFIL DOS CONSELHEIROS, CAPACIDADES E LIMITAÇÕES DOS 

MEMBROS DO CONSELHO 

5.1.1 Perfil dos Conselheiros 

O Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas é composto por membros 

das esferas pública, privada e do terceiro setor, instituída na forma de participação 

tripartite, refletindo partilha de espaço de deliberação entre representações estatais 

e entidades representantes da sociedade civil, como salienta Teixeira (2000). 

A maioria dos seus membros ocupa cargo de elevado poder hierárquico 

nas organizações que representam, independentemente do segmento (público, 

privado ou terceiro setor), a exemplo de cargos de secretário-adjunto municipal e 

estadual; presidentes, diretores ou coordenadores de associações, sindicatos, 

cooperativas; coordenadores de cursos de faculdades e universidades; e 

consultores. 

Em relação à função exercida pode-se verificar que os representantes de 

organizações públicas, executam atividades de direção, coordenação e gerência de 

assuntos administrativos, com alto poder de comando. Os membros das 

organizações privadas, da mesma forma, exercem funções de direção, coordenação 

ou gerência de atividades ou projetos, alguns especificamente voltados às políticas 

públicas. Quanto à ocupação dos representantes das organizações do Terceiro 

Setor, apesar de se relacionarem com cargos de coordenação, as ocupações se 

diferenciam dos demais, uma vez que voltadas ao ensino, devido o próprio caráter 

das instituições. 

Em relação ao tempo de serviço no órgão, pode-se verificar que ocorre 

uma variação entre os membros das três instâncias. Essa variação é determinada 

por alguns motivos como mudança de governo, ocasionando uma alta rotatividade 

entre os membros, e a idade das organizações, principalmente, nas instituições de 

ensino que são mais antigas e onde seus membros têm maior tempo de serviço. 

Nas instituições públicas, há uma variação entre 2 e 14 anos, de acordo com 

mudanças de governo, estando portanto em exercício temporário de cargo de 

confiança. O tempo de serviço entre aqueles de organizações privadas é similar, 

variando entre 3 e 13 anos, todavia com média superior a 6 anos de serviço. A 

variação no tempo de serviço é maior entre os membros das organizações do 
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Terceiro Setor, sob forte relação com a idade da instituição representada no 

Conselho. Os membros com maior tempo de serviço são os que estão vinculados a 

instituições como CEFET e UFRN, 27 e 20 anos, respectivamente, ao passo que os 

com menor tempo de serviço são de organizações fundadas recentemente, como a 

RESPOSTA e a Faculdade Câmara Cascudo, três anos cada. 

O grau de escolaridade predominante entre os entrevistados é superior 

completo, independentemente do segmento organizacional. Porém, o Terceiro Setor 

contempla o maior número dos que possuem grau de escolaridade mais elevado, 

com pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado), já 

que a representam instituições de ensino. 

O tempo de representação no Conselho está associado ao tempo de 

serviço no órgão e à função que ocupa, principalmente nas instâncias públicas e 

órgãos privados, não ultrapassando, nesses casos, sete anos. Nas instituições do 

Terceiro Setor o tempo de atuação no Conselho é inferior ao tempo de ocupação  de 

cargos e funções nas organizações representadas, não havendo, portanto, relação 

direta entre ambos. 

5.1.2. Mecanismo de escolha dos membros do Conselho

Ao se analisar o mecanismo de escolha dos membros do Conselho, 

verifica-se que nas instituições públicas essa escolha ocorre pela indicação dos 

níveis hierárquicos superiores. Ou seja, não existe transparência nos critérios de 

escolha dos membros representantes das instâncias públicas. Esse fato pode ser 

compreendido com base no histórico de clientelismo e autoritarismo vigentes na 

esfera estatal e no âmbito da sociedade brasileira, já enfatizado por Dagnino (1994), 

o que se interioriza, também, nesse tipo de instituição. Já nos órgãos de iniciativa 

privada e de Terceiro Setor a escolha do membro para representação no Conselho é 

determinada pela natureza da função ocupada na própria organização ou de acordo 

com a formação e/ou vivência na área de turismo. 

Nas instituições públicas, a escolha ocorre por indicação ou pela própria 

função que os compete. Nos órgãos de iniciativa privada a escolha do membro para 

representar a instituição no Conselho é determinada pela natureza da função 

ocupada por este na própria organização. Normalmente, os membros que ocupam a 

função de presidente assumem a representação. Assim como nas demais 
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organizações, a escolha dos conselheiros nas instituições do Terceiro Setor também 

é, na maioria das vezes, determinada pelo cargo, priorizando a representação aos 

que exercem funções de direção ou coordenação. Em alguns casos existe outro 

critério de escolha, relacionado ao conhecimento do membro em turismo, com a 

escolha de professores, por exemplo. 

5.1.3 O nível de participação das três instâncias 

Há participação diferenciada entre os membros das três instâncias de 

atuação no Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas, tornando-se evidente maior 

centralização de atribuições relacionadas à coordenação por parte dos membros da 

esfera pública. Dessa maneira, põe-se em questionamento o nível de autonomia do 

Conselho perante o Estado, um dos pré-requisitos, citados por Teixeira (2000), para 

a que os conselhos possam representar uma novidade institucional democrática. 

A participação e coordenação de reuniões, a elaboração das pautas, a 

tomada de decisões, através de votação, e a elaboração das atas foram as 

principais atribuições citadas pelos representantes das instâncias públicas, quanto 

ao que exercem no Conselho: 

Eu participo das reuniões e quando há necessidade de se deliberar algum 
encaminhamento, como todo conselheiro atua, de acordo com o estatuto do 
conselho (representante do segmento público – SECTUR/NATAL). 

Elaborar as pautas das reuniões, definidas pelo Coordenador; elaborar as 
convocações de reuniões extraordinárias; lavrar e manter as atas das 
reuniões e, registrar os compromissos gerados nas reuniões (representante 
do segmento público - BNB). 

Já os conselheiros da iniciativa privada e do Terceiro Setor, 

diferentemente dos das instâncias públicas, não assumem função de coordenação 

das reuniões do Conselho, mas somente o de tomada de decisão em assuntos em 

discussão e de participação nas comissões formadas pelo Conselho. 

A gente vota sobre aspectos do interesse do pólo, sobre a aplicabilidade, a 
diretrizes do Pólo das Dunas, principalmente o PRODETUR. As prioridades 
das obras. Tudo que é levado ao conselho, a gente opina e discute 
(representante do segmento privado – ABRASEL). 
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Na verdade a gente participa das reuniões que são programadas pela 
coordenação, agora a Secretaria de Turismo, e participa na comissão da 
infra-estrutura (representante do segmento privado - SINDETUR / RN). 

A gente participa das reuniões, emite nossas opiniões, debatendo os temas 
apresentados, e aprovando alguns agendamentos e tomando decisões 
(representante do segmento privado - SEBRAE). 

Essa centralização da coordenação das atividades do Conselho pelos 

órgãos públicos expressa mecanismos de bloqueio da divisão do poder utilizados 

pelo Estado. Como já mencionado, o espaço público é permeado de jogos de 

interesses entre Estado e sociedade civil. Sendo assim, o domínio da Coordenação 

do Conselho pelas instâncias públicas torna essa disputa desigual, podendo 

prevalecer interesses próprios do Estado em detrimento dos da sociedade civil. 

Apesar de valorizarem o papel que desempenham no Conselho, alguns 

relatos revelam dificuldades estruturais que limitam o desempenho e a atuação no 

Conselho, podendo se tornar fator de desmotivação. Essas observações 

demonstram outras dificuldades, encontradas pelos grupos sociais (iniciativa 

privada, Terceiro Setor) diante das barreiras à efetivação das políticas públicas, já 

relatadas por Dagnino (2002), tais como, a burocracia, a instabilidade institucional e 

de poder das parcerias e a carência de recursos: 

Nós conferimos muito respeito ao Pólo. Eu coloco que o pólo é um 
aglutinador de uma série de benefícios, de acumulo de experiências de 
ordenação do que é a atividade turística. Se você me pergunta se o turismo 
no RN é o que é, muito das coisas boas se devem ao Pólo. Então nós 
temos uma grande motivação. O que falta pra nós da RESPOSTA, ocupar 
melhor o grupo temático, a dificuldade não é do Pólo é da RESPOSTA: 
diminuição de quadro, dificuldades econômicas, que nos impede de ter uma 
atuação nos 16 municípios que integram o Pólo. Há um desejo, uma 
motivação, mas uma série de condições que não contribuem, não agregam 
pra nossa maior participação (representante do segmento do terceiro setor 
– RESPOSTA). 

Os interesses de cunho particularistas se apresentam, entre os membros 

do Terceiro Setor, como fatores impactantes na motivação de alguns conselheiros. 

