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A avaliação do desenvolvimento não pode ser 
dissociada da vida que as pessoas podem levar 
e da verdadeira liberdade que desfrutam. O 
desenvolvimento dificilmente pode ser visto 
apenas com relação ao melhoramento de 
objetos inanimados de conveniência, como um 
aumento do PIB (ou da renda pessoal) ou a 
industrialização – apesar da importância que 
possam ter como meios para fins reais. Seu 
valor precisa depender do impacto que eles 
tem nas vidas e liberdades das pessoas 
envolvidas, que necessita ser central para a 
ideia de desenvolvimento. 

Amartya Sen 

 

 



 

 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

 

RESUMO 

 

A dissertação avalia a efetividade do Programa de Desenvolvimento do Turismo na 
segunda fase (2005-2012) no município de Parnamirim/RN, busca-se verificar se 
este contribui para o desenvolvimento. Especificamente objetivou: a) Descrever as 
características e as ações do Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
município de Parnamirim/RN; b) Identificar as percepções dos gestores públicos; da 
iniciativa privada e da sociedade civil a respeito da efetividade das ações do 
PRODETUR em Parnamirim e das repercussões do programa na qualidade de vida 
da população local; e c) Identificar as efetivações do PRODETUR na vida da 
população local que tenha participado de alguma ação do programa.  Para tais 
pretensões, o percurso envolvendo a emergência e a consolidação do fenômeno 
turístico no seio da sociedade moderna, bem como o momento de intervenção do 
Estado no setor foi importante para verificar quais características estão imbuídas nas 
políticas públicas de turismo. Aliado a discussão do desenvolvimento para além do 
viés economicista, tendo as contribuições de Amartya Sen (desenvolvimento como 
liberdade) eixo norteador. Para a avaliação propriamente dita foram utilizadas as 
falas dos diversos atores locais envolvidos com o programa, compreendendo: 
gestão pública do turismo, iniciativa privada, sociedade civil e população local. Além 
de dados secundários coletados em instituições como IBGE e Secretaria Municipal/ 
Estadual de Turismo. Os resultados encontrados com a pesquisa nos mostraram 
que o PRODETUR II contribui com alguns elementos que podem cooperar para o 
desenvolvimento de Parnamirim/RN, pois este ocasiona efetivações significativas em 
cada bairro pesquisado. No entanto, é relevante observar que esses elementos 
estão aquém das reais possibilidades, uma vez que os resultados do programa 
poderiam ter sido mais substanciais. Neste sentido, ressaltamos que o 
fortalecimento da gestão pública e a mobilização da população local são elementos 
imprescindíveis para maior efetividade do PRODETUR nas próximas etapas.  

 

Palavras-chave: PRODETUR. Avaliação. Desenvolvimento.   
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ABSTRACT 

 

The study consist in a investigate of effectiveness of a second round of Program for 
Development of Tourism (2005-2012) in the city of Parnamirim (RN), investigating 
their contribution for the Development. The purposes of this study: a) Describe the 
characteristics and actions of the Tourism Development in Parnamirim (RN), b) 
Identify the perceptions of the Public Managers, Private sector and Civil Society 
about the effectiveness of the shares of PRODETUR in the city of Parnamirim and 
theirs quality of life impacts, c) Identify the effectiveness of PRODETUR in the lives of 
local people who participated in some program action. To these, the way involving 
the emergence and the consolidation of the tourism phenomenon in modern society 
as well as government intervention in the sector was important to check which 
features are imbued with government tourism policy. Together with human 
development concept based on Sen´s arguments (development as freedom). This 
research uses interviews of different actors involved in the program, including public 
management, private sector, civil society and local population. As a secondary 
source of information this research includes data from the government institutions as 
IBGE, Municipal and State Secretary of Tourism. This study demonstrates that the 
PRODETUR II contributes with some elements that can cooperate for development 
of Parnamirim/RN, as this causes significant efetivations in each neighborhood 
searched. However, is important to note that these elements are short compared to 
the real possibility, since the program's results would have been more significant. In 
this regard, we emphasize that strengthening public management and mobilization of 
the local population are indispensable for greater effectiveness PRODETUR in the 
next stages. 

 

Keywords: PRODETUR. Evaluation. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Figura 01 - Vista da Praia de Pirangi do Norte, Parnamirim/RN. 

Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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O deslocamento e o contato com outras localidades, sociedades e 

culturas sempre foi uma realidade entre os povos. Esses contatos se deram 

inicialmente por motivos de sobrevivência e comerciais, principalmente no chamado 

período neolítico, paleolítico e na antiguidade ocidental, como atestam os relatos 

deixados, dentre outros, pelos fenícios e sumérios. Já em Grécia e Roma 

encontram-se motivações diferentes dessas, como as do tipo religiosas e de 

competições atléticas. Contudo, a noção de viajar como uma forma de “entreter-se” 

e “desestressar” é uma invenção recente na história da humanidade, datando 

aproximadamente do início do século XX. 

As mudanças sociais decorrentes da Revolução Industrial propiciaram 

alterações estruturais no modo de vida das sociedades, operando-se a passagem do 

tradicional para o moderno, que, segundo Simmel (1976), significou também a 

passagem do mais lento para o mais rápido e de uma nova postura de 

comportamento nos indivíduos que passaram a viver nas cidades. Entre as 

mudanças sociais mais profundas está, o estabelecimento de um novo ethos do 

trabalho (WEBER, 2004a) que significou, principalmente, uma conduta disciplinada, 

um novo estilo de vida, cuja violação significava uma falta de dever.  

O estabelecimento do trabalho diferente do faber, nas palavras de Arendt 

(2010), implicou diversos novos condicionamentos nas sociedades que passaram 

por essa mudança, e uma das mais nítidas é sem dúvida a divisão do tempo social. 

Nas sociedades predominantemente pré-modernas não havia uma delimitação rígida 

entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, já que o descanso, as 

atividades festivas e as atividades produtivas eram esferas indissociáveis da vida 

social.   

Essa separação do tempo, dedicado às dimensões da vida, possibilitou a 

institucionalização do tempo livre, com um sentido completamente novo na história 

da humanidade, o de ludicidade, denominado de lazer, isto é, tempo que deve ser 

aproveitado com atividades que proporcionem prazer e satisfação.  

Neste contexto, o tempo de descanso no início da Revolução Industrial, 

século XVIII, era quase que completamente destinado à recuperação das forças 

físicas, apesar de se encontrarem festivos populares como jogos realizados nas 

ruas.  Esse tempo livre só aumentará a partir da segunda metade do século XIX, 
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quando uma parte dos trabalhadores ingleses começará a dispor do sábado à tarde 

juntamente com o domingo para as atividades recreativas; e se expandirá a partir do 

século XX, com a conquista das reivindicações pelos sindicatos dos trabalhadores 

de maior tempo para o descanso e de um período de férias remuneradas. 

Diante deste cenário, surgem novas atividades inseridas no tempo de não 

trabalho, dentre as quais, destaca-se o turismo1. Pode-se citar, como fatores 

impulsionadores para o seu crescimento, o estímulo por parte dos burgueses e 

religiosos para a realização de atividades consideradas disciplinadas, como, 

excursões ao campo e ida aos balneários marítimos para os trabalhadores, uma vez 

que se objetivava diminuir as festanças populares que eram realizadas nos períodos 

de folga. Contribuíram também, a expansão dos meios de transportes; o 

desenvolvimento da mídia, principalmente rádio e televisão; e o surgimento da 

categoria lazer como um direito e uma necessidade do trabalhador.  

O turismo, caracterizado por ser um deslocamento totalmente diferente de 

outros mais antigos, realizados nas sociedades tradicionais, surgiu em um momento 

de profundas mudanças que ocasionaram o estabelecimento de uma sociedade do 

mercado, da mercadoria, da racionalização (WEBER, 2004a) e de uma mudança 

nas próprias estruturas cognitivas dos sujeitos (SIMMEL, 1976). Neste sentido, o 

deslocamento, prática antiga, vinculou-se a um conjunto de significações imaginárias 

e simbólicas presentes na sociedade pós-revolução industrial dando forma a um 

novo tipo de deslocamento. 

Consoante a isso, percebe-se que o turismo é uma invenção social 

consequente da construção histórica do processo de desenvolvimento capitalista, 

acompanhando todas as suas transformações. Não obstante, o pioneirismo de se 

oferecer viagens com características turísticas, em 1840 pelo inglês Thomas cook, 

pôs em evidência os retornos econômicos que esse setor poderia gerar. Essa 

percepção ocasionou que o mercado passasse a investir na área, já que o apelo 

“viajar para descansar” e o “conhecer o outro” muito passou a atrair a sociedade 

contemporânea, que começou a se interessar por atividades inseridas no rol do 

lazer. Pode-se dizer que no âmbito mercadológico criou-se uma necessidade 

turística, isto é, transformou-se em um ícone de status e de desejo. Urry (2001, p. 

                                                             
1
 Embora a literatura acadêmica sobre o turismo, aborde-o em seus diversos segmentos e 

motivações, como o religioso, de negócios, ecoturismo, entre outros. O turismo surgiu como uma 
motivação da prática do lazer.   
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19) pontua com relação a isso: “[...] ser turista é uma das características da 

experiência “moderna”. Não “viajar” é como não possuir um carro ou uma bela casa. 

É algo, que confere status [...]”. 

Foi neste sentido que o Estado começou a incentivar o turismo, pela 

relevante posição de atividade econômica que o setor assumiu no início do século 

XX.  Entretanto, faz-se mister ressaltar que a massificação das viagens só ocorreu 

efetivamente após 1936 quando os direitos trabalhistas foram conquistados na 

Europa, permitindo uma diminuição da jornada de trabalho e o estabelecimento das 

férias remuneradas. Só a partir desse momento é que se percebem atuações mais 

consistentes, seja na expansão da oferta do mercado turístico, seja de ações 

estatais incentivando o setor.  

Como justificativa para o incentivo, por parte do Estado, está o discurso 

hegemônico de ser o turismo um aliado do desenvolvimento, por gerar renda, 

empregos e dinamizar as economias locais. Este fator impulsionou a criação de 

políticas públicas para o setor tanto internacionalmente quanto no Brasil, o que 

ajudou na estruturação da atividade a nível mundial e de uma relevante expansão a 

partir da segunda metade do século XX. 

A respeito da intervenção estatal internacional, tem-se a França como um 

dos primeiros países a investir na área, criando a primeira Lei Orgânica para a 

atividade, em 1910, recomendando estudos e esforços para melhorá-la. Em 1940, a 

França já considerava o turismo não apenas atividade econômica, mas, atividade de 

interesse da sociedade, por sua relação com a cultura, à imagem do país e com 

outras atividades (BADARÓ, 2008). 

No Brasil, o turismo como prática social só começa a deslanchar após a 

vinda da família real, que possibilitou tanto a resignificação com relação ao uso do 

mar e da praia, com o hábito de banhar-se, que tinha nessa época conotação de 

tratamento medicinal; quanto ocasionou à abertura dos portos, ficando o país, mais 

exposto aos holofotes mundiais (PIRES, 2001).  