Representantes de instituições de ensino relatam que a participação no Conselho 

Turístico Pólo Costa das Dunas possibilita o estreitamento de relações sociais com 

empresários do setor de turismo e, consequentemente, viabiliza o ingresso de 

alunos no mercado de trabalho: 
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Porque a gente possa interagir com empresários do ramo de turismo, dando 
a oportunidade de nossos alunos de ingressar no mercado de trabalho 
(representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

A gente realiza os trabalhos com muito entusiasmo. Porque o conselho tem 
essa função deliberativa de tratar as ações para o turismo, de pensar o 
turismo a nível estadual, e a gente como instituição de ensino superior tem 
total relevância e poder a título de decisão, mas de colocar uma posição do 
que a gente acha e o que deve ser melhorado pra que a atividade se 
desenvolva no Estado (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 

Esses interesses privatistas, apresentados como fatores de motivação, 

demonstram a possibilidade de se perder de vista o objetivo principal do Conselho, 

qual seja, a função social mais ampla de controle da política pública para o setor. 

Pode-se perceber forte conscientização da importância do papel 

desempenhado pelos conselheiros entre os membros das organizações do Terceiro 

Setor, principalmente, no que se refere à participação ativa nas reuniões e nas 

comissões, através da apresentação de projetos de políticas públicas em 

convergência com o propósito e interesses da organização que representa. É o caso 

da representante da RESPOSTA, que, como instituição, defende os direitos da 

criança e do adolescente e, dessa forma, procura estender essa causa para os 

projetos do Conselho, associando-os ao turismo, como por exemplo, o lançamento 

no ano de 2002 do “Código de Conduta do Turismo Contra a Exploração Sexual”: 

Nessa ultima gestão a minha participação foi muito reduzida porque a 
professora Jurema assumiu a representação da RESPOSTA. Por causa de 
agendas institucionais que demandavam minha participação. Então foi 
deliberado que professora Jurema tem pesquisa e repertório histórico e 
amplo currículo no tema, então seria melhor perfil para representar a 
organização no conselho. Então, o que nós fizemos? Um dos trabalhos da 
RESPOSTA no âmbito do conselho sempre é pautar o tema dos direitos da 
criança, pela missão da instituição que é promoção do direito da criança. Se 
você pede como marco da participação da RESPOSTA nós tivemos o 
lançamento do Código de Conduta do Turismo Contra a Exploração Sexual 
em 2002 no Conselho, quando nós não éramos conselheiros. Mas nós já 
tínhamos ma parceria com o Conselho. Colocamos a formação de um grupo 
temático de formação do Turismo Sustentável e a Infância no âmbito do 
Conselho. Nós desenvolvemos um estudo de caso sobre um adolescente 
chamado Felipe Magalhães que reside no Aeroporto Internacional Augusto 
Severo. Esse tema surgiu na pauta do Conselho e a RESPOSTA assumiu 
um estudo de caso sócio-econômico. Ocupamos algumas vezes a plenária 
pra prestar contas, compreenda contas não como contas financeiras, mas 
contas das alianças inter-setoriais desenvolvidas no âmbito do Código. 
Então eu coloco como a principal contribuição da RESPOSTA, ocupando 
um espaço que venha a alinhar a dimensão do turismo com a dimensão da 
infância (representante do segmento do terceiro setor – RESPOSTA). 
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Junto com os demais conselheiros, nós apreciamos os projetos de infra-
estrutura para o desenvolvimento do turismo no Estado. Como também, 
sendo representante de uma instituição de ensino, posso dar contribuição 
através do comitê de trabalho existe para que se relaciona com as áreas de 
ensino do CEFET (representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ 
RN). 

Essa conscientização pode ser considerada fator de motivação para a 

realização do trabalho de conselheiro. Diante das afirmações apresentadas, 

constata-se que a possibilidade de discussão de assuntos relativos ao turismo, entre 

instituições de diferentes instâncias (pública, privada e Terceiro Setor), agrada e 

motiva os conselheiros. As diferentes visões dos conselheiros, a partir das suas 

experiências nas próprias instituições, são consideradas extremamente positivas 

para a melhoria do turismo do Rio Grande do Norte e das condições sócio-

ambientais dos municípios envolvidos por contribuírem com uma ótica plural nas 

propostas encaminhadas. 

Porque o Conselho é importante pra você decidir conjuntamente com outros 
pares que trabalham na área, algumas decisões que são importantes para a 
cidade. Então você divide essas decisões através do Conselho. É um modo 
de gerir muito importante, porque ele é participativo, com vários segmentos 
privados e estatais (representante do segmento público - SECTUR – 
NATAL). 

A história do próprio Pólo Costa das Dunas. Ele foi o primeiro pólo criado. 
Ele beneficia 16 cidades do interior... da costa do RN, onde vai alencar, 
onde vai alavancar o turismo através de infra-estrutura e ações que 
pontuam o crescimento do estado do RN (representante do segmento 
público - SETUR/RN). 

A questão dessa pluralidade de discussões: poder publico, poder privado, 
ong’s. Ou seja, quando é um assunto da comunidade... A gente até vê isso 
como uma dinâmica pra poder participar de decisões mais democráticas, 
mais participativas (representante do segmento privado – ABRASEL). 

Apesar de valorizarem o papel que desenvolvem no Conselho, alguns 

relatos, de membros do Terceiro Setor, ressaltam as dificuldades estruturais (físicas 

e/ou financeiras) que limitam o desempenho e a participação, podendo se tornar 

fator de desmotivação: 

Nós conferimos muito respeito ao Pólo. Eu coloco que o pólo é um 
aglutinador de uma série de benefícios, de acumulo de experiências de 
ordenação do que é a atividade turística. Se você me pergunta se o turismo 
no RN é o que é, muito das coisas boas se devem ao Pólo. Então nós 
temos uma grande motivação. O que falta pra nós da RESPOSTA, ocupar 
melhor o grupo temático, a dificuldade não é do Pólo é da RESPOSTA: 
diminuição de quadro, dificuldades econômicas, que nos impede de ter uma 



64

atuação nos 16 municípios que integram o pólo. Há um desejo, uma 
motivação, mas uma série de condições que não contribuem, não agregam 
pra nossa maior participação (representante do segmento do terceiro setor 
– RESPOSTA). 

Outros fatores são apontados, como motivadores para o desempenho das 

atividades no Conselho. Membros do Terceiro Setor, mais especificamente de 

instituições de ensino, relatam que a inserção no Pólo possibilita o estreitamento de 

relações sociais destes com empresários do setor de turismo, o que por sua vez 

poderá contribuir para o ingresso de alunos no mercado de trabalho. Dessa forma, 

interesses institucionais motivam membros no Conselho, e não somente fatores 

voltados à coletividade, às populações-alvo dos projetos: 

(...) eu acredito que pólo é uma boa ferramenta social de avançar 
socialmente. (...) é um instrumento que funciona bem, é muito bom pra 
sociedade (representante do segmento do terceiro setor – UFRN). 

Porque a gente possa interagir com empresários do ramo de turismo, dando 
a oportunidade de nossos alunos de ingressar no mercado de trabalho 
(representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

A gente realiza os trabalhos com muito entusiasmo. Porque o conselho tem 
essa função deliberativa de tratar as ações para o turismo, de pensar o 
turismo a nível estadual, e a gente como instituição de ensino superior tem 
total relevância e poder a título de decisão, mas de colocar uma posição do 
que a gente acha e o que deve ser melhorado pra que a atividade se 
desenvolva no Estado (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 

5.1.4 As pautas de reunião, a apreciação coletiva e a tomada de decisão 

Para Teixeira (2000) os conselheiros devem cumprir um mandato 

imperativo, vinculando-se ao seu representante e dele recebendo instruções de 

como agir, e fazendo, constantemente, prestações de contas aos representados. 

Nesse aspecto diagnosticou-se uma bipolarização no âmbito do Conselho, em que 

alguns membros centralizam a tomada de decisão dos assuntos em pauta, outros 

apenas leva a discussão aos representados após as decisões tomadas e há ainda 

os que debatem com outros membros das organizações que representam. Essas 

visões contrapostas foram evidenciadas nas afirmações dos membros dos três 

segmentos organizacionais (instância pública, privada e Terceiro Setor). 

E muitas vezes são deliberações da política que já foram discutidas 
também. Então sempre que tem que ter uma decisão que demande alguma 
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coisa mais elaborada a gente tem que retornar pra SECTUR, às vezes até 
perguntar pro prefeito mesmo qual seria o encaminhamento (representante 
do segmento público - SECTUR – NATAL).  

Exatamente. A gente toma a decisão primeiro de maior consenso de 
equacionar melhor o tempo e a verba necessária, se for o caso, de 
investimento em infra-estrutura. E sempre dialogando da forma mais 
perfeita possível com os conselheiros (representante do segmento público - 
SETUR/RN). 

Pra mim... Eu formo um consenso da minha experiência, da minha vivência 
empresarial, e dentro daquilo que não tenho capacidade de decidir sozinho, 
ou tenho alguma dificuldade, busco outros companheiros da entidade 
(representante do segmento privado – COOHOTUR). 

Na UFRN não. Infelizmente no exato momento não temos discutido 
decisões estratégicas. Eu creio que o grau de autoridade que eu tenho, de 
formação. Eu sou professor adjunto no topo da carreira, sou coordenador. 
Enfim, tenho contatos constantes com meus colegas, então eu tenho 
tomado decisões e até hoje nós não tivemos nenhum conflito de interesse, e 
a instituição (representante do segmento do terceiro setor – UFRN). 