A expansão da chegada de estrangeiros no Brasil, curiosos do “exotismo” 

do país; bem como o crescimento urbano acelerado pelo qual passou as cidades do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, provocou o desenvolvimento dos primeiros serviços 

de hotelaria. Junte-se a esses, as mudanças do século XX, como a revolução nos 

transportes; a consolidação das leis trabalhistas; a melhoria/construção de estradas; 
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e a proliferação dos meios de comunicação de massa, como a TV. Tendo-se, então, 

o panorama desencadeador do turismo em território nacional.  

O início da intervenção estatal no Brasil data da década de 1930, com a 

publicação de decretos legais que regulamentaram alguns aspectos da atividade 

turística. O discurso governamental é marcado desde essa época pelas promissoras 

vantagens econômicas e sociais propiciadas às regiões que passaram a incentivar o 

setor. 

Destarte, a criação de políticas públicas mais substanciais que irão 

impulsionar a atividade turística em território nacional surgem somente na década de 

1960, quando é criada a primeira política nacional de turismo no Regime Militar, em 

1966. Neste mesmo ano também se dá a criação do Conselho Nacional de Turismo 

e da Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR. Neste momento há o 

reconhecimento do potencial da área para contribuir na diminuição das 

desigualdades regionais (CRUZ, 2001). 

 Na década de 1990, no Governo Collor de Mello, definiu-se uma política 

mais objetiva para o setor, pela promulgação da Lei nº 8181/91. Neste momento, o 

Conselho Nacional de Turismo é extinto e a EMBRATUR é reestruturada, passando 

a se chamar Instituto Brasileiro de Turismo e tornando-se uma autarquia especial. 

Cruz (2001) chama atenção para o fato dessa política de turismo dar ênfase à 

valorização e preservação do patrimônio natural e cultural e à valorização do 

homem. Além do mais, revela um aspecto seletivo, uma vez que sugere a criação de 

pontos turísticos em lugares considerados mais desenvolvidos nacionalmente. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foi instituída a 

Política Nacional de Turismo (PNT) – do período 1996-1999 - resultado da 

necessidade de diversificação das atividades produtivas nacionais e da importância 

que o turismo assumiu no mundo enquanto atividade econômica. No momento de 

sua publicação foi o mais completo e detalhado documento oficial das políticas 

federais de turismo no país, contudo, conforme afirma Cruz (2001) isso não garantiu 

maior eficiência que as políticas anteriores. 

 No Governo de Luís Inácio Lula da Silva operou-se em território nacional 

um avanço significativo no campo das Políticas Públicas de Turismo. A criação do 

Ministério do Turismo (MTur) - em 2003 - foi fundamental para o planejamento da 

atividade turística de forma mais ordenada e possibilitou: a criação da Secretaria 

Nacional de Políticas Públicas de Turismo; a criação da Secretaria Nacional de 
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Programas de Desenvolvimento do Turismo; a criação dos Planos Nacionais de 

Turismo; a criação do Conselho Nacional de Turismo; entre outras instituições 

responsáveis pelos direcionamentos de ações no setor. 

No Nordeste brasileiro, a ascensão da prática turística também está 

associada à valorização de práticas marítimas modernas, como o veraneio. Para 

Dantas (2007), o que vai provocar o incentivo para o desenvolvimento do turismo na 

região é o surgimento de novos atores na década de 1980 quando a reforma 

constitucional permitiu a transferência de recursos para estados e municípios e a 

captação de recursos diretamente do exterior. São esses atores, notadamente 

pequenos empresários, pessoal da administração pública e uma parte da elite 

política os responsáveis por desmistificar o Nordeste como sinônimo de seca e 

instaurar um novo discurso, no qual há a resignificação do sol; deslocando-se 

simbolicamente de uma imagem negativa para outra extremamente positiva, 

assumindo o papel de “Astro-Rei” (DANTAS, 2007). 

Neste sentido, na década de 1980 e início da década de 1990 surgiram 

duas políticas que tiveram forte incidência espacial e que foram responsáveis pela 

instalação de infraestrutura básica que atraiu investimentos privados e que 

propiciaram o aumento dos fluxos turísticos: a política de Megaprojetos e o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE)2. 

Segundo Cruz (2001) a política de Megaprojetos possuía como objetivo 

ampliar a infraestrutura hoteleira regional, com base no modelo de urbanização 

turística longitudinal do México3. Já o PRODETUR/NE4 constitui-se como uma 

política de turismo para o urbano, atuando em vários aspectos concomitantemente. 

Para efeitos do presente estudo, a ênfase será no PRODETUR.  

O PRODETUR é um programa de crédito para o setor público, estados e 

municípios, financiado com recursos do Banco interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e possui o Banco do Nordeste (BNB) como órgão executor. Sua principal 

pretensão é promover o desenvolvimento socioeconômico da Região Nordeste, 

através da dinamização da atividade turística. Dessa forma, atua em duas frentes: 

                                                             
2
 O PRODETUR, primeiro se chamou – Programa de Ação para o Desenvolvimento Integrado do 

Turismo-, depois - Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo-, e por fim, – Programa de 
Desenvolvimento do Turismo (FONSECA, 2005). 
3 Urbanização baseada na construção horizontal de equipamentos hoteleiros ao longo da costa, a 

exemplo de praias como Manzanillo, Acapulco e Cancún. 
4
 O PRODETUR/NE engloba os nove Estados Nordestinos e o norte de Minhas Gerais e Espírito 

Santo (BANCO DO NORDESTE, 2006). 
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(1) criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade 

turística e (2) melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas áreas em 

que o programa atua (BANCO DO NORDESTE, 2005b). 

O Nordeste contou com duas fases do programa: PRODETUR/NE I e II. 

Na primeira fase o programa conseguiu, de modo geral, melhorar e ampliar oito 

aeroportos, construir ou reabilitar 877 km de estrada e caminhos de acesso, entre 

outras ações (BID, 2009). A segunda fase do programa está em andamento desde 

2005 e visa “Melhorar a qualidade de vida da população residente nos polos 

turísticos dos estados participantes do programa” (BANCO DO NORDESTE, 2006a). 

Esta etapa está em finalização, não havendo ainda uma avaliação de seus 

resultados. 

No Rio Grande do Norte, a primeira fase do programa englobou alguns 

municípios da região metropolitana de Natal, são eles: Ceará-Mirim; Extremoz; 

Natal; Nísia Floresta; Parnamirim e o município de Tibau do Sul, que não pertence à 

região metropolitana, mas que é o segundo município que mais atrai turistas no 

estado, perdendo a posição somente para a capital Natal (FONSECA, 2005). 

Já a segunda fase do programa no RN é formada pelo Polo de Turismo 

Costa das Dunas, que engloba 18 (dezoito) municípios, a saber: Ceará-Mirim; 

Extremoz; Natal; Nísia Floresta; Parnamirim; Tibau do Sul; Arez; Baía Formosa; 

Canguaretama; Maxaranguape; Rio do Fogo; São Gonçalo do Amarante; Senador 

Georgino Avelino; Macaíba; Pedra Grande; São Miguel do Gostoso; Touros e Vila 

Flor. Abrange uma área bem maior que a primeira etapa, com uma população total 

de 1.414.198 em um espaço territorial equivalente a 4.689,803 km² (IBGE, 2010).  

Pelo exposto, percebe-se que o PRODETUR, como política pública de 

financiamento para o setor do turismo, possui posição de destaque na alocação de 

recursos, ao mesmo tempo em que não se verificou preocupação incidente na 

avaliação do programa, referente à primeira etapa, para averiguar a eficácia, 

eficiência e efetividade de suas ações. Sabe-se que a avaliação foi feita, mas que 

não cumpriu rigorosamente as etapas necessárias, conforme indicam os diversos 

autores da área (ARRETCHE, 2009; DRAIBE, 2001; FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 

1986; COHEN, FRANCO, 2011; WEISS, 1978) para que possam de fato ser 

consideradas adequadas5. 

                                                             
5
 Observação referente à primeira etapa do programa e realizada pelo Banco do Nordeste. Um exame 

minucioso do relatório final, no qual consta a avaliação do programa elaborado por seu órgão 
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Com base nessa observação, é relevante ressaltar que o indicado é 

avaliar políticas públicas de turismo tendo como objetivo verificar em que medida 

essas políticas contribuem de fato para o desenvolvimento dos lugares, uma vez ser 

essa a justificativa que impulsiona suas implementações. Além de ser uma forma de 

subsidiar o Estado na elaboração/reformulação/implementação dessas políticas.  

Esse aspecto é importante, já que se percebe uma compreensão do 

poder público, que, tratando-se do setor turismo, o almejado desenvolvimento é 

sinônimo de crescimento econômico. Por este motivo, são sempre exaltados os 

retornos econômicos gerados pelo setor, não se examinando as mudanças 

qualitativas propiciadas às comunidades receptoras. 

A respeito disso é importante salientar que apesar do senso comum 

associar o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, existe 

atualmente uma compreensão muito mais ampla do que seja o desenvolvimento, 

incorporando o crescimento econômico, mas não se limitando a ele. Neste sentido, 

vertentes como o desenvolvimento como liberdade (SEN, 2000) aparecem como 

novas perspectivas de compreensão do tema. 

Na abordagem do desenvolvimento como liberdade, o desenvolvimento 

passa a ser visto como um processo de expansão das oportunidades reais dos 

moradores de determinada localidade. Nesta perspectiva, o desenvolvimento possui 

como objetivo expandir as capacidades e liberdades das pessoas. Isto é, a condição 

de agente dos indivíduos, enquanto pessoas membros do público que participam de 

ações econômicas, políticas e sociais (SEN, 1988, 1993, 2000, 2011).  

As liberdades seriam segundo essa visão o principal meio e o principal fim 

do desenvolvimento. Seriam o meio, pois as diversas liberdades, como 

oportunidades sociais, liberdades políticas, facilidades econômicas, garantias de 

transparência e segurança protetora,  são instrumentos constitutivos do 

desenvolvimento, podendo contribuir muito eficazmente para o progresso 

econômico; e seriam o fim, pois o desenvolvimento deve envolver a expansão 

dessas diversas liberdades, ocasionando melhoria na qualidade de vida dos 

indivíduos.  

                                                                                                                                                                                              
executor, BNB, nos permitiu aferir que não foi realizada de fato uma avaliação de efetividade do 
programa, apesar de ao longo do documento o programa ter sido considerado efetivo. Para exame 
detalhado, ver LIMA (2012).  
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Neste sentido, políticas descentralizadas, que possibilitam protagonismo 

local são nesta percepção, possibilidades reais de contribuir para o desenvolvimento 

como liberdade, já que incentivam processos decisórios mais democráticos, 

participação social, gestão municipal de qualidade, possibilidades de projetos locais, 

entre outras oportunidades.  

A estrutura organizacional do PRODETUR II contempla essas 

características, já que incentiva interação entre os diferentes níveis de gestão, 

principalmente aquele ligado ao Estadual – municipal, além de lançar mão de 

instrumentos como os conselhos gestores, no qual as decisões referentes ao 

programa têm que ser discutidas por segmentos do poder público, da iniciativa 

privada e da sociedade civil.  

Diante disso, a pesquisa “POLÍTICA DE TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN 

(2005-2012)” tem como objetivo geral avaliar a efetividade do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase (2005-2012) no município de 

Parnamirim6.  

Adota-se como norte teórico de compreensão do desenvolvimento, a 

abordagem do desenvolvimento como liberdade. A partir disso, surgiu como questão 

problema da presente pesquisa a seguinte pergunta: em que medida o 

PRODETUR/NE II possui efetividade no município de Parnamirim/RN, contribuindo 

para o desenvolvimento como liberdade? 

Para atingir o objetivo proposto, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: a) Descrever as características e as ações do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no município de Parnamirim/RN; b) Identificar as 

percepções dos gestores públicos; da iniciativa privada e da sociedade civil a 

respeito da efetividade das ações do PRODETUR em Parnamirim e das 

repercussões do programa na qualidade de vida da população local; e c) Identificar 

as efetivações do PRODETUR na vida da população local que tenha participado de 

alguma ação do programa. 

                                                             
6 O município de Parnamirim pertence à região metropolitana de Natal, mesorregião do leste potiguar, 

distante da capital cerca de doze quilômetros.  Segundo dados do IBGE (2010) sua população está 
estimada em 202. 413 habitantes em uma área territorial equivalente a 120, 202 km² possuindo o 
índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,760. 
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Escolheu-se realizar uma avaliação de efetividade uma vez ser esta a 

única dimensão que estabelece a relação entre a implementação de um 

determinado programa e seus resultados no sentido de um sucesso ou fracasso nas 

alterações que se propôs a fazer na realidade social. As outras dimensões são: a 

eficácia, relação entre o proposto e o cumprido, e eficiência, comparação do menor 

custo para o maior benefício (ARRETCHE, 2009). 

A pergunta problema foi norteada apenas para um município visto que um 

estudo de avaliação é complexo por envolver um grande número de variáveis 

socioeconômicas. Parnamirim foi escolhido já que se buscou um município que não 

fosse à capital, principal receptora de turistas7; queríamos identificar como se dava a 

dinâmica do programa em outro território. Sendo também importante escolher um 

participante da primeira etapa do programa, porque acreditávamos que os 

resultados da segunda fase seriam mais substanciais, uma vez que objetiva em 

grande parte completar e complementar a primeira fase. Além disso, o município é o 

segundo lugar em população e no índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

inserido no programa, perdendo posição só para Natal, parecendo por todas essas 

características à escolha mais adequada. 

Levando isso em consideração, a interrogação sobre as técnicas 

utilizadas para a realização da pesquisa foi constante durante a construção do 

objeto e na realização da pesquisa de campo, buscando-se verificar a cada 

momento se eram adequadas, isto é, se permitiam responder adequadamente as 

perguntas realizadas. Outro aspecto importante foi estabelecer a delimitação entre o 

método e a metodologia. Richardson (2008) nos ajudou a estabelecer essa 

diferença: o método é o caminho para se chegar ao objetivo pretendido, já a 

metodologia corresponde aos procedimentos utilizados no caminho percorrido para 

a realização da pesquisa. 

Para responder ao objetivo da presente pesquisa foram utilizados dados 

qualitativos, com base na pesquisa de campo, mas sempre que possível essas 

informações foram complementadas por dados quantitativos coletados em 

instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, na Secretaria 

Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte e Secretaria Municipal de Turismo de 

Parnamirim.  

                                                             
7
 Estudos como o de Fonseca (2005) mostram a centralidade de Natal no território turístico potiguar. 
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A respeito disso é importante ressaltar que a escolha pela abordagem 

qualitativa e/ou quantitativa não se trata de uma escolha pessoal do autor da 

pesquisa, ao contrário, é o objeto específico de estudo que dirá quais os caminhos 

serão necessários para se chegar aos resultados esperados. Assim sendo, para a 

compreensão do objeto de pesquisa aqui apresentado, foi necessário, uma mescla, 

que segundo Minayo (2011) permite uma complementação dos dados analisados. 

Como parte da escolha da metodologia para o presente trabalho, 

compreendemos que a avaliação não pode ser entendida como um procedimento 

técnico e restritivo, ao contrário, é um processo construtivo com base em diversos 

substratos do campo em observação. Esse tipo de avaliação faz parte do que Guba 

e Lincoln (1989) chamam de Fourth Generation Évaluation8. Esse modelo de 

avaliação, conhecida por pluralista, busca apreender o pluralismo social da 

intervenção do programa, suas diversas vicissitudes que estão geralmente 

impetradas por expectativas e anseios divergentes entre os sujeitos participantes. 

Carvalho (2009) alerta para o fato de que esse tipo de avaliação não é superficial, é 

na verdade, bastante robusta, permitindo obter informações e opiniões do coletivo 

de sujeitos envolvidos no programa. 

Assim, a proposta apresentada mostra-se como relevante no âmbito 

social e acadêmico, buscando contribuir para a temática estudada e influenciar 

estudos de avaliação de políticas públicas na esfera do turismo no contexto das 

ciências sociais, elucidando critérios e subsídios para a integração e coerência dos 

discursos coletivos dos atores envolvidos na formulação de programas e projetos 

turísticos com a realidade prática de suas ações. 

O processo de apreensão da realidade social investigada foi composto 

por: 

 Revisão de Literatura, que objetivou construir o quadro teórico, sobre: 

história do turismo; concepção de desenvolvimento como liberdade; Estado; políticas 

públicas; políticas públicas de turismo; avaliação de políticas públicas; trajetória das 

políticas públicas de turismo no Brasil e no Rio Grande do Norte.   

Pesquisa documental, junto aos órgãos responsáveis pelo PRODETUR: a 

nível federal, como o Banco do Nordeste; a nível Estadual, na Unidade Executora 

Estadual e na Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte; e a nível 

                                                             
8
 Avaliação de Quarta Geração (tradução nossa).  
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municipal, na Secretaria de Turismo de Parnamirim. Junto aos órgãos de 

informações socioeconômicas como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Essas informações nos permitiram obter elementos relevantes para verificar as 

melhorias ocasionadas por esse programa no âmbito local.  

Pesquisa de Campo, com a realização de entrevistas semiestruturadas 

com a gestão pública do turismo, a nível estadual e municipal; com a iniciativa 

privada e com a sociedade civil. Já com a população local, as técnicas utilizadas 

foram duas, entrevistas semiestruturas e a realização de um grupo focal.   

Os dados coletados na pesquisa de campo foram analisados através dos 

indicadores de avaliação do PRODETUR, construídos a partir da interface entre a 

abordagem do desenvolvimento como liberdade e os objetivos do programa.  

Diante deste cenário, a presente pesquisa de dissertação de mestrado, 

além desta introdução e das considerações finais, está estruturada em quatro 

capítulos: 

No primeiro capítulo, “TURISMO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS” apresentam-se as discussões sobre a construção social-histórica do 

turismo, buscando apreender como uma prática antiga do ser humano, o 

deslocamento, tornou-se uma atividade econômica capaz de gerar investimentos 

vultosos para o PIB de diversos países. Abordam-se, ainda, as concepções do 

desenvolvimento como liberdade e suas inter-relações com o turismo. Realiza-se 

ainda uma discussão sobre Estado, políticas públicas e turismo. Por fim, 

apresentam-se os nortes teóricos sobre a área específica de atuação no presente 

trabalho, isto é, avaliação de políticas públicas. 

No segundo capítulo, intitulado “TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

BRASIL” se faz o percurso da institucionalização do turismo como uma prática 

social e uma atividade econômica receptora de fomento público no Brasil tornando-

se no século XXI em área prioritária de investimentos, ganhando um ministério 

específico e políticas mais substanciais no planejamento da atividade no país. Em 

seguida, apresenta-se a trajetória das políticas públicas de turismo no Nordeste 

brasileiro. Posteriormente, foca-se especificamente no PRODETUR/NE e no 

PRODETUR/RN e seus rebatimentos em Parnamirim/RN. 

No terceiro capítulo “O PRODETUR II EM PARNAMIRIM” apresentamos 

o município de Parnamirim, com todas as suas peculiaridades. Discutimos também 
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as ações do PRODETUR I e II em âmbito local e apresentamos a construção da 

metodologia para a avaliação do programa no município.  

No quarto capítulo “UMA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO 

PRODETUR II EM PARNAMIRIM” analisamos todos os dados empíricos coletados 

na pesquisa, aferindo a efetividade do programa. 

Por sua vez, o último item traz as CONSIDERAÇÕES FINAIS a partir de 

todos os substratos que a pesquisa proporcionou. Abordando-se de forma sucinta os 

resultados encontrados quanto à efetividade do PRODETUR.   
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2 TURISMO, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

Figura 02 - Bairro da Liberdade, Parnamirim/RN. 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 
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Neste capítulo serão abordadas as discussões acerca da construção 

social-histórica do turismo, identificando-se o surgimento da sociedade moderna, de 

suas consequentes na dinâmica social, principalmente na sua relação com o tempo, 

a partir da institucionalização do tempo livre e do lazer como novas facetas da vida 

social.  Esse resgate histórico possibilita perceber como o turismo se consolida como 

um fenômeno social expressivo e o papel do Estado no fomento à atividade, tendo 

como principal discurso a justificativa de ser o setor um elemento do 

desenvolvimento.  

Serão também apresentadas as recentes discussões sobre as novas 

abordagens do desenvolvimento, que tentam superar a visão tradicional, de 

industrialização, uso excessivo de tecnologias e crescimento econômico, incluindo 

para tanto variáveis qualitativas. Focaremos na abordagem do desenvolvimento 

como liberdade como reflexão teórica norteadora da dissertação.  

 No terceiro item, realizaremos uma discussão em torno da temática do 

Estado e das políticas públicas, delimitando o que são políticas públicas, suas 

particularidades e quais os aspectos conceituais e metodológicos da avaliação de 

políticas públicas.  

 

2.1 A construção do turismo como prática social-histórica  

 

Nem sempre os autores que abordam a história do turismo convergem 

com relação ao que poderia se identificar como primeiras práticas turísticas. Alguns 

atrelam seu surgimento à época clássica, uma vez que já se praticavam 

deslocamentos desinteressados desde as civilizações da Grécia e de Roma, com 

fins diferentes dos relacionados ao trabalho, em busca de atividades prazerosas. 

Contudo, essa percepção é facilmente contestada, tendo em vista que o sentido 

atribuído a esses deslocamentos é distinto do atribuído no mundo moderno, não 

sendo coerente, portanto, denominá-los de turismo. 

Isso porque os primeiros deslocamentos humanos possuíam um objetivo 

muito claro, a fuga para sobrevivência. Essa motivação está presente no Paleolítico 

e em menor grau no Neolítico. Na também chamada idade do ferro, por fins de 

extrema necessidade nasceram às primeiras correntes comerciais da história, 

realizando-se viagens para trocas de mercadorias (BARBOSA, 2002). 
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Quase todas as civilizações clássicas deslocaram-se principalmente por 

este motivo, estabelecer permuta de artefatos com outros povos. Encontra-se essa 

característica nos fenícios, egípcios e sumérios. Pode-se fazer exceção quase que 

exclusivamente aos Gregos e Romanos, que se deslocaram por motivos diferentes.   