O curto intervalo de tempo entre o recebimento da pauta e a realização da 

reunião e o caráter de urgência para a votação sobre determinados assuntos são 

apontados como empecilhos à prévia discussão interna. Sendo assim, a tomada de 

decisão se torna individual, feita pelo próprio conselheiro, e, apenas posteriormente, 

comunicada aos demais componentes das instituições, sem mais a possibilidade de 

discussão.  

Esses empecilhos à discussão coletiva vão de encontro aos princípios  

democráticos, enfatizados por Teixeira (2000), necessários à funcionalidade dos 

conselhos. Eles refletem carências na definição dos planos de trabalho e, até 

mesmo, a desorganização do Conselho Turístico Pólo Costa das Dunas em relação 

à programação de suas atividades: 

Quando a pauta vem com antecedência e o assunto é um pouco polêmico, 
se discute com a diretoria. Quando são assuntos normais, que são 
mostrados números, cálculos. Então não tem nem como se discutir. Porque 
na hora lá, a gente discute entre os conselheiros, e geralmente a gente 
coloca em nosso e-mail comum a cópia e o resumo da ata (representante 
do segmento privado – ABRASEL). 

Não há bem esse tempo hábil pra isso. O conselho convoca uma reunião, 
passa o convite com uma semana ou 15 dias de antecedência, a Faculdade 
manda um representante, ou conselheiro ou representante de conselheiro. 
Quando chega na reunião, as questões são colocadas, o secretário geral 
vai desenvolvendo a ata e ali mesmo se decide. (...) Falo também. Mas não 
a tempo para passar esse feedback pra instituição das questões que estão 
em pauta. Não tempo hábil pra isso. A gente trás para a instituição o que já 
foi deliberado pelo conselho (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 
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Apesar das dificuldades, apresentadas por alguns conselheiros, frente à 

impossibilidade de discussão prévia das problemáticas abordadas, algumas 

ferramentas são utilizadas para a divulgação posterior das decisões acordadas. 

Essa é uma forma de minimizar os prejuízos da ausência do diálogo coletivo prévio, 

essencial aos conselhos, já que uma de suas principais finalidades é de se 

estabelecer canais de comunicação entre as partes interessadas. 

Dessa forma, verifica-se que a comunicação entre o conselheiro e os 

pares da organização ocorre posteriormente à realização da reunião e à tomada de 

decisão, através da divulgação dos assuntos discutidos e decididos por meio de ata 

repassada fisicamente, através de e-mail, de relatório ou de reuniões. 

Têm um e-mail comum, grupos, onde a gente manda a copia das atas e das 
decisões (representante do segmento privado – ABRASEL). 

Após as reuniões do conselho nós nos reunimos, as pessoas envolvidas do 
setorial, para a gente colocar a par as pessoas sobre a reunião 
(representante do segmento privado – SEBRAE). 

O prefeito participa da reunião, quando não pode é que vai a Secretária 
representando. Mas sempre tem participado dessas reuniões pela 
importância que é pólo costa das dunas, participando, sabendo, e ele 
sempre manda um relatório pra gente do que aconteceu na reunião anterior, 
e aquilo que vai acontecer na próxima reunião. A gente passa pros outros 
também (representante do segmento público - Município de São Gonçalo do 
Amarante). 

Nos organismos de Terceiro Setor, a comunicação do conselheiro com os 

pares ocorre de maneira informal e não sistematizada, ao contrário do que se dá nas 

instituições públicas e privadas como se destacou anteriormente. 

Nós temos dentro do Conselho vários comitês, onde nós temos 
representantes nesses comitês e nós estamos sempre procurando saber 
qual o papel do CEFET, o que o CEFET desempenha dentro do comitê. 
Então existe sempre um contato com os colegas do comitê (representante 
do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

Existe esse feedback. A gente participa das reuniões, dos atos 
deliberativos. E desfechos que são deliberados traz-se a instituição que 
repassa para nosso setor de docentes, alunos e direção de forma geral 
(representante do segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara 
Cascudo). 

Os conselheiros participam de forma democrática das decisões no âmbito 

do Conselho através de votação, com cada voto tendo o mesmo peso. Ressaltam os 
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entrevistados que, após a votação, se toma a decisão sob consenso ou não, no 

entanto as decisões são tomadas a partir do princípio da maioria, característico do 

processo democrático. 

No âmbito do Conselho... a participação lá é... quer dizer, todos os votos 
têm o mesmo peso. E o que é discutido e é votado lá, e geralmente as 
decisões são tomadas por maioria simples (representante do segmento 
privado – ABRASEL). 

Participo como... geralmente as decisões do Conselho são obtidas por meio 
de voto. Eu sempre estou lá e voto. E eu creio que as decisões nunca foram 
até o momento... nunca vi decisões estratégicas, mais profundas. As 
decisões já são tomadas, por exemplo, sobre o PRODETUR, onde o 
PRODETUR vai investir. Isso é de caráter técnico, e me parece que é 
decidido em outras instâncias e esse tipo de decisão nunca chegou a mim 
(representante do segmento do terceiro setor - UFRN). 

A participação é bem democrática. Ela se dá através de inscrição. E ai 
quem quiser participar, tiver vez na fala, é só levantar o braço, a gente se 
identifica, diz o nome e também que órgão está representando e ai a gente 
dá nossa contribuição. Nos temos o poder de decisão, todos os 
conselheiros. E a Faculdade Câmara Cascudo é a única faculdade privada 
do estado que tem assento no conselho, então nós temos esta 
responsabilidade muito grande. A gente tem que pensar bem no que a 
gente vai falar e ter o poder pautado não só na representação da Câmara 
Cascudo, mas das instituições de ensino privadas do Estado (representante 
do segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara Cascudo). 

Assim, fatores como organização interna precária quanto ao repasse 

prévio da pauta de reunião, comprometem a discussão e análise dos demais 

membros das instituições representadas e, consequentemente, interferem na 

qualidade da tomada de decisão dos conselheiros no momento de votação.   

5.1.5  A qualificação dos conselheiros: desconhecimento sobre temas específicos 

A dificuldade dos conselheiros em opinar e votar em assunto que fuja do 

cotidiano da instituição representada se faz presente no âmbito do Conselho, devido 

ao desconhecimento em determinados assuntos específicos ou técnicos. Essa baixa 

qualificação, bem como o reduzido domínio dos procedimentos políticos, se 

apresenta como desafio a alguns membros do Conselho. Essa dificuldade, como 

explica Dagnino (2002), surge em virtude da recente participação de novos atores no 

jogo democrático. 
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Tal desconhecimento, além de limitar a participação de conselheiros, 

também revela um sério problema, a possibilidade do fortalecimento de um 

determinado grupo de interesses em detrimento de outro. 

Eu confesso que a RESPOSTA ocupa um espaço privilegiado em um 
conselho de notáveis, de organizações fortes, presentes, atuantes, sérias, 
mas há ainda um limite da RESPOSTA que eu não atribuo nem a 
representação, que eu credito a professora Jurema como uma especialista, 
mas tem ainda algumas demandas que gravitam no Pólo que estão muito 
distante da RESPOSTA. Tipo... O ordenamento da orla marítima! ... Não é 
diretamente relacionado com a missão da RESPOSTA. Os resíduos sólidos! 
Não é ligado a nós diretamente. Então, a gente tenta usar um pouco do 
critério das dimensões da sustentabilidade, compreende, mas em algumas 
situações estamos distantes, porque não faz parte da gramática, do 
vocabulário, da missão da nossa organização. No entanto, faz todo o 
sentido praqueles órgãos reguladores que devem fiscalizar, que tem o 
poder de licenciar. Então algumas pautas, que são de altíssima relevância 
de uma parcela. A RESPOSTA em alguns momentos – isso é uma crítica 
que eu faço a mim – porque desde o inicio eu destaco que a professora 
Jurema tem esperteza maior do que eu, afinal ela é uma professora de 
disciplina de planejamento turístico. Ou seja, dizer que os colegas que 
completa o segmento das ONG’s também podem sentir a mesma limitação. 
Limitação que é compreender o gigante que é o PRODETUR e todas as 
suas nuances, é algo que ainda está distante da nossa realidade. Isso 
impede a nossa contribuição às vezes mais efetiva, por uma falta de 
embasamento maior. Mesmo assim nós compreendemos a relevância e 
sabemos que ali, naquela diversidade, têm pessoas que têm bagagem 
histórica pra tarem contribuindo (representante do segmento do terceiro 
setor - RESPOSTA). 

Às vezes algumas situações de tomadas de decisão requerem um 
embasamento do qual eu não tenho. Eu Ana Paula, não digo que outros 
sócios da RESPOSTA não tenha. Nós temos sócios muito preparados. Mas 
não ocupava naquele momento uma posição de liderança que eu ocupava. 
Eu que tinha que estava dedicando, representado a RESPOSTA, então era 
eu que tinha que assumir essa presença. Então, eu atribuo que não são 
todos os assuntos que gravitam no Pólo que eu domino(representante do 
segmento do terceiro setor - RESPOSTA). 