Os gregos estiveram motivados a realizarem viagens religiosas a 

santuários, comemorando competições atléticas e imortalizando algumas de suas 

cidades. Os jogos olímpicos também eram um dos grandes eventos que ocorria a 

cada quatro anos e no século V a.c. já se encontravam hospedarias ao longo das 

estradas, nos portos e nos grandes centros, mesmo que em estados bastante 

precários. 

Contudo, a motivação de viagens para fins de divertimento teve mesmo 

destaque na Roma Imperial. Feifer apud Urry (2001, p. 19) diz:  

[...] existia para a elite um padrão bastante amplo de viagens voltadas para 
o prazer e a cultura. Desenvolveu-se uma infraestrutura de viagens em 
parte propiciadas por dois séculos de paz.  

Os romanos também se destacam como pioneiros na realização de 

deslocamentos para segundas residências, com o objetivo de descansarem e se 

divertirem. Essas casas eram localizadas em áreas consideradas de elevado valor 

paisagístico.  Com o fim desse império e, a entrada de uma nova era, a idade média, 

ocorreu uma deteriorização nas viagens, Barbosa (2002) pontua que neste período, 

apenas as pessoas aventureiras iriam enfrentar os riscos de uma viagem.  

Apenas com o fim da chamada idade das trevas é que houve novamente 

um maior florescimento dos deslocamentos, mesmo assim os de caráter religioso, 

sem conotação alguma com prazer.  Urry (2001) pontua que neste momento, o 

fenômeno das peregrinações faz surgir uma crescente rede de hospedarias, 

mantidas principalmente por religiosos. Barbosa (2002) lembra ainda a criação do 

grêmio das hospedagens, em Florença em 1282.  

Destarte, Boyer (2003, p. 69) evidencia as principais diferenças entre a 

peregrinação e o turismo, possuindo motivações diferentes, mas os mesmos meios: 

“caminhos usados ou modos de transportes coletivos, tipos de hospedagem [...] 

guias”. Entretanto, possuem como principal diferença a motivação, enquanto os 

peregrinos medievais objetivavam a salvação, o paraíso; o turismo possui uma 

finalidade objetiva no lazer. Embora identifique-se a partir do século XX uma forte 

vinculação da motivação religiosa com o lazer, consubstanciando o chamado 
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turismo religioso, essa pois, não era uma característica das peregrinações que 

ocorriam antes do referido século. 

Neste sentido, é facilmente perceptível que os primeiros deslocamentos 

humanos não possuíam motivação no lazer, inclusive a utilização dessa palavra não 

é indicada para civilizações clássicas ou até mesmo pré-modernas, já que segundo 

Dumazedier (1999) o lazer só passa a existir quando há uma separação rígida entre 

tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Sendo decorrente das tensões entre 

capital e trabalho, tendo como ponto-chave de institucionalização o tempo livre.  

Krippendorf (2001, p. 14) expõe que o ser humano não nasceu turista, 

embora tenha nascido com uma espécie de sentimento nostálgico quanto à vontade 

de conhecer lugares desconhecidos; e complementa: “[...] comparadas às legiões de 

pessoas em férias que se movimentam atualmente, as migrações dos povos da 

antiguidade pareceriam apenas excursões escolares melhoradas”.  

Com as ressalvas acima, fica claro que identificar historicamente os 

fatores desencadeadores do turismo enquanto prática social é o mesmo que 

desnudar o processo de passagem da sociedade tradicional para a industrial e todas 

as consequentes sociais emergentes dessa transformação. Relevante para a 

compreensão é apontar as gestações de práticas turísticas. Como mencionado, 

gestações, mas não práticas turísticas propriamente ditas em seu sentido 

contemporâneo. De todo modo, pontuá-las é importante porque permite verificar que 

algumas destas, não são recentes, tendo sido difundidas segundo Boyer (2003) pelo 

fenômeno da imitação, que juntamente com a conjuntura macro - social permitiram 

sua expansão para o conjunto de relevante parcela da sociedade. 

Para o autor a invenção do turismo é “uma soma de histórias singulares”, 

estando compostas dos progressos das sociedades humanas, dos meios de 

transportes, dos tipos de viagens, dos modos de vida, que proporcionaram a 

constituição de diferentes tipos de turismo em diversos lugares. Esse autor 

denomina o conjunto dessas histórias de Revolução Turística, que teria ocorrido na 

Inglaterra: 

[...] os aristocratas, os rendeiros da terra, que concentravam as honras, 
ameaçados de perder uma parte de seu poder em proveito da burguesia 
ascendente, entenderam distinguir-se ao exaltar os valores da gratuidade: a 
riqueza ociosa, uma cultura grego-romana, jogos e esportes com regras 
complexas (o que desencorajava a imitação), viagens sem obrigação e para 
os jovens educados nos melhores colégios, a educação recebia seu 
acabamento com The Tour (BOYER, 2003, p. 39-40). 
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Essas criações elitistas eram viagens com o objetivo de descansar e 

entreter-se perto de climas amenos, praticadas por uma minoria de privilegiados. 

Antes de abordarmos estes embriões do fenômeno turístico é importante destacar 

que esses estão pautados no que Bourdieu (1993) chamou de distinções simbólicas, 

que nada mais são do que práticas e propriedades de expressão das condições de 

existência produzidas pelo habitus9, que expressam os gostos e estilos de vida de 

cada classe social.  

Consoante a isso, uma das antecipações mais importantes do turismo 

refere-se ao Grand Tour, que tem relação com a etimologia da palavra turismo – 

termo presente na Grã-Bretanha desde 1811. Diz respeito a uma viagem educativa e 

cultural realizada por filhos de nobres que tinha o objetivo de completar os 

conhecimentos adquiridos em seus países de origens, para tanto realizavam 

grandes viagens por diversos países.  Salgueiro (2002, p. 292) diz que o Grand Tour 

geralmente incluía uma viagem a Paris e as principais cidades Italianas, Roma, 

Veneza, Florença e Nápoles “nessa ordem de importância”.  E que no final do século 

XVIII quando já estava completamente consolidado foi expandido para os filhos das 

classes médias urbanas melhor posicionadas, formada por burgueses prósperos e 

emergentes do setor de serviços. 

Barbosa (2002) também vai destacar o papel que a imprensa começou a 

ter no momento de consolidação do tour, fim do século XVII e início do XVIII, quando 

foram produzidos os primeiros textos sobre as viagens. Essas publicações possuíam 

uma dose de fantasia e ajudaram na mobilização do desejo de viajar e conhecer 

outros lugares. Elas eram realizadas em forma de livros ou publicadas em jornais, 

incluíam a exaltação das belezas paisagísticas, do patrimônio histórico e cultural, da 

gastronomia, entre outros aspectos.  

Salgueiro (2002) ressalta o fato de os Grand Tourists publicarem quando 

voltavam de seus tours, o resultado das anotações realizadas durante a viagem 

sobre os monumentos, as relíquias, as paisagens e as artes de forma geral, o que 

acabava por despertar o interesse dos leitores para projetos de viagens e de novos 

conhecimentos.  

Urry (2001) vai expor que quando já estava firmemente consolidado no 

século XVIII, o Grand Tour passou de um caráter clássico, ligado à observação de 

                                                             
9
 [...] sistema de disposições duráveis e transponíveis que exprime, sob a forma de preferências 

sistemáticas, as necessidades objetivas das quais ele é o produto [...] (BOURDIEU, 1983, p. 82). 
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museus e demais artefatos altamente culturais para um Grand Tour Romântico que 

voltou sua atenção para a admiração da paisagem, da beleza e do sublime. Barbosa 

(2002) corrobora nesse aspecto, alegando que na segunda metade do século XVIII, 

essa viagem começou a reunir prazer e instrução, o que deu feição de lazer a esses 

deslocamentos.  

Outra das principais antecipações do turismo refere-se à villégiature, que 

segundo Camargo (2007) tem origem no hábito de citadinos romanos passaram 

períodos distantes da casa habitual, principalmente no verão, para entretenimento e 

sem finalidades econômicas. Essa prática era existente no Alto Império Romano, 

onde se passava períodos de descanso em vilas nas praias, indicando o uso de 

residências secundárias desde essa época.  

Aliado a isso, percebe-se uma forte valorização da natureza10 a partir do 

século XVIII, que culminou em dois processos. Primeiro, na valorização da 

montanha, quando se tornou desejado “respirar o ar puro das montanhas”. Os 

inicialmente considerados como acidentes de relevo e sem nenhuma atribuição de 

beleza (BARBOSA, 2002) começaram a ser objetos de curiosidades e de interesse 

cientifico, recebendo nomes aprazíveis e passando a ser contemplados. O segundo 

aspecto foi o desenvolvimento de um fenômeno conhecido como termalismo. Teve 

origem nas sociedades gregas e romanas, quando se acreditava no poder 

santificado das fontes das águas para a cura, criando-se banhos públicos com esse 

objetivo. Mas essa crença foi abandonada com o advento da idade média, uma vez 

que a água passou a ser disseminada como nociva e perniciosa, acreditando-se que 

como limpa a pele, acaba deixando entrar influências malignas. 

Barbosa (2002) lembra que o sentido da limpeza passou a ser atribuído 

nesse período as roupas e não ao corpo, ocorrendo uma aversão aos banhos e 

consequentemente ao mar, uma espécie segundo o autor de “praiafobia”. A esse 

respeito Corbin (1989) aborda o imaginário social que se consubstanciou nesse 

período, quando a igreja católica propaga a ideia aterrorizante dos perigos diabólicos 

do mar, sendo vetado quase por completo na maior parte das sociedades europeias 

o gosto pela praia. 
                                                             
10

 O movimento conhecido como romantismo é responsável pela disseminação da valorização da 

natureza. 
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Entretanto, o fim da idade média e o fim da imagem diabólica do mar, 

trouxe de volta a crença na cura pelas águas e uma nova resignificação do mar. 

Corbin (1989) vai atribuir como importantes fatores contribuintes para tal processo, 

os avanços na oceanografia realizados pela Inglaterra entre 1660 e 1875 e os 

poemas que exaltavam os encantos do mar que começaram a ser escritos por 

poetas barrocos no século XVII.  

Além do mais, o discurso médico alavancou a procura por estações, que 

passaram a ter maior evidência nos séculos XVIII e XIX. As pessoas consideradas 

invalids, que possuíam doenças, como a tuberculose, eram as que aconselhadas 

pelos médicos se deslocavam para lugares aprazíveis com o objetivo de respirar um 

ar considerado mais puro, onde o conforto da estadia e o prazer, pelo menos 

ajudassem na cura ou no alívio das doenças (BOYER, 2003).   

Boyer (2003) argumenta que inicialmente os deslocamentos para lugares 

privilegiados eram realizados principalmente por pessoas abastadas, que possuíam 

as condições necessárias para a viagem e a estadia. Aos pobres, eram 

aconselhados que seus patrões construíssem “cidades-dormitórios” com jardins 

pequenos. Entretanto, a academia de medicina e os médicos inspetores lutaram 

com sucesso no século XIX para garantir gratuitamente o acesso de pessoas 

consideradas indigentes.  

Surge nesse ínterim, outro tipo de termalismo, o do banho de mar, que se 

tornou também uma terapia, que influenciará o surgimento dos chamados balneários 

marítimos. Barbosa (2002, p. 42) diz: “[...] com a descoberta de que a água fria era 

boa para o corpo, imaginou-se que a água fria salgada era ainda melhor”. Neste 

contexto, as procuras pelos banhos de mar aumentaram tanto quanto haviam se 

expandido a procura por estações de águas minerais ou termais. 

Urry (2001) diz que de maneira alguma ficou claro como e porque as 

pessoas passaram a acreditar nas propriedades medicinais dessas águas. O fato é 

que os balneários marítimos se proliferaram: 

[....] uma surpreendente quantidade de males melhoraram supostamente, 

não só ao tomar-se as águas, como também ao banhar-se nelas. [...] Um 

certo dr. Wittie começou a preconizar o uso de se tomar a água do mar e de 

banhar-se nela. Durante o século XVIII houve considerável aumento do 

hábito dos banhos de mar, à medida que as classes mercantis e 

profissionais, então em desenvolvimento, começaram a acreditar em suas 

propriedades medicinais, que davam conta de todos os males. [....] a praia 

era mais um lugar “de cura” do que “de prazer (p. 35). 
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Os balneários foram no seu surgimento, também restritos as classes altas 

da sociedade. Entretanto, a expansão do discurso dos benefícios dos banhos de 

mar em meados do século XIX ocasiona o desenvolvimento de balneários 

especificamente para as classes trabalhadoras, localizados próximos às cidades 

industriais.  

Segundo Urry (2001) os balneários marítimos se transformaram na 

primeira forma de lazer de massa. Tendo em 1911 (55%) da população da Inglaterra 

e do País de Gales que fazia pelo menos uma viagem ao litoral e (20%) dela 

permanecia por um período mais prolongado a cada ano.  O autor identifica a ida de 

trabalhadores aos balneários desde o século XIX na Inglaterra, quando as folgas 

passaram a implicar viagens para o litoral, em parte decorrente da criação das 

estradas de ferro e da meia jornada de trabalho aos sábados, bem como dos 

primeiros movimentos de férias remuneradas: 

A obtenção de intervalos mais prolongados, de férias com a duração de 
uma semana, foi uma iniciativa pioneira no norte da Inglaterra, sobretudo 
nas regiões algodoeiras de Lancashire (ver Walton, 1891). Os proprietários 
começaram a admitir essas “semanas de folga” como períodos 
regularizados de férias, as quais encontravam sua compensação no fato de 
que o comparecimento ao trabalho era muito mais regular, no resto do ano 
(p. 38).  

Esses primeiros movimentos de férias regularizadas, por menor que 

fossem, propiciaram os primeiros movimentos de deslocamentos das classes 

trabalhadoras, que implicaram em viagens. Fato que aconteceu principalmente 

quando o fim de semana tornou-se regularizado, sendo o sábado um dia 

considerado de lazer (HOBSBAWM, 2008), diferente do domingo – saint mounday - 

que a igreja tentativa, de toda forma, controlar.  

Um fato citado por Ouriques (2005) refere-se ao incentivo por parte dos 

burgueses e dos religiosos para que os trabalhadores começassem a realizar 

atividades disciplinadas nos momentos de folga, como excursões de trem, com a 

finalidade de não realizarem festanças populares, consideradas “depravadas”. A 

igreja acreditava que com isso estaria recolhendo mais almas para o céu; já os 

empregadores acreditavam que formas de divertimento mais brandas, implicariam 

maior produtividade no retorno ao trabalho.  

Acrescente-se a esses fatos, o surgimento da estrada de ferro, que 

possibilitou o acesso da viagem para um maior número de pessoas. A estrada de 

ferro surge no século XIX primeiramente para o transporte de mercadorias, contudo 
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esse processo alterou-se sobremaneira no século XX. A partir de 1930, foi 

construída a primeira ferrovia totalmente com trem a vapor e a primeira a transportar 

grande número de passageiros, ligando Manchester a Liverpool e reduzindo o tempo 

de percurso pela metade (BARBOSA, 2002). 

Esta nova realidade foi um impulso para que as classes menos 

favorecidas começassem a viajar, aparecendo o que poderíamos chamar de 

primeiros pacotes turísticos. Entre essas viagens, destaca-se o ano de 1841, tido no 

turismo como o ano da primeira organização de uma viagem, foi realizada pelo hoje 

identificado como um ícone do turismo, o primeiro agente de viagens, o inglês 

Thomas Cook: 

Thomas cook, um jovem de 32 anos, foi o responsável por uma das mais 
importantes transformações nas viagens. Por meio da intuição e de uma 
impressionante capacidade visionária, conseguiu imaginar o transporte de 
passageiros com tarifas reduzidas, o que aumentaria a demanda. O 
resultado seria um surpreendente ganho em escala, propiciando mais lucros 
por viagens. Continuando com suas intuições, Cook criou as viagens em 
grupos, dando os primeiros passos para aquela que seria a primeira e a 
maior agência de viagens de todos os tempos. A grande arrancada de Cook 
ocorreu durante um encontro em Leicester, num verão de 1841, quando 
teve a ideia de criar um trem fretado para o evento seguinte. Cook 
organizou o primeiro tour de viagem em larga escala, conduzindo juntas 
quase 500 pessoas dos mais diversos tipos (BARBOSA, 2002, p. 52). 

Ao baratear as passagens de trem, Cook conseguiu aumentar a 

demanda. A sua empresa foi a primeira a usar campanhas de marketing para 

conquistar clientela, adicionando ao produto a reserva de hotéis e restaurantes. 

Esse tipo de produto iniciado por Cook é conhecido como turismo fordista ou de 

massa, ou seja, venda padronizada para grande público. Levava grupos de 40 a 50 

pessoas para conhecer lugares como Roma, Florença e Veneza. Os visitantes eram 

conduzidos por um guia, além de que ele foi o responsável pela criação do hoje 

conhecido voucher de hotel.  

Urry (2001) diz que inicialmente as companhias ferroviárias não 

perceberam o potencial econômico do expressivo mercado de passageiros de baixa 

renda, contudo, um ato ferroviário de Gladstone que aconteceu em 1844 possibilitou 

a criação de uma legislação que forçava às empresas ferroviárias a oferecer 

atendimento às classes trabalhadoras. O autor chamará atenção ainda para o fato 

das associações no norte da Inglaterra, que exerceram importante papel na 

organização em torno das férias, como pubs, igrejas e clubes, que contratavam com 

certa frequência uma excursão ou um trem e ofereciam aos membros facilidades no 
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pagamento. A confiança pela proximidade existente entre vizinhos, amigos e líderes 

locais possibilitava maior segurança e controle social na hora de viajar. 

Com o aumento da demanda, aumentou a exigência por conforto, além da 

criação de hotéis e restaurantes. Badaró (2008) afirma que entre 1905 e 1910, 

muitos hotéis e resorts foram criados no litoral mediterrâneo e no interior da Europa.  

Contudo, Boyer (2003) vai chamar atenção para o fato de que a criação dos meios 

de viagem, sobretudo a hospedagem e restauração foram fatores que pesaram, 

mas, não se constituíram em condição sine qua non para o progresso do turismo, ao 

contrário, essa história não é linear; todos esses progressos ocorreram 

concomitantemente. Foram as concepções de vida que mudaram e possibilitaram 

que a viagem se tornasse em uma faceta da vida social, e enquanto esse processo 

acontecia, a maior e melhor oferta “dos meios de viagem” ocorria para acompanhar 

a expansão.  

Os hotéis foram inventados no século XVIII, como quase todas as outras 

invenções ligadas às viagens, surgiram nas grandes cidades da Europa. Antes 

desse período as pessoas se hospedavam em albergues que alojavam inicialmente 

cavalos, ficavam em quartos com muitas pessoas e não possuíam local para suas 

necessidades, os mais pobres ficavam no feno.  No fim do século XIX os hotéis 

tornaram-se muito luxuosos e preparados para receber pessoas para longas 

temporadas. Segundo Boyer (2003), com os aumentos no número de turistas foram 

criados meios de hospedagem mais modestos e pensões familiares perto dos 

grandes hotéis. 

Nesse período também se desenvolveram deslocamentos para 

participação em eventos. Urry (2001) aborda o surgimento destes ligados ao lazer 

na Inglaterra que passaram a ser organizados a partir de 1870. Houve uma série de 

criações que se tornaram tradicionais, como: o Torneio Real em 1888, o primeiro 

jogo de equipes universitárias em 1985, entre outros. Estes eventos faziam parte do 

lazer do povo e tornou-se muito importante participar de pelo menos um durante o 

ano. Já no fim do século XIX e início do século XX, o surgimento de meios de 

locomoção individual como a bicicleta e o automóvel, principalmente com Henry 

Ford e o lançamento de seus modelos T propiciaram novo impulso as viagens. 

Ouriques (2005) corrobora acrescentando a importância do avião.    

Acrescente-se a isso, a agitação operária que começou a exigir por férias 

regularizadas e melhores condições de trabalho. Sendo influenciadas pela 
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ostentação do luxo por parte dos ricos, ficando bem mais visível, com o crescimento 

dos meios de comunicação de massa. Essa percepção e a luta para combatê-la, 

pelo menos no que compete ao direito do tempo livre regularizado e prolongado para 

a classe trabalhadora, demonstra o entendimento deles, de possuírem o direito de 

participar de atividades recreativas e do que era valorizado socialmente. 

Boyer (2003) vai dizer que os avanços legislativos relativos às férias 

remuneradas se deram, sobretudo, entre os anos de 1919 e 1939. Ademais, 

percebe-se a partir de 1936 o surgimento de um discurso ideológico que pregava o 

acesso ao lazer por parte dos trabalhadores, o que implicará o incentivo a todos os 

tipos de lazeres que emergiam naquele momento, entre eles, o turismo. 

Destaca-se o incentivo por parte da Itália facista de Mussolini, que apesar 

de inicialmente não ser favorável à visita de estrangeiros a seu país, incentivou de 

forma extensiva o lazer e o turismo dos italianos, por meio da operação Nacional 

Depalavoro - OND. Promoveu diversas ações, que incluía 150 estabelecimentos em 

praias, 130 campos de verão e 92 estações de inverno. Promoveu viagens junto à 

federação Italiana Excursionista, com passeios a pé, de bicicleta e pelo 

Mediterrâneo (BADARÓ, 2008). 

A União Soviética também foi uma influenciadora, em 1922 proporcionou 

férias pagas aos trabalhadores, com um projeto de lazer que advinha dos seguros 

sociais e possuía uma infraestrutura que incluía palacetes, vilas e spas presentes no 

mediterrâneo russo (BADARÓ, 2008). Temos ainda a Alemanha Hitleriana, que via 

com bons olhos a visita de estrangeiros a seu país, já que deixavam divisas. 