Para Tatagiba (2002) a falta de conhecimentos políticos e técnicos dos 

conselheiros corresponde a um aspecto que pode comprometer o funcionamento 

dos conselhos como espaços deliberativos. Não se deve esquecer que, durante 

muito tempo, a sociedade civil brasileira adotou uma estratégia de confronto com o 

Estado e no momento está sentada lado a lado na administração, tendo que tomar 

decisões políticas. Como as discussões envolvem conteúdos de ordem técnica, 

muitas vezes a participação deles torna-se meramente figurativa. 

Como alternativa para que se possa superar, ou ao menos minimizar, os 

problemas impostos pela deficiência em determinados assuntos, os conselheiros 



69

sugerem a realização de palestras, seminários e/ou treinamentos voltados ao 

esclarecimento de determinadas temáticas que serão postas em pauta: 

Talvez uma qualificação. Por exemplo, para discutir o tema de turismo 
sexual, então antes disso poderia ter um embasamento, alguém vir fazer 
uma palestra sobre o que era e tal, desenvolvia, como se combatia. E aí, na 
hora da reunião e aí todo mundo já tava... pelo menos nivelado pra discutir 
o assunto. Eu acho que é por ai (representante do segmento privado - 
SEBRAE). 

Esses eventos de cunho informativo, segundo eles, seriam de grande 

valia, principalmente, aos membros que estivessem ingressando no Conselho para 

que se situassem nos trabalhos já desenvolvidos, bem como, em temáticas 

específicas, visando à melhoria dos debates: 

Eu acho que a coordenação deveria proporcionar um momento de 
nivelamento antes dos conselheiros atuarem. Ao ter novos conselheiros ser 
feito um momento de nivelamento, onde o PRODETUR fosse explicado, 
fosse feito um inventário cujo o assunto sobre meio ambiente, um 
documento histórico do Pólo fosse disponibilizado. Bastava, na minha 
opinião, um seminário de não mais que dois dias bem estruturado para 
preparar os novos conselheiros (representante do segmento do terceiro 
setor - RESPOSTA).  

Contraditoriamente, apesar dessa deficiência, evidenciada por alguns, a 

maioria dos conselheiros se considera devidamente qualificada para ocupar a 

função em exercício. Essa qualificação é atribuída à experiência adquirida no 

desempenho das atividades do serviço público, à vivência empresarial no setor de 

turismo ou à formação acadêmica. Os membros das instâncias públicas atribuíram 

esse preparo à experiência já adquirida no decorrer dos anos no desempenho de 

atividades do serviço público. Já os conselheiros representantes da iniciativa privada 

apontam como fator de qualificação a vivência empresarial conquistada no ramo de 

turismo. Enquanto os membros do Terceiro Setor apresentam a formação 

acadêmica como o grande diferencial para o exercício da sua função no Conselho: 

Me acho. Acho pela... Primeiro, para eu assumir uma secretaria-adjunta eu 
tenho que estar preparado... primeiro ponto. Segundo: como é do estatuto 
eu tenho, como secretario-adjunto, ser o suplente eu tenho que estar 
atentando quanto a isso. Como eu tenho de serviço público mais de 20 
anos, com noção política, noção administrativa, com bom senso de tomar 
decisões, eu acho que sou apto (representante do segmento público - BNB). 

Me acho sim, qualificado.Na verdade, nós temos uma vivência empresarial 
nesse campo bastante ampla, são 40 anos de atividade e de prestação de 
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serviço a cidade. Eu fui da aviação comercial durante 34 anos, administro 
hoje o Centro de Convenções, uma cooperativa. Então existe uma dinâmica 
de conhecimento, um acumulo de vida muito interessante. É evidente que a 
gente nunca sabe de nada... A gente sempre está aprendendo uma coisa 
nova. Sempre acumula experiência pra tomar decisões (representante do 
segmento privado - COOHOTUR). 

Sim. Porque o Conselho é estadual do turismo no Pólo Costa das Dunas e 
eu tenho a formação básica de turismólogo – eu sou bacharel em turismo – 
cem especialização nesta mesma área – meio ambiente e políticas públicas 
pelo departamento de geografia da UFRN – além de atualmente eu ser o 
gestor direto de um curso superior de turismo e hotelaria (representante do 
segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara Cascudo). 

Porém, como já evidenciado anteriormente no discurso de um deles, 

alguns dos entrevistados destacaram a dificuldade de participação em temas que 

necessitam de conhecimentos técnicos ou específicos que não fazem parte de sua 

formação: 

(...) ninguém é uma enciclopédia. Por exemplo... eu sou um economista. 
Não tenho obrigação de saber sobre engenharia, por exemplo. Pela 
motivação, pelo interesse a gente vai e tenta discutir o que uma área está 
fazendo, ou então até pegar informações pra ter embasamento. E ai, claro 
eu não diria que eu me sentiria desqualificado. Não é isso. Mas em algumas 
áreas você com certeza. Porque hoje no mundo contemporâneo a gente 
tem que estar atualizado. Por exemplo, a área bio-médica, não sei de nada, 
mas eu sei o que é uma doença, um corte, uma cirurgia, o que é que o cara 
vai ter, uma infecção. Quer dizer: o mínimo a gente deve saber alguma 
coisa, até por curiosidade mesmo. E como falei pra ter embasamento. E 
isso é o que leva a gente a participar do pólo, de ser economista, tudo visa 
o desenvolvimento econômico da região. O turismo ele é excelente por isso. 
Porque ele tem no bojo do turismo tem toda aquela cadeia, desde a parte 
gastronômica, à parte de artesanato, bares, de eventos, eventos de 
negócios, eventos de festas mesmo, culturais, folclóricos... eu acho bem 
interessante. O turismo é realmente um leque de possibilidades que devem 
ser bem exploradas aqui no RN, e não só aqui no RN, no Brasil todo 
(representante do segmento privado - SEBRAE). 

Sim, para umas temáticas sim, para outras não. Às vezes algumas 
situações de tomadas de decisão requerem um embasamento do qual eu 
não tenho. Eu Ana Paula, não digo que outros sócios da RESPOSTA não 
tenha. Nós temos sócios muito preparados. Mas não ocupava naquele 
momento uma posição de liderança que eu ocupava. Eu que tinha que 
estava dedicando, representado a RESPOSTA, então era eu que tinha que 
assumir essa presença. Então, eu atribuo que não são todos os assuntos 
que gravitam no Pólo que eu domino (representante do segmento do 
terceiro setor - RESPOSTA). 

Ou seja, a formação acadêmica, a experiência empresarial e a vivência 

em órgãos públicos são consideradas qualificações suficientes ao desempenho da 

função de conselheiro, apesar da existência de limitações como o domínio restrito 

em temas específicos que necessitam de posicionamento, de decisão. 
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Os entrevistados foram questionados acerca das possíveis ações que 

contribuiriam para a melhoria do desempenho como conselheiro. Os membros das 

instâncias públicas alegaram que a falta de continuidade e de periodicidade na 

realização das reuniões do Conselho, devido à substituição dos secretários, é uma 

das dificuldades encontradas no desenvolvimento eficaz da função de conselheiro. 

Outro ponto ressaltado foi o da importância da participação da sociedade civil nas 

reuniões, o que promoveria o enriquecimento dos debates e facilitaria a tomada de 

decisões. 

Dessa forma, a participação popular e a periodicidade das reuniões do 

Conselho foram apontadas como importantes à melhoria do desempenho dos 

conselheiros dos órgãos públicos. 

Eu acho que sempre você pode melhorar a respeito de um Conselho. Não 
sei te dizer como... mas assim, acredito que a participação de segmentos 
que nem estejam no Conselho... porque as reuniões são abertas e você 
pode como entidade ou mesmo cidadão participar dos debates, você não 
tem direito a voto mas pode enriquecer o debate com o seu conhecimento. 
Então acho que maior participação das pessoas na reunião é importante 
(representante do segmento público - SECTUR – NATAL). 

Não. Acho que só o que tem pra melhorar... o que às vezes dificulta é a 
mudança de secretário. Então isso dificulta porque sai um secretário, um 
secretário vai a reunião mês a mês... Ai vai outro... Um outro secretário que 
teve, devido às questões que tiveram políticas, a gente passo muito tempo 
sem reunião, mas com esse mesmo secretário a gente tá alcançando em 
dois em dois meses uma reunião (representante do segmento público - 
SETUR/RN). 

A assiduidade nas reuniões do Conselho, por vezes comprometida devido 

a viagens dos conselheiros e a realização de palestras e/ou treinamentos, voltados a 

esclarecer sobre uma determinada temática em pauta, são pontos que, segundo os 

membros dos órgãos de iniciativa privada, promoveriam a melhoria do desempenho: 

Na verdade a única coisa que me impede às vezes de...Como só tem 
reuniões de dois em dois meses, não coincide... e tô viajando. E eu noto 
que quem me substitui não participa da maneira que eu gostaria. Isso de 
certa forma me atrapalha porque eu perco oportunidade de algum assunto. 
Mas a gente se entende. Eu acho que desses Conselhos aqui na questão 
turística é o que melhor funciona, mais organizado. Graças, eu acho, até a 
coordenação do BNB (representante do segmento privado - ABRASEL). 