Boyer (2003) destaca o papel da França, no período (1936-1938) com o 

governo de esquerda Frente Popular, quando foi criada uma Subsecretária de 

Esportes e de Lazer, sob a coordenação do subsecretário Léo Lagrange. Foram 

criados incentivos para as viagens daqueles que possuíam poucos recursos para 

pagar pelos deslocamentos.  

Estas iniciativas estão dentro do chamado inicialmente turismo popular e 

posteriormente turismo social. Boyer (2003) destaca que inicialmente as férias 

outorgadas não significaram deslocamentos efetivos por parte dos trabalhadores, e 

1936 não teria sido o ano que marcou o início das viagens, mas sim, o ano em que 

se começou o incentivo em grande medida para que acontecessem. 

O importante é observar que as condições históricas para a expansão do 

turismo já estavam dadas, que, aliando-se ao papel adquirido pela mídia, sobretudo 
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rádio e televisão, na influência dos gostos e desejos das pessoas, ajudaram a 

transformar o turismo em uma necessidade, objeto de luxo e status desde meados 

do século XX.  Mesmo sendo supérfluo, no sentido de que para desfrutá-lo é preciso 

ter suprido as necessidades elementares da vida cotidiana.   

Krippendorf (2001, p. 16) salienta que na sociedade industrial criou-se 

uma espécie de ciclo de reconstituição do ser humano, viajando-se para recuperar 

as “baterias”, para refazer as forças físicas e mentais. Neste sentido, a natureza, a 

paisagem, o clima, a cultura e os próprios seres humanos tornaram-se produtos a 

serem consumidos cada vez mais: “[...] a seguir voltamos para casa, mais ou menos 

em forma, para suportar o cotidiano durante um certo tempo - até a próxima vez.”  

O fenômeno social do turismo se impõe, principalmente, a partir da 

segunda guerra mundial enquanto uma atividade econômica relevante, 

principalmente porque os governos estavam prejudicados pelas guerras. Surgindo 

como um elemento viável para a geração de divisas e de empregos, criando-se o 

conceito de produto turístico e despontando em países como Estados Unidos, 

Alemanha, Reino Unido e Canadá (BADARÓ, 2008).  

Magalhães (2008) complementa observando que na Europa, o pós-guerra 

coincide com os ganhos trabalhistas e com o Estado de Bem Estar Social, o que deu 

condições mínimas de estabilidade e de mobilidade aos trabalhadores. Neste 

contexto, o turismo teve crescimento exponencial nos chamados trinta anos 

gloriosos (1950-1980), quando todas as condições gestadas nas décadas anteriores 

e os incentivos pelo lazer e pelo turismo se transformam em possibilidades reais.  

É somente nesse momento, com a criação de um imaginário em torno das 

viagens, da “necessidade” de conhecer outros lugares, de fugir da rotina do dia a 

dia, do “estar” turista que identificamos o surgimento do sentido propriamente 

turístico. A institucionalização do turismo se dá como uma prática social massiva, 

incluída, pois, nas novas formas de mobilidades humanas, como pertencente a um 

ethos de uma sociedade que emergiu com a revolução industrial.  

A institucionalização do turismo enquanto uma atividade econômica 

mundial está vinculada ao discurso desenvolvimentista, pregando hegemonicamente 

o setor como um elemento potencial para diminuir as desigualdades regionais. 

Aquela atividade que todos os lugares devem desenvolver, gerando renda, 

empregos e dinamizando as economias locais. Esse fator propiciou investimentos 

governamentais ao longo dos anos, tanto internacionalmente quanto no Brasil. 
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Essa visão inicial do desenvolvimento relacionado à atividade turística é 

tradicional, imbuída de cifras quantitativas, como sinônimo de crescimento 

econômico, sem observar as melhorias reais na qualidade de vida dos moradores 

dos destinos turísticos. Contudo, os impactos ambientais e sociais que essa 

atividade gerou na década de 1950 até os dias atuais, juntamente com a própria 

mudança da reflexão do que é o desenvolvimento e do modo como ocorre nos 

lugares, fez emergir novos questionamentos sobre a forma e em que medida o 

turismo contribui para o desenvolvimento.  

Essas novas abordagens denominadas de desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento local, desenvolvimento como liberdade, entre outras, incluem 

categorias analíticas mais qualitativas sobre a mensuração do desenvolvimento, 

como a melhoria da qualidade de vida das comunidades autóctones. Nessa 

dissertação, nos deteremos na abordagem do desenvolvimento como liberdade e na 

sua relação com o turismo.  

 

2.2 O turismo e o desenvolvimento como liberdade 

 

2.2.1 Os caminhos do desenvolvimento: o deslocamento da abordagem centralizada 

na renda para a abordagem com foco nas pessoas 

 

 

A perda de confiabilidade no mito do progresso, com origem no século 

XVII, redirecionou seus anseios para um novo padrão, um novo lugar almejado, um 

novo ideal, chamado desenvolvimento. Esse estado positivo e desejável nas 

palavras de Heidemann (2010) e que implica transformação nas palavras de Souza 

(1996), diz respeito ao modelo gestado em alguns países da Europa e nos Estados 

Unidos que transformou-se em um padrão a ser seguido pelos chamados países 

subdesenvolvidos.  

O subdesenvolvimento surge como subproduto do desenvolvimento, 

considerado como representação deformada do retrato perfeito. Souza (1994) nos 

chama atenção que tal situação é decorrente das relações de poder que se deram 

entre os países nos momentos de colonização, ocidentalização e modernização. 

Comparações como essas, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, não poderiam 

ter sido realizadas entre comunidades pré-coloniais, elas eram simplesmente elas 

mesmas, sem serem “caricaturas deploráveis de alguém” (SOUZA, 1994, p. 28).  
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O desenvolvimento enquanto padrão almejado refere-se aos níveis de 

industrialização, consumo e uso tecnológico alcançado por alguns países. Sendo 

preciso que os países não inclusos nesse clube das nações civilizadas, os 

chamados subdesenvolvidos, buscassem alcançá-los, e para tanto, o primeiro passo 

era a industrialização.   

Coriolano (2003) afirma que as propagações dessas ideias se dão 

principalmente após a II Guerra Mundial, quando o presidente Truman, em 1949, 

toma posse dos Estados Unidos, introduzindo o conceito de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento. No Brasil, o ideário amplia-se com Juscelino Kubitschek, na 

década de 1950, sendo acelerado em 1960 quando os Estados Unidos reforçam a 

campanha do desenvolvimento.  

Nessa ideologia, a crença é na necessidade de uma mudança estrutural 

começando de cima, isto é, deveria haver uma mudança institucional nos padrões 

de produção e consumo para que um país pudesse se desenvolver. Nesse tipo de 

raciocínio, a riqueza material traz benefícios sociais automaticamente, como em uma 

relação causal.  A pobreza e outros problemas sociais, por exemplo, se resolveriam 

consequentemente. Almeida (2001, p. 18) esquematiza da seguinte forma: 

desenvolvimento técnico científico -> desenvolvimento sócio-econômico > progresso 

e crescimento.      

O ideário desenvolvimentista possui algumas características: primeiro, 

sua estreita relação com o crescimento econômico, isto é, entendido muitas vezes 

como sinônimo deste, incluído no chamado desenvolvimento econômico; segundo, 

sua possibilidade de generalização, ou seja, todos os países poderiam alcançá-lo. 

Para Furtado (1974) essa situação decorre do mito do progresso, elemento 

essencial das revoluções burguesas e do estabelecimento da sociedade industrial. 

A estreita relação do desenvolvimento em sua acepção geral com o 

crescimento (desenvolvimento) econômico pode ter relação com a argumentação 

dada por Sen (1988) de que o surgimento das primeiras contribuições econômicas 

de autores clássicos, Gregory King, Francois Quesnay, Antoine Lavoisier, Joseph 

Louis Lagrange, Adam Smith, não estabeleciam uma separação da economia do 

desenvolvimento da economia em geral: “[...] since so much of economics was, in 

fact, concerned with problems of economic development” 11 (p. 10). 

                                                             
11

 “[...] uma vez que muito da economia foi, de fato, preocupado com os problemas de 
desenvolvimento econômico” (tradução nossa). 
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Na realidade, na literatura econômica encontramos um quadro, em que 

existem duas correntes, uma que encara desenvolvimento e crescimento como 

sinônimos, representada pela tradição clássica e neoclássica; e outra que conceitua 

desenvolvimento econômico como além do crescimento, incluindo, pois, mudanças 

na qualidade de vida das pessoas. 

Mas mesmo os autores que percebem desenvolvimento econômico para 

além de crescimento econômico, estabelecem uma relação direta entre aumento da 

propriedade material - incrementos positivos no produto e na renda - e aumento de 

bem-estar da população, o que não é de forma alguma uma relação clara. Sen 

(1988) aborda a respeito: 

[…] no matter in which direction one argues, there is an issue here of great 

importance to the assessment of development that is completely obscured 

by the GNP information. Even if GNP did everything it is expected to do (and 

there are very strong reasons for doubting this possibility), even then the 

information provided by GNP must remain fundamentally inadequate for the 

concept of development (p. 15).
12

  

O autor argumenta no sentido de que o aumento do PIB pode e deve 

influenciar na melhoria das condições de vida das pessoas, mas ai encontra-se uma 

potencialidade apenas e não uma realização propriamente dita. Torna-se 

necessário, portanto, ao se falar em mensuração do desenvolvimento, não ter como 

parâmetros apenas os meios (produtos e renda), mas mensurar em que isso 

influencia nos fins, ou seja, na contribuição para amenizar de fato a pobreza, a 

miséria e melhorar níveis de bem-estar e satisfação das necessidades básicas.  

O problema foi e está ainda no fato da análise econômica afastar-se das 

questões não direcionadas estritamente aos indicadores econômicos, ocasionando 

consequentemente a concepção e análise do desenvolvimento nesse viés. Contudo, 

a partir da década de 1970, o paradigma do desenvolvimento como um padrão 

mundial começou a ser questionado em suas bases por pesquisadores, por duas 

razões principais: 1) o crescimento de forma não planejada e degradadora ao meio 

ambiente põe em risco a própria vida na terra em longo prazo; 2) o desenvolvimento 

não pode ser tido como um padrão mundial, é necessário saber o tipo de 

                                                             
12

  “[...] não importa em que direção se argumenta, há um problema aqui de grande importância para 
a avaliação do desenvolvimento que é completamente obscurecida pela informação PIB. Mesmo se o 
PIB fez tudo o que é esperado para fazer (e há razões muito fortes para duvidar dessa possibilidade), 
mesmo assim a informação prestada pelo PIB deve permanecer fundamentalmente inadequada para 
o conceito de desenvolvimento” (tradução nossa).  
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desenvolvimento que se almeja alcançar para cada localidade, porque as realidades 

sociais são distintas e não existe um modelo único a ser seguido. 

Furtado (1974) ao argumentar que é fisicamente impossível que todos os 

países do mundo cheguem a produzir e consumir nos moldes das civilizações ricas 

foi mais um dos autores que contribuiu na desconstrução do desenvolvimento 

desqualificado, igual para todos. 