Sempre o ser humano sempre precisa para desenvolver qualquer função ou 
a sua capacidade, é sempre uma quantidade maior de informação. Quanto 
maior informação você tem a sua disposição, com certeza você terá melhor 
capacidade, melhor dinâmica para discutir ou resolver problemáticas. Não é 
a toa que o ser humano precisa se reciclar, estudar, e se atualizar hoje no 
século XXI a cada 6 meses. Daqui há alguns anos eu acho que todo mês 
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ele precisa se reciclar porque as dinâmicas e tecnologias são tão 
avançadas que obrigam o ser humano a passar por essa atualização 
permanente (representante do segmento privado – COOHOTUR). 

Talvez uma qualificação. Por exemplo, para discutir o tema de turismo 
sexual, então antes disso poderia ter um embasamento, alguém vir fazer 
uma palestra sobre o que era e tal, desenvolvia, como se combatia. E aí, na 
hora da reunião e aí todo mundo já tava... pelo menos nivelado pra discutir 
o assunto. Eu acho que é por ai (representante do segmento privado - 
SEBRAE). 

5.1.6  A ausência de cronograma de reunião: descontinuidade na abordagem das 

temáticas 

Para que o Conselho cumpra com a sua principal finalidade – a 

democratização do poder – torna-se necessário o desenvolvimento de algumas 

atividades, como descreve Teixeira (2000). O estabelecimento do cronograma de 

reunião é uma delas. Porém, a ausência de programação das assembléias a serem 

realizadas, ao longo do ano, se explicita na fala de alguns conselheiros do Pólo 

Turístico Costa das Dunas. 

As reuniões do Pólo não são periódicas. Não são sistemáticas. Não é todo 
mês que tem. Pelo exemplo, tem vários meses que não tem reunião 
(representante do segmento do terceiro setor - UFRN). 

A inexistência de um cronograma de reunião do Conselho gera um 

problema ainda mais sério, a não periodicidade das reuniões. Esse fato chega a 

comprometer a atuação, do conselheiro, já que várias são as atribuições que podem 

ser afetadas negativamente com a descontinuidade no tratamento das temáticas 

envolvidas.  

A transição política, através da substituição de secretários, é apontada 

como um dos fatores que interferem na periodicidade dos encontros, reiterando as 

dificuldades impostas ao desenvolvimento das atividades do Conselho devido à 

rotatividade de representação nas instâncias públicas, o que, por sua vez, prejudica 

a participação da sociedade civil: 

O que às vezes dificulta é a mudança de secretário. Então isso dificulta 
porque sai um secretário, um secretário vai a reunião mês a mês... Ai vai 
outro... Um outro secretário que teve, devido às questões que tiveram 
políticas, a gente passo muito tempo sem reunião (representante do 
segmento público - SETUR/RN). 
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Que houvesse melhor planejamento por parte da presidência do Pólo Costa 
das Dunas. Teriam que se articular melhor, que nós tivéssemos mais 
reuniões ao longo do ano, um calendário pré-estabelecido (representante do 
segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara Cascudo). 

Dessa forma, a inexistência de um cronograma de reuniões, divulgado 

com antecedência, se apresenta como fator que interfere no desempenho do 

Conselho e, conseqüentemente, do próprio Pólo. 

5.2 A CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DINÂMICA DE 

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TURÍSTICO PÓLO COSTA DAS DUNAS 

5.2.1. A partilha de poder entre Estado e Sociedade: uma disputa desigual 

Ao se avaliar a partilha de poder entre Estado e Sociedade Civil nas 

decisões tomadas no Conselho, percebe-se divergências de opiniões entre os 

entrevistados. Há quem considerem essa partilha democrática, já que permite a 

participação igualitária, não somente dos órgãos governamentais, mas também de 

todas as instâncias da sociedade civil (incluindo iniciativa privada, terceiro setor e 

comunidade), sob equilíbrio entre os diversos segmentos. Outros salientam que, 

apesar de haver a participação da iniciativa privada e do Terceiro Setor nas 

reuniões, o poder de decisão está centralizado nos órgãos governamentais, no caso, 

a Secretaria de Turismo (representante titular) e o Banco do Nordeste (financiador 

do PRODETUR). 

É bem dividido. Porque são as três áreas: setor público, privado, 3º setor. 
São bem representados no conselho. Na hora da escolha, dessas 
instituições... então existe já o percentual pra cada setor. È muito bem 
equilibrado, e vejo de uma forma muito positiva como é conduzido no 
conselho (representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

O Conselho, que é um órgão deliberativo e democrático, ele ouve todas as 
partes. A sociedade tem participação democrática e é ativa perante o 
Conselho. No entanto, há uma longa distância em participar e ter poder de 
decisão. A gente vem percebendo ao longo das reuniões que o poder de 
decisão está nas mãos do Banco do Nordeste e da Secretaria de Turismo. 
Por mais que a sociedade participe, reivindique, sugira, quem toma a 
decisão são os órgãos governamentais (representante do segmento do 
terceiro setor - Faculdade Câmara Cascudo). 

(...) as decisões sobre investimento. As decisões mais importantes lá na 
área do Conselho foram sobre o PRODETUR, e o PRODETUR foi 
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formulado pela burocracia do Estado junto com os órgãos que financiaram o 
PRODETUR (representante do segmento do terceiro setor - UFRN). 

Essas observações refletem que a divisão de poder no Conselho não 

acontece de modo harmonioso. Ao contrário, como menciona Dagnino (2002), é 

permeada de conflitos, devido à divergência de interesses entre as partes 

envolvidas. 

Algumas sugestões foram feitas para equacionar a divisão de poder nas 

decisões do Conselho. Uma delas se refere ao aumento de participantes de 

organismos da iniciativa privada e do Terceiro Setor com a conseqüente diminuição 

das instituições de natureza pública. Outra, diz respeito à ocupação da coordenação 

do Conselho, que atualmente se encontra sob a coordenação da Secretaria de 

Turismo: 

Eu acho até que essa participação do setor privado poderia ser aumentada, 
com a redução do poder público, que também acho necessário. Eu acho 
que a participação do setor privado, principalmente bem distribuído como é 
dentro do Conselho Pólo Costa das Dunas, haver mais participação de 
associações, de empresas e entidades de sociedade de economia mista, 
como SEBRAE, Banco do Brasil... Quer dizer, reduzisse um pouco mais o 
poder público ainda. Que a coordenação não ficasse muita com o poder 
publico. Existe a alternância democrática nisso ai, mas acho que se ficasse 
coordenação tudo no setor privado a coisa ficaria mais rápida e bem melhor 
(representante do segmento privado - ABRASEL). 

Isso já está devidamente delineado, quando o Conselho se instalou ele já 
tinha um organograma de decisão feito. E ele funciona daquela maneira. 
Talvez pudesse haver uma participação maior, mais efetiva da iniciativa 
privada. Eu acho que o representante titular não precisa ser 
obrigatoriamente o representante do Estado. Pode ser muito bem qualquer 
um membro eleito do Conselho. Todos têm capacidade. Eu acho que a 
questão meramente política ela às vezes num é tão interessante dentro de 
uma coisa tão importante como o Conselho (representante do segmento 
privado - COOHOTUR). 

Nesse sentido, alguns relatos revelam a partilha desigual de poder entre 

os membros das instâncias públicas em relação aos demais, prevalecendo o 

fortalecimento do Estado frente à sociedade civil no espaço público do Conselho. 

5.2.2. A sugestão de temas para a pauta de reunião: uma possibilidade de 

participação 
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A participação democrática no Conselho pode ser compreendida a partir 

das pautas de reuniões. A liberdade para sugestão de assuntos na pauta é relatada 

pela maioria dos entrevistados. Segundo eles, a escolha e a incorporação dessas 

sugestões são feitas de forma criteriosa e eficaz pela gerência executiva do Banco 

do Nordeste, considerando-se quesitos como relevância para o Pólo e cumprimento 

dos prazos para o envio: 

A pauta da reunião vem diante da pauta da última reunião que a gente faz 
que ficou pendente, daquela proposta. E se algum conselheiro queira 
naquele momento colocar alguma coisa que seja louvável naquele momento 
pra acrescentar, não tem problema nenhum (representante do segmento 
público - Município de São Gonçalo do Amarante). 

Podem sim. Existe um prazo para isso, quem quiser sugerir sugere. Existe 
uma demanda de assuntos mais polêmicos, que são ligados às questões do 
PRODETUR, são mais complexas. Mas todo mundo pode sugerir pauta, 
contanto que dentro dos prazos que são permitidos (representante do 
segmento privado - ABRASEL). 

Perfeitamente. Não só pode, como agregar uma série de informações, como 
levar pessoas, ou ouvintes para o conselho... Isso é interessante. Isso 
sempre é feito através do Banco do Nordeste, que é quem tem o 
agendamento do Pólo Costa das Dunas, e aqui no RN é muito bem dirigido 
pelo Banco do Nordeste, eu tem a frente José Maria, que é uma figura 
extraordinária, que dirigiu sempre com muita competência essas questões 
do andamento e do encaminhamento do Pólo Costa das Dunas 
(representante do segmento privado - COOHOTUR). 

A possibilidade em se opinar em assuntos a serem discutidos e 

deliberados nas reuniões, por meio da pauta, é apontada como a forma mais 

expressiva de participação democrática no âmbito do Conselho, ainda que sob 

ocorrência restrita. 

5.2.3. A Gestão dos Fundos do Conselho: o poder do Estado 

A centralização das decisões orçamentárias, por representantes do 

Estado, revela barreiras à efetivação do processo democrático, objetivo maior da 

formação dos conselhos. Essas barreiras tornam-se claras ao se analisar a gestão 

dos fundos do Conselho. 

Além da desigual partilha de poder, essa situação traz à toa outros 

problemas de igual proporção que põem em dúvida a eficácia do Conselho Turístico 

Pólo Costa das Dunas. Segundo Teixeira (2000), a prestação de contas é um dos 
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pré-requisitos a ser observado para que os conselhos, de fato, representem uma 

novidade institucional democrática, o que não é revelado pelos entrevistados desta 

pesquisa. 

O desconhecimento e a não divulgação ou transparência na aplicabilidade 

dos recursos financeiros é expressa pela maioria dos conselheiros, que não sabe 

descrever como esses são empregados e nem mesmo explicar a origem. Esse fato é 

considerado, por alguns, um entrave à melhoria do desempenho do Conselho. 

O quê? Repita. Acho que o conselho não tem fundo não. Ele tem projetos 
que podem ser discutidos lá, e a gente não meche com fundo não 
(representante do segmento público - SECTUR – NATAL). 

O Conselho, simplesmente, não tem fundos. Isso não existe (representante 
do segmento do terceiro setor - UFRN). 

As questões do fundo do conselho? Olha, ai eu não sei te responder, 
porque essa questão econômica nós não entramos nesse mérito... os 
conselheiros não entram nesse mérito. São puramente administrativas, dos 
administradores do Conselho. Sou conselheiro, e estou no Conselho 
exatamente para tomar decisões do que vem em pauta pra mesa 
(representante do segmento privado - COOHOTUR). 

Não. Esse aí, como eu te falei, eu to só dois anos... no período, nas 
reuniões que eu ia, eu não sei te informar ao respeito não (representante do 
segmento privado - SEBRAE).  

(...) que a gente tivesse acesso à fonte desses recursos, pra onde estão 
sendo encaminhados esses recursos. Então tudo isso ia possibilitar uma 
melhor participação da Faculdade Câmara Cascudo como conselheira 
(representante do segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara 
Cascudo). 

Outros quesitos que devem ser considerados, segundo Teixeira (2000), é 

o conhecimento por parte dos conselheiros das estruturas burocráticas e de 

mecanismos legais do setor, bem como, a discussão e análise de leis orçamentárias 

e elaboração de proposições,  atividades não abordadas nas falas dos membros do 

Conselho. 

Esses relatos revelam uma situação preocupante no âmbito administrativo 

do Conselho: a falta de clareza na comunicação e na utilização dos fundos (ou seja, 

na prestação de contas), a ausência de dos valores a serem empregados nos 

projetos e de conhecimento dos conselheiros em administração financeira, 

conhecimento indispensável ao exercício dessa função. 
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Menor parcela dos entrevistados procurou explicar a gestão de fundos do 

Conselho, ressaltando que estão vinculados ao PRODETUR, sendo a administração 

feita pela Secretaria de Turismo do RN juntamente com o Banco do Nordeste, 

financiador do Programa, e não pelos conselheiros, que têm a missão apenas de 

participar dos debates em reunião:  

A questão de fundos monetários? Geralmente o Conselho não têm fundos. 
Ele não administra fundos. Ele opina. Ele é consultado sobre fundos 
existentes, mas que são vinculados... alguma coisa... aos recursos do 
PRODETUR, que são administrados pelo BNB, mas que exige que exista 
essa discussão com o setor privado, com ong’s, associações, etc...( 
representante do segmento privado – ABRASEL). 

Bom, como temos o BNB, que é a entidade junto ao BID... então são 
recursos oriundos que vem desse, que vem através do BNB, então que o 
nosso representante do BNB, que é o nosso pretendente, ele que sempre 
está presente, isso fica muito fácil, que tem o PRODETUR, o coordenador 
do PRODETUR, e fica muito fácil trazer as informações de como anda cada 
projeto, de como esta sendo desenvolvido, sempre é relatado isso ai. Como 
esses fundos estão chegando ao Estado, as dificuldades que estão 
acontecendo, às vezes de ordem burocrática. E isso facilita muito os relatos 
da aplicação desses recursos. Então os fundos, como é feito o depósito no 
próprio BNB, facilita esse entendimento pra gente. E todo outro que vier, 
ligado ao Ministério do Turismo ou outro, são possíveis de serem 
assimilados pelos conselheiros (representante do segmento público - BNB). 

Dessa forma, podem-se melhor compreender algumas abordagens, 

mencionadas anteriormente, quanto a partilha de poder entre Estado e Sociedade 

Civil nas tomadas de decisão do Conselho, com destaque à superioridade de poder 

dos órgãos governamentais e do Banco do Nordeste. A partilha é desigual e se 

reflete na administração dos recursos destinados aos projetos do Conselho. 

Esta gestão acontece no Conselho, na reunião do Pólo Costa das Dunas. A 
gente vai vendo quais são as prioridades do Estado, a questão da infra-
estrutura, de promoção, as políticas públicas de turismo. Mas realmente 
quem bate o martelo é o Banco do Nordeste juntamente com a Secretaria 
Estadual do Turismo (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 

5.2.4. Os aspectos positivos e negativos do funcionamento do Conselho: a 

percepção dos conselheiros 

Os conselheiros analisaram, também, o funcionamento do Conselho, 

apontando aspectos positivos e negativos. A competência dos membros do 

Conselho, a possibilidade de debate e de participação das diversas instâncias da 
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sociedade civil, a interação entre os órgãos governamentais e as demais esferas 

sociais, a coordenação do Banco do Nordeste e o reconhecimento e credibilidade 

adquirida pelo Conselho, junto a órgãos internacionais como o BID, foram apontados 

como. 

Os conselheiros enfatizaram, ainda, a importância do funcionamento do 

Conselho em relação ao desenvolvimento de ações de políticas públicas através de 

programas e/ou campanhas, de combate à exploração sexual, de qualificação dos 

taxistas, do material-cartilha de manipulação de alimentos, de profissionalização dos 

jovens guias turísticos, dentre outros já realizados: 

Eu re-intero que os aspectos positivos que vislumbro é pensar no 
pioneirismo – o Conselho daqui é pioneiro no Brasil, ela foi reconhecida pelo 
BID como uma boa experiência, democrática quando as pessoas têm 
acesso, o estudante pode ir, a instituição de ensino pode ir, os sindicatos... 
assim ... então... e Considero que o fato do Pólo Costa das Dunas existir, 
ele inspirou um no Costa Branca. Nosso pólo já foi visitado por especialistas 
do BID. Tem todo um reconhecimento (representante do segmento do 
terceiro setor - RESPOSTA).  

Os aspectos positivos: o Conselho tem essa função de gerenciar, de dar as 
diretrizes, de elaboraras ações de políticas públicas de turismo, para 
desenvolver a atividade de forma mais planejada em âmbito estadual. O 
segundo é a representatividade, daí as Instituições de Ensino Superior, o 
Terceiro Setor, você tem as entidades de classe, as Secretarias Municipais 
de Turismo. Então o turismo tá bem representado nas cadeiras do conselho. 
São esses os dois pontos mais positivos (representante do segmento do 
terceiro setor - Faculdade Câmara Cascudo).  

Porém, existem fatores que afetam negativamente o funcionamento do 

Conselho, dentre os quais: a centralização da coordenação do Conselho pelo poder 

público; a deficiência na qualificação e/ou formação dos conselheiros; a ausência de 

um planejamento estratégico eficaz com projetos voltados à geração de emprego e 

renda, por exemplo; a burocratização do Conselho; a reduzida consciência da 

importância do papel do Conselho para o desenvolvimento do Estado; o reduzido 

preparo dos representantes dos municípios beneficiários nas temáticas discutidas; a 

não periodicidade das reuniões; obscuridades na administração dos recursos. 

O que é negativo é a questão burocrática que isso é uma série de 
documentos, até mesmo o próprio estado, ele exige documentações dos 
municípios, também... a parte negativa que eu acho é isso (representante 
do segmento público - Município de São Gonçalo do Amarante). 
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Agora o aspecto negativo é ainda, posso colocar como uma contribuição, é 
a participação das prefeituras e seus representantes muitas vezes por não 
conhecer bem o que é o Conselho, isso tem levado a acreditar que eles 
estão ali mais no sentido de angariar recursos para implantação, mas não 
discute muito os projetos que estão para suas cidades. Então percebo que 
há ai uma carência na formação dos representantes de alguns municípios e 
talvez uma motivação maior pra eles representarem suas cidades no 
Conselho (representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN).  