 Bastos (2007) também chama atenção para o fato do uso indiscriminado 

de paradigmas gerados em realidades distintas de onde serão utilizados, isto é, a 

imposição de hábitos e comportamentos de estilos de vida exógenos da cultura 

local. Isso ocasionou segundo o autor, um processo onde faltou autodeterminação 

nos chamados países do terceiro mundo em seus projetos de desenvolvimento. A 

respeito disso pontua: 

A preocupação pelo desenvolvimento econômico nos países 
subdesenvolvidos não levou em consideração que as teorias concebidas os 
excluíam de possibilidades de autodeterminação. Dessa forma, suas 
sociedades eram submetidas a dependências culturais que dificultam uma 
mudança de paradigma (p. 25).  

Conceber o desenvolvimento pautado em outras bases, diferentes 

daquelas anteriormente tidas como universais, foi o principal debate que ascendeu 

os ânimos de diversos setores da sociedade na segunda metade do século XX. 

Estava em construção uma nova noção de desenvolvimento, politizada em cada 

área, é verdade, mas que encaminharia as discussões para pensar um 

desenvolvimento que “tenha uma base social, econômica, cultural e ambiental mais 

sustentável” (ALMEIDA, 2001, p. 20). 

Uma das novas noções de desenvolvimento surgidas a partir dos 

questionamentos das concepções tradicionais foi a de desenvolvimento sustentável, 

que emergiu com a problemática ambiental a partir de vários acontecimentos, entre 

os quais podemos citar os movimentos sociais contracultura que ganharam maior 

força na década de 1960; a crise do petróleo da década de 1970 e o lançamento do 

livro pela equipe do clube de Roma The limits to growth13, além da realização da 

                                                             
13

 “A novidade do estudo da equipe de Meadows [...] está em ter produzido um modelo matemático 
que tratava simultaneamente cinco variáveis: industrialização (crescente); população (em rápido 
crescimento); má-nutrição (em expansão); recursos naturais não-renováveis (em extinção) e meio 
ambiente ( em deterioração) (Meadows et a, 1972: 21). Uma outra diferença importante está em que, 
qualquer que seja o cenário simulado, a situação encontrada será sempre a de catástrofe[...]” 
(NOBRE, 2002, p. 31)  
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, 

organizada pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP).  

Furtado (1974) destaca a importância do The limits to growth, afirmando 

que não é necessário concordar com todos os seus aspectos metodológicos e 

menos ainda com suas conclusões para perceber o seu papel fundamental na 

destruição do mito do desenvolvimento econômico. Deixando claro de uma vez por 

todas, que o estilo de vida almejado, criado pelo sistema econômico em que 

vivemos, será sempre privilégio de uma minoria, já que sua generalização traria uma 

depredação irreversível ao mundo físico e nas possibilidades de vida para a espécie 

humana: 

 [...] temos assim a prova definitiva de que o desenvolvimento econômico - a 
ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida 
dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável (p. 75). 

Neste sentido, as novas significações do desenvolvimento como uma 

forma de reprodução econômica e social mais equilibrada recebeu várias 

nomenclaturas. Passando pelo ecodesenvolvimento, desenvolvimento alternativo até 

desembocar em desenvolvimento sustentável. Esse último nome parece ter sido o 

mais bem aceito, talvez por ter sido usado nas principais publicações do período 

inicial das propagações sobre o assunto, como no relatório Brudtland, para o qual o 

desenvolvimento sustentável significa: “[...] aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 46).  

Contudo, inicialmente a ideia de impor limites ao crescimento foi algo que 

não agradou nem aos países centrais nem aos da periferia. Isto porque estava posto 

que desenvolvimento (como crescimento econômico) e conservação ambiental eram 

dinâmicas contraditórias, isto é, só se alcançava um sacrificando-se o outro 

(NOBRE, 2002). 

Entretanto, eventos da década seguinte mudaram completamente a forma 

como estava posta a situação. A grande jogada estratégica que provocou uma 

reviravolta na posição desconfortável dos diversos países frente aos desafios do 

desenvolvimento sustentável foi à publicação do World Conservation 

Strategy,(WCS) da década de 1980, da International Union Conservation of Nature 

and Natural Resources (IUCN). O documento conseguiu de forma efetiva afastar as 
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questões políticas e institucionais que dificultavam qualquer avanço de negociação 

entre os países, visto que: 

[...] ao estabelecer um vinculo frouxo entre ecologia e desenvolvimento 
econômico, ao deixar em suspenso às questões políticas e institucionais, o 
WCS afastou exatamente o que emperrava qualquer avanço negociado 
(NOBRE, 2002, p. 40). 

Isto é, o WCS ao afirmar que era possível desenvolver (crescer 

economicamente) e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, conseguiu afastar 

as pré-noções e efetivar os debates em torno da questão ambiental. No ano de 

1982, a instituição da Comissão Brundtland aproveitou-se dos encaminhamentos já 

dados pela WCS a problemática ambiental e construiu seu relatório our common 

future (publicado em 1987) com uma vaguidão latente frente às questões ambientais 

e aos problemas estruturais que afligem a sociedade (NOBRE, 2002). Por este 

motivo, o relatório foi muito criticado por especialistas da área, afirmando que 

questões institucionais internacionais de interesses dos países como as relações 

desiguais de comércio, não foram consideradas. 

Encaminhamento semelhante parece ter tido a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92, 

com objetivos claros de estabelecer como se dariam de forma prática as relações 

“Norte-Sul” e a dinâmica “desenvolvimento x meio ambiente”. Entretanto, do ponto 

de vista das pretensões iniciais a conferência do Rio também não conseguiu 

avançar, uma vez que os países desenvolvidos não consentiram em arcar com 

qualquer ajuda externa para que o Sul pudesse competir em melhores condições, 

nem foram impostos limites políticos entre meio ambiente e desenvolvimento 

(NOBRE, 2002). 

Apesar dos avanços nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável 

não atingir todas as pretensões esperadas nos documentos e eventos 

internacionais, seria um equivoco não considerar os avanços conseguidos nas 

décadas 1970-1990 e o seu desenrolar no século XXI, sobretudo porque a 

problemática ambiental elevou-se a nível mundial, havendo a institucionalização 

desse debate. Sachs (1993) corrobora com essa perspectiva, ao afirmar que pesem 

os problemas e desafios ainda postos ao desenvolvimento sustentável, o importante 

é que avanços significativos foram conseguidos. Como exemplo o autor cita as 

legislações e/ou ministérios que foram criados nos diversos países para a 
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implementação de políticas ambientais, isto é, todos esses eventos propiciaram de 

fato um comprometimento em menor ou maior grau dependendo do país com o meio 

ambiente e as questões sociais. 

A ideia do desenvolvimento sustentável está assentada no tripé de 

sustentabilidade econômica, ambiental e social. Para Buarque (2008) essa 

preocupação é o resultado do amadurecimento consciente dos problemas sociais, 

ambientais, de relações diplomáticas, mas também resultado das formulações 

técnicas e acadêmicas que começaram a criticar o economicismo e a defender o 

meio ambiente. Essa nova perspectiva demanda duas solidariedades, a sincrônica e 

a diacrônica, a primeira tem relação com a responsabilidade para com a geração 

atual, e a segunda para com as gerações futuras.  

Para o autor, a transição para o desenvolvimento sustentável pode ser 

bem demorado e difícil, contemplando as escolhas e interações que serão 

realizadas pelas pessoas ao logo do tempo. É uma “solidariedade planetária” 

(BUARQUE, 2008), para a busca de soluções coletivas para a garantia da 

sustentabilidade e sobrevivência de futuras gerações.  

Mas o autor considera, que não obstante os desafios, o desenvolvimento 

sustentável é possível, devendo-se concentrar na busca da otimização, e inclui 

equidade social, conservação ambiental e racionalidade econômica. Além de ampliar 

a participação e consolidar a democracia: “[...] Mesmo numa economia de mercado 

é possível alcançar níveis razoáveis de conservação ambiental e equidade social, 

mesmo porque esses são fatores de competitividade” (BUARQUE, 2008, p. 79). 

Reflexão que coaduna-se com as afirmações de Sachs (1993) quando 

alerta para a viabilidade de implementar o desenvolvimento sustentável nos 

territórios, chamando atenção para o fato de não haver limites ecológicos ou falta de 

tecnologia que impossibilitem a sustentabilidade, desde que os recursos sejam 

usados com cautelas e procurados alternativas renováveis.  

O autor definiu as cinco dimensões da sustentabilidade: social, 

econômica, ecológica, espacial e cultural. A sustentabilidade social diz respeito à 

construção de uma sociedade do ser e que tenha maior distribuição do ter, isto é, 

maior equidade; a sustentabilidade econômica diz respeito a uma maior alocação e 

gestão eficientes dos recursos; a sustentabilidade ecológica inclui de maneira geral 

o respeito aos limites do meio ambiente; a sustentabilidade espacial constitui-se em 

uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e atividades 
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econômicas; e a sustentabilidade cultural diz respeito a um modelo de 

desenvolvimento em respeito aos ecossistemas e cultura locais. 

Ultrapassando a barreira do concordar ou não com determinada 

concepção de desenvolvimento, o importante para Buarque (2008) é a compreensão 

das mudanças mundiais, fazendo-se necessário, novas abordagens que deem conta 

das novas realidades, sejam elas sociais, econômicas, tecnológicas, políticas e/ou 

ambientais. 

Dentro desses novos sentidos atribuídos ao desenvolvimento, surge a 

abordagem do desenvolvimento como liberdade do autor indiano Amartya Sen, que 

ao longo de sua carreira tem feitos contribuições relevantes a área. Para o autor, a 

liberdade é tema central na análise do desenvolvimento, pois é ao mesmo tempo um 

elemento constitutivo e instrumental.  O papel constitutivo refere-se ao fim primordial 

do desenvolvimento (importância intrínseca da liberdade substantiva para a vida 

humana); e o papel instrumental, refere-se aos aspectos tidos como meios do 

desenvolvimento. 

O papel instrumental da liberdade tem relação ao modo como os 

diferentes direitos, oportunidades e intitulamentos – entitlement - permitem a 

expansão geral da liberdade humana e consequentemente promovem o 

desenvolvimento. Sen (2000, p.26) nos afirma que: “[...] com oportunidades sociais 

adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar 

uns aos outros”. 

A palavra intitulamento [entitlement] tem um sentido específico na 

abordagem senniana e diz respeito ao conjunto de pacotes de bens que uma pessoa 

possui, a ‘dotação’; bem como aqueles que podem ser adquiridos mediante canais 

legítimos de aquisição de que possa dispor14. Nessa perspectiva, os intitulamentos 

também devem ser expandidos pelo desenvolvimento, já que aumentaria a liberdade 

dos indivíduos.  