Os negativos eu vejo as questões dos recursos mesmos, eles não são 
passados para nós os números, de onde vêm os fundos.  Quantidade de 
recursos que nós temos para o ano de 2007? Isso ninguém sabe. 1 Milhão 
de reais? 1 milhão e meio? Para onde vai ser direcionado esse recurso. 
Então isso tem que ser mais claro no âmbito do conselho. E a outra é a 
questão política que envolve os bastidores. Muda o secretário então muda 
toda a história do Conselho, desarticula o conselheiro, muda a agenda de 
reunião em cima da hora (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 

E o ponto negativo que eu acho, é a distância de uma reunião para outra. 
Porque isso desmotiva os prefeitos, desmotiva os presidentes de entidades 
(representante do segmento público - SETUR/RN). 

De acordo com Teixeira (2000), o caráter deliberativo dos conselhos deve 

ser garantido, já que estão vinculados aos grupos sociais representados. Por esse 

motivo, é indispensável a divulgação, a publicização, dos debates travados em seu 

interior para que as suas deliberações sejam objeto de avaliação pelas partes 

envolvidas. Porém, segundo os entrevistados, o Conselho não procura disseminar 

essas informações, indo de encontro a um dos princípios básicos que justifica o seu 

funcionamento. 

Dessa forma, algumas sugestões foram feitas para a melhoria do 

funcionamento do Conselho, dentre elas: a divulgação das ações desenvolvidas pelo 

Pólo Costa das Dunas através de internet e/ou livro com edição bianual: 

Acho que as questões do Conselho poderiam ser editadas e mais 
publicadas... mais freqüentemente editadas para divulgação... porque com 
isso você teria mais força. Inclusive para cobrar da sociedade, ou do 
governo as ações necessárias (representante do segmento privado - 
COOHOTUR). 

Eu penso que deveria ter um núcleo de estudos, de pesquisas. Então, eu 
penso que é precisamos ser menos focados no achismo, eu avalio que 
algumas reuniões são vaidades, falta produção do conhecimento 
(representante do segmento do terceiro setor - RESPOSTA). 

Apesar dos pontos positivos do funcionamento do Conselho, 

principalmente os relacionados às possibilidades de representação das diversas 
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esferas sociais, foram evidenciados pontos negativos de extrema relevância. Esses 

pontos negativos podem abrir diversos questionamentos acerca dos reais propósitos 

do Conselho, ou da prevalência de interesses particularistas em detrimento das 

prioridades sociais. 

5.3. LEITURAS DOS MEMBROS DO CONSELHO ACERCA DAS INSTÂNCIAS 

DECISÓRIAS E PARTICIPAÇÃO 

Quando questionados  nas ações que o Conselho deveria realizar com 

mais ênfase, os conselheiros destacaram a necessidade de elaborar projetos que 

objetivem melhorias estruturais dos municípios envolvidos, para se trabalhar 

políticas efetivas voltadas à preservação do meio ambiente, bem como, a realização 

de eventos que promovam maior integração das partes envolvidas, já que é 

perceptível o restrito de envolvimento das lideranças políticas nas ações 

desenvolvidas pelo Conselho. 

Entende-se muito pouco de planejamento, a interiorização do turismo pra 
mim é gravíssimo. (...) Não dá pra gente trabalhar a sustentabilidade se as 
políticas publicas não funcionam. Não dá pra ter sustentabilidade se a 
escola no município não é de qualidade, se o hospital do município não é de 
qualidade. Se não há saneamento, se não há coleta seletiva (representante 
do segmento do terceiro setor - RESPOSTA). 

Eu acho que a questão ambiental. É uma coisa que não tem como escapar. 
Então se a gente não preservar a gente não vai ter o turismo. Tem que dar 
uma ênfase nesse aspecto mesmo(representante do segmento privado - 
SEBRAE). 

Eu acho que fazer mais eventos que possam causar motivação aos que não 
são muito assíduos, representantes da prefeitura. Seminários com os 
empresários do setor do turismo...Essa possibilidade de uma interação 
maior dos empresários com o setor educacional. É o que eu sinto que há 
carência (representante do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN).  

Quanto à atuação da bancada representada, parcela dos conselheiros 

considera satisfatória: 

Essa é uma bancada bastante vocal. Ela está sempre presente. Ela tem um 
peso importante. Ela é respeitada pelas demais entidades. E eu creio que 
os interesses das universidades do setor dessa área de serviço tá bem 
representado (representante do segmento do terceiro setor - UFRN). 



81

Eu represento as IE’S. no caso a Câmara Cascudo, conveniada a Estácio 
de Sá do Rio de Janeiro, e temos um envolvimento bem participativo dentro 
do Conselho. Por exemplo, o GT que a gente participa, o grupo de trabalho 
de qualificação profissional turístico. Nós temos reuniões periódicas, nós 
deliberamos algumas ações, como alguns eventos. Nós conseguimos trazer 
pra cá Marilia Sará o ano passado para uma palestra sobre ENAD, algumas 
ações voltadas para o meio ambiente. Nós estamos agora reabrindo a 
ABBTUR/RN, que é uma entidade que representa os bacharéis e 
estudantes de turismo em rede em nível estadual, que estava fechada 
desde o ano 2000, e agora a gente tá reabrindo. Provavelmente a ABBTUR 
vai ter futuramente um assento no Conselho, e isso é muito importante. 
Então as IE’s estão desenvolvendo bem esses trabalhos. Sempre 
contribuindo nas pautas de reunião, dando sugestão pro próprio Banco do 
Nordeste, pra SETUR. Então a gente representa bem essa função 
(representante do segmento do terceiro setor - Faculdade Câmara 
Cascudo). 

Essa bancada tem uma atuação brilhante. Ela está sempre lutando, 
mostrando os caminhos, dizendo o que é que precisa fazer, dizendo o que é 
que precisa ser efetivamente acelerado, para que o RN tenha sempre um 
turismo dinâmico, um turismo crescente e cada vez mais produzindo 
emprego e renda para essa cidade tão bem privilegiada, chamada Natal 
(representante do segmento privado - COOHOTUR). 

Enquanto outros reconhecem deficiências de desempenho e ressaltam a 

necessidade da melhoria da participação e de qualificação dos conselheiros: 

Eu acho que nossa participação é mediana. Nós não temos ainda 
participação de excelência. Isso tem que ficar muito claro, tem algumas 
questões agora... que as ONG’s... porque a separação é assim – o que não 
é governo. (...) Eu não me atrevo a avaliar o CEFET, a UFRN.. mas acho 
que ainda as ONG’s estão tendo um desempenho mediano. Poderíamos 
estar em outro patamar (representante do segmento do terceiro setor - 
RESPOSTA). 

Muito boa, mas acho que poderia crescer, e também poderia reduzir um 
pouco a participação do poder público, pra dar mais importância ao setor 
privado e mais força, e as coisas andarem mais rápido (representante do 
segmento privado - ABRASEL). 

Eu acho que a mais atuante é a da sociedade civil organizada. E as menos 
atuantes são as entidades de ensino e ONG’s. Eu acho que talvez não 
tenham uma vivência tão grande do dia-dia dos problemas, e daí termina na 
dinâmica como é a reunião do Conselho uma distância maior da realidade 
(representante do segmento privado - SINDETUR / RN). 

O nível de atuação das bancadas, segundo eles, varia de acordo com a 

temática em pauta, ou seja, em função dos interesses que defendem. Dessa forma, 

as organizações de Terceiro Setor e, principalmente, as da iniciativa privada, 

demonstram uma participação mais ativa do que as públicas, já que o Conselho é 

um instrumento de denúncia dos problemas vivenciados no cotidiano de suas 

respectivas atividades e, ao mesmo tempo, de reivindicação de respostas: 
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As mais atuantes são as ligadas aos empresários, que estão convivendo na 
ponta com o setor, e do setor das instituições de ensino. As menos atuantes 
são os representantes das prefeituras. Estão ali muito mais pra cobrar, pra 
reivindicar. Nós sentimos que há uma carência na base, na parte de 
formação dos seus quadros para discutir melhor os projetos (representante 
do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

Eu creio que uma das bancadas mais atuantes é a bancada dos sindicatos 
que agregam, por exemplo, grande o setor hoteleiro. Porque eles estão 
vivenciando na prática problemas, por exemplo, fim de um dos vôos chaters
pro Estado, falha. O Estado não faz a divulgação adequada pra temporada, 
eles sentem isso imediatamente no movimento dos empreendimentos deles. 
E rapidamente eles usam o Pólo como um vocal, um fórum pra solucionar 
os problemas com relação a isso. Por exemplo, um tema extremamente 
importante para o setor de hotéis é essa questão de segurança. Então você 
sempre vê lá sempre setores dos hotéis, pessoas que vão falar de crimes 
ou de problemas de falta de policiamento em certas áreas da cidade que 
afetam o turista. Então, isso eles estão sentindo muito mais no dia-dia deles 
os problemas, e eles são extremamente ágeis para rapidamente levar isso 
para discussão do Pólo (representante do segmento do terceiro setor - 
UFRN).  

De acordo com os entrevistados, os cidadãos, independentemente de 

estarem representados por alguma instância do Conselho, têm o direito de 

participação nas reuniões, já que são abertas ao público e contemplam momentos 

destinados à participação popular, denominado de “pinga-fogo”, possibilitando que o 

cidadão faça observações, sugestões ou reivindicações: 

Existe um espaço lá para participação. O pessoal lá assiste, e no final tem 
um momento, que chamam de pinga fogo, onde podem fazer perguntas, dar 
idéias. E a distribuição, vendo a questão de participar... a sociedade está 
representada como um todo, acho que não existe discriminação de 
nenhuma das classes, devido as ONG’s, as entidades... não existe ninguém 
excluído do processo. Querendo participar, encontra espaço, seja através 
do pinga fogo, como de qualquer das entidades, das ONG’s... da 
comunidade em geral (representante do segmento privado - ABRASEL). 

Sim, é aberto ao público. E tem o momento onde o público pode se 
manifestar. Tem um momento certo onde cada um que estiver presente 
pode dar informação, aviso, ou levar algum protesto. Então vejo muito 
democrático a participação de toda a sociedade no Conselho (representante 
do segmento do terceiro setor - CEFET/ RN). 

Eu avalio que o Conselho é democrático, ele convida todos os segmentos, 
mesmo fora do conselho – tem lá sindicatos, bugueiros, empresas, 
associações do interior. Eu acho admirável que o Conselho não se 
proponha a ter reuniões de portas fechadas. As reuniões são abertas, elas 
têm plenária, fica a mesa dos conselheiros e em torno quem quiser assistir. 
Então ai evidencia transparência. Eu avalio a participação, a gestão, a 
postura, o profissionalismo, a agilidade, a garra, advém da postura e da 
liderança do Banco do Nordeste (representante do segmento do terceiro 
setor - RESPOSTA).  
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Porém, deve-se salientar que essa participação não possibilita voto, 

limitando-se apenas à manifestação de idéias de participantes não conselheiros. O 

direito ao voto, ou seja, o poder de decisão é restrito aos membros do Conselho. 

De participar sim. O microfone é aberto nas reuniões. As pessoas 
reivindicam, criticam, sugerem, dão depoimentos, avisos. Mas a uma longa 
distância até chegar a decisão. O poder de decisão eles não têm. Só quem 
faz parte do Conselho (representante do segmento do terceiro setor - 
Faculdade Câmara Cascudo). 

Eu não digo nas decisões, mas durante as reuniões alguém pode se 
pronunciar, o pessoal que está envolvido, assistindo ali, pode pedir a 
palavra e sugerir alguma coisa. E ai teria que entrar em votação pra chegar 
em uma decisão. De repente pode sim, influenciar ou não (representante do 
segmento privado - SEBRAE). 

Essa possibilidade de participação é, por vezes, desconhecida da maioria 

dos cidadãos, que poderiam utilizar esse espaço de debate para a melhoria da 

comunidade. Um dos conselheiros ressalta que esse desconhecimento se deve à 

falta de divulgação, por parte do próprio Conselho.

Existe sim... O que existe, na verdade, é um desconhecimento da própria 
sociedade, talvez por falha do próprio Conselho em não divulgar o trabalho, 
entendeu? Mas qualquer cidadão pode propor a um membro do conselho a 
sua participação como ouvinte, ou levar m assunto deveras importante para 
pautar no conselho, através de um conselheiro ou de um representante. 
Esses assuntos são devidamente analisados criteriosamente com a 
administração do conselho e discutidos (representante do segmento privado 
- COOHOTUR). 

Dessa forma, os conselheiros expressam a importância da participação 

popular nos assuntos, colocados em pauta nas assembléias do Conselho, como 

forma de enriquecer os debates em temas que fazem parte do cotidiano da 

população beneficiária e/ou afetada pela atividade turística. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao se avaliar os mecanismos de funcionamento do Conselho Turístico 

Pólo Costa das Dunas, a partir de pesquisa qualitativa realizada junto a doze 

membros representantes do Conselho, verificou-se alguns pontos de divergência 

entre os princípios norteadores dos conselhos e a sua realidade. 

Apesar de se constituir como um novo espaço público, com a finalidade 

de estreitar o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, através da representação 

de várias esferas sociais além das instâncias públicas, pode-se constatar que a 

partilha de poder no Conselho não ocorre de forma igualitária. As funções de 

coordenação das atividades do Conselho são assumidas pelos representantes dos 

órgãos públicos e do Banco do Nordeste, financiador do programa, limitando a 

participação dos demais membros, muitas vezes, à participação nas reuniões.  

Nesse sentido, o espaço público gerado pela instauração do conselho é 

dirimido pela centralização de poder em alguns atores que atuam na arena pública 

gerada. Isso porque eles concentram determinados tipos de capital social e 

econômico, que possibilita a força institucional gerada.  

O Banco do Nordeste se apresenta como o principal financiador do 

programa. Nesse sentido, consegue converter o seu poder econômico em força 

institucional no espaço público gerado pelo conselho de turismo. Já os órgãos 

públicos apresentam a questão regulatória como meio de caracterização de poder 

no conselho.  

Assim, essa divisão desigual das principais atividades contribui para o 

fortalecimento de um determinado grupo frente aos demais. Isso pode ser 

evidenciado ao se analisar, por exemplo, a gestão dos fundos do Conselho, pela 

qual a maioria dos conselheiros desconhece a origem e a aplicabilidade dos 

recursos financeiros. 

A transparência na aplicação dos fundos e das atividades institucionais 

pode ser uma das perspectivas apresentadas para democratizar as atividades 

geradas. Todos os atores devem conhecer os mecanismos institucionais, assim 

como a canalização dos recursos, para, dessa forma, configurar-se práticas mais 

pautadas pela reflexividade social. 

A ausência de um cronograma de reunião e de um plano de ação 

devidamente sistematizado também é um resultado dessa centralização de poder 
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por parte do Estado, o que por sua vez dificulta a atuação dos conselheiros da 

iniciativa privada e do Terceiro Setor. 

Apesar de terem a possibilidade de sugerir assuntos para a pauta de 

reunião, os conselheiros relatam que o intervalo entre a entrega da pauta de reunião 

e a sua realização é muito curto impossibilitando um debate prévio entre os demais 

membros da organização representada. Dessa forma, a tomada de decisão do 

conselheiro se embasa apenas na sua visão individual, cabendo-lhe apenas divulgar 

a ata da reunião realizada. 

O nível de qualificação dos conselheiros também se apresenta como uma 

dificuldade ao desenvolvimento das atividades do Conselho, já que a maioria dos 

entrevistados revelou insegurança e desconhecimento quando temáticas 

específicas, que fogem da sua realidade organizacional, são abordadas nas 

assembléias. Dessa forma, a opinião de poucos se sobressai das demais, correndo-

se o risco de prevalecerem interesses privatistas em detrimento dos da coletividade. 

Dessa forma, o Conselho se apresenta mais como meio de legitimação 

institucional do que meio de caracterização da criação de uma esfera pública 

propriamente dita. Falta, dessa maneira, uma cultura democrática que atravesse as 

práticas institucionais dentro do conselho.  

Apesar desses entraves, as possibilidades efetivas de democratização 

das políticas públicas e das práticas no seio do planejamento do Estado são 

tremendas. O convívio com esse novo mecanismo institucional que representa a 

concretização do conselho pode estabelecer uma nova cultura democrática que 

consegue reverter o quadro de apatia participativa que permeia o conselho de 

turismo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

- PERFIL

1. Cargo: 

2. Função: 

3. Tempo de serviço no órgão: 

4. Tempo de serviço público: 

5. Grau de escolaridade: 

6. Há quanto tempo você representa (instituição) no Conselho? 

7. Como você foi escolhido para representar (instituição) no Conselho? 

8. O que você faz como conselheiro? 

9. Qual a sua motivação para realizar o trabalho de conselheiro? 

10. Como você toma as decisões dentro do Conselho? As decisões são discutidas 
com os demais colaboradores da organização? 

11. Existe alguma forma de comunicação entre você (conselheiro) e os demais 
colaboradores da organização? 

12. Você participa nas decisões tomadas no âmbito do Conselho? Como se dá essa 
participação? 

13. Você se acha qualificado para exercer a sua função de conselheiro? Explique. 

14. O que poderia ser feito para melhorar o seu desempenho como conselheiro? 

- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

15. Como você percebe a partilha de poder entre Estado e Sociedade Civil nas 
decisões tomadas no Conselho? 

16. Como são definidas as pautas de reuniões? (Todos os conselheiros podem 
sugerir assunto?) 
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17. Como é definida a gestão dos fundos do Conselho? 

18. Existe alguma maneira da sociedade – não representada por conselheiro – 
participar/ interferir nas decisões do Conselho? 

19. Como você vê o funcionamento do Conselho? Cite os aspectos positivos e 
negativos. 

20. O que o Conselho deveria fazer com maior ênfase? 

21. Como você vê a atuação da bancada que você representa? 

22. Qual bancada é a mais atuante? E a menos atuante? 