Para o autor diferentes tipos de liberdade se inter-relacionam, e um tipo 

de liberdade, contribui para expansão de liberdades de outros tipos, contribuindo 

assim para a liberdade global da pessoa:  

                                                             
14

 “[...] Uma pessoa passa fome quando seu entitlement não inclui, no conjunto [que é formado pelos 
pacotes alternativos de bens que ela pode adquirir], nenhum pacote de bens que contenha uma 
quantidade adequada de alimentos” (SEN, 2000, p. 54).  
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[...] a criação de oportunidades sociais por meio de serviços como educação 
pública, serviços de saúde e desenvolvimento de uma impressa livre e ativa 
pode contribuir para o desenvolvimento econômico e para uma redução 
significativa das taxas de mortalidade, por sua vez, pode ajudar a reduzir as 
taxas de natalidade, reforçando a influência da educação básica – em 
especial da alfabetização e escolaridade das mulheres – sobre o 
comportamento das taxas de fecundidade (SEN, 2000, p. 57-58). 

Sendo essas distintas, mas inter-relacionadas, atuam complementando-

se e todas juntas ajudam a promover a liberdade geral de uma pessoa.  A liberdade 

seria também o principal fim do desenvolvimento, sendo parte constitutiva 

fundamental, envolvendo a expansão das capacidades e da liberdade e 

consequentemente da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Em função 

disso, na avaliação de desenvolvimento de uma dada sociedade, não se deve levar 

em consideração somente os avanços tecnológicos ou o crescimento do PIB, mas 

também verificar em que medida as capacidades e liberdades dos sujeitos sociais 

foram realmente expandidas. 

As liberdades chamadas substantivas, são as consideradas principais, por 

serem as mais elementares, são aquelas como ser capaz de evitar a pobreza e o 

comprometimento da vida, bem como aquelas importantes socialmente como saber 

ler e fazer cálculos aritméticos, bem como possibilidades de participação política e 

liberdade de expressão.  O desenvolvimento deve, pois, envolver a expansão 

dessas.  

Sen (2000) mostra cinco tipos distintos de liberdades que ele chama de 

instrumentais: (1) liberdades políticas; (2) facilidades econômicas; (3) oportunidades 

sociais; (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora. As liberdades 

políticas referem-se aqueles direitos abrangentes em que é possível dispor em uma 

democracia, como liberdade de expressão política, possibilidade de escolher, 

fiscalizar e criticar governantes, diálogos públicos, entre outros. As facilidades 

econômicas são as possibilidades dos indivíduos de uma sociedade de utilizar 

recursos econômicos para propósitos de consumo, troca e /ou produção. 

Oportunidades sociais são aquelas disposições sociais disponíveis em uma dada 

sociedade como educação e saúde. As garantias de transparência são referentes à 

transparência de dados e notícias que permitam entre outras coisas, inibir atos de 

corrupção e transações ilícitas. Já a segurança protetora trata-se da rede de 

segurança social que objetiva evitar que pessoas de uma dada sociedade venham a 
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morrer pela sua falta, como benefícios aos desempregados, distribuição de 

alimentos em crises de fome coletiva, entre outras.  

Para o autor (2000, p. 23): “As políticas públicas visam ao aumento das 

capacidades humanas e das liberdades substantivas em geral e podem funcionar 

por meio da promoção dessas liberdades”. Essas capacidades e liberdades são 

expandidas por meio das “efetivações”, que são as “conquistas” de uma pessoa. 

Portanto, ao se estudar uma política específica, deve-se sempre considerar em que 

medida a política gerou o alcance de conquistas (efetivações) na vida do público-

alvo.  

Na consideração da abordagem do desenvolvimento como liberdade, 

observa-se a relação entre dois conceitos centrais para Sen, que são “capacidades 

e liberdades”. Sempre são trabalhados conjuntamente, já que as capacidades são 

aspectos da liberdade.  

As capacidades são as reais possibilidades de uma pessoa para 

promover quaisquer objetivos que tenha razão para realizar, podendo estar ligados 

ou não ao bem-estar pessoal, ou seja, é sua liberdade para ter estilos de vida 

diversos, que julgue importantes. Esses estilos de vida (as capacidades) derivam 

das combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é possível.  

O conceito de funcionamentos tem raízes aristotélicas e reflete as várias 

coisas que uma pessoa considera valioso fazer ou ter15. Já as capacidades 

elucubram a possibilidade efetiva de realizar os funcionamentos. Uma pessoa, por 

exemplo, pode considerar muito valioso participar da vida política, mas se vive em 

um país de regime autoritário, não poderá fazê-lo, o que é uma privação de sua 

capacidade e que compromete um aspecto da liberdade dessa pessoa.  

O autor atenta para diversas fontes de privações de liberdade: pobreza, 

tirania, carência de oportunidades econômicas, destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos, intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos. Para que ocorra o desenvolvimento é necessário remover estas 

diversas fontes de privações. Neste sentido, a liberdade seria central para o 

processo de desenvolvimento por duas razões: (1) razão avaliatória: a avaliação de 

progresso tem de ser feita verificando-se se houve aumento das liberdades das 

                                                             
15

 Para Sen (2000, p. 95):“[...] os funcionamentos valorizados podem variar dos elementos, como ser 
adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, a atividades ou estados pessoais muito 
complexos, como poder participar da vida da comunidade e ter respeito próprio”.  
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pessoas; (2) a razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende 

inteiramente da condição de agente das pessoas. 

A condição de agente é central para Sen, que significa um indivíduo 

membro do público e como participante de ações econômicas, sociais e políticas. 

Alguém que age e ocasiona mudança (SEN, 2000, 2011).  Fica claro, pois, que a 

avaliação do desenvolvimento deve ter uma ênfase nas vidas humanas, e nas 

capacidades que são expandidas. Nessa abordagem, as pessoas não são 

beneficiarias passivas das disposições disponíveis, ao contrário, são agentes ativos 

da mudança e devem traçar seu próprio caminho. Estamos nos referindo ao 

desenvolvimento humano, aquele que cria oportunidades sociais contribuindo 

diretamente para a expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida, 

dando condições a essas pessoas de moldarem seus destinos.   

A liberdade é importante principalmente por duas razões diferentes. 

Primeiro, ela possibilita mais oportunidade de buscar as diferentes coisas que 

valorizamos; em segundo o próprio processo de escolha é relevante. Isso significa 

que o principal não é exatamente o que escolhemos e o tipo de vida que levamos, 

mas as opções disponíveis para eleger como viver e o tipo de vida que podemos 

levar. Essa liberdade de escolha contribui significativamente para o nosso bem-

estar:  

Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não 
apenas no tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade 
que realmente temos para escolher entre diferentes estilos e modos de vida. 
Na verdade, a liberdade para determinar a natureza de nossas vidas é um 
dos aspectos valiosos da experiência de viver que temos razão para estimar 
[...] (SEN, 2011, p. 261). 

Consoante a isso fica evidente que se estamos comparando as vantagens 

que diferentes pessoas possuem, temos de nos centrar em seu conjunto capacitário, 

isto é, quais são as capacidades totais que conseguem desfrutar, pois estas 

demonstram o poder para fazer o que desejam, evidencia em última instância o 

poder de agente de que gozam. Não esquecendo que as diversas capacidades 

individuais dependem crucialmente das disposições econômicas, sociais e políticas 

presentes no meio em que vivem. 

Neste viés de análise percebe-se que o melhoramento dos “objetos 

inanimados” Sen, (1988, 1993, 2000, 2011) como o PIB, PNB e a industrialização 

são insuficientes na análise do desenvolvimento, apesar de sua importância como 
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meios para alcançar os fins desejados, isto é, o impacto que possuem nas vidas e 

liberdades das pessoas envolvidas. Temos de valorizá-los então condicionalmente 

pelo que ajudam as pessoas a realizar.   

Observando os diversos conceitos das abordagens do desenvolvimento 

em uma escala mais local, referente aos sujeitos, podemos perceber através das 

reflexões de Sen (1988, 1993, 2000, 2011), que ele complexifica e nos ajuda de 

forma mais substancial a entender essas novas perspectivas do desenvolvimento. 

Diante deste cenário, relacionaremos no próximo item, os princípios do 

desenvolvimento como liberdade com o turismo, verificando de que forma a 

atividade turística pode se transformar em uma prática de expansão das 

capacidades e liberdade dos indivíduos residentes em uma localidade. 

 

2.2.2 O desenvolvimento como liberdade no turismo: princípios para a expansão da 

liberdade em âmbito local 

 

A abordagem do desenvolvimento seguida nesse trabalho, conforme já 

referida anteriormente, é a do desenvolvimento como liberdade, é, nesse aspecto, 

uma abordagem centrada nas pessoas. Significa dizer que para ocorrer sua 

efetivação deve haver a expansão das capacidades e da liberdade dos indivíduos 

pertencentes a uma localidade. Mas para que isso ocorra é necessário que o 

ambiente social propicie as condições fundamentais para que a liberdade se torne o 

principal meio e o principal fim do desenvolvimento.  

Como premissas imprescindíveis a abordagem Senniana, temos as 

liberdades instrumentais, que são as mais básicas, porém, são as liberdades 

fundamentais, sem as quais não poderíamos falar efetivamente em 

desenvolvimento. Elas funcionam como meios, canais, indispensáveis para a 

melhoria social, conforme já mostramos na sessão anterior.  

O nosso interesse aqui é mostrar de que forma o turismo, visto 

geralmente em suas abordagens extremamente econômicas e vinculadas à lógica 

de acumulação do sistema capitalista, pode incentivar o desenvolvimento, com 

relação à significação atribuída neste trabalho, e não apenas como mola propulsora 

para o crescimento econômico. Acreditamos que um trabalho acadêmico, além de 

seu papel enquanto um meio de análise e crítica da realidade social deve fazer mais, 

deve apontar caminhos, novas perspectivas de análise e de mudanças, que ao 
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contrário de mostrar-se como sonhos e utopias, apresentam-se como alternativas 

reais, que se forem colocadas em prática, muito podem fazer pela transformação 

social.  

O turismo pode incentivar a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

residentes nos destinos turísticos, desde que todos os atores locais estejam em 

sintonia e dispostos a cooperar mutuamente em busca do desenvolvimento como 

liberdade. Desse modo, a gestão pública, iniciativa privada, sociedade civil e 

população local, possuem papéis específicos no processo de mudança social.  

Para isso, a atividade turística deve impulsionar a expansão das 

liberdades instrumentais colocadas por Sen (2000), que são cinco (1) liberdades 

políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de 

transparência e (5) segurança protetora. No primeiro momento, através do papel que 

podem desempenhar as políticas públicas de turismo, na definição de ações que as 

estimulem, e em um segundo momento, pela mobilização dos próprios atores, 

criando parcerias, ações, e intervenções que ocasionem melhorias sociais.  

A primeira das liberdades instrumentais, as Liberdades Políticas, são 

importantes porque possibilitam aos cidadãos de um determinado lugar gozar de 

todos os direitos correspondentes as democracias em sentido abrangente, como 

escolher quem deve governar, poder fiscalizar e criticar os representantes políticos, 

ter expressão política, impressa sem censura, oportunidades de diálogo público, 

dissensão e crítica, direito a voto, participação coletiva, entre outras coisas (SEN, 

2000).  

O turismo pode incentivar de diferentes maneiras a expansão das 

liberdades políticas, como no caso da população de um determinado destino, 

participar do processo da tomada de decisões a respeito dos rumos que a atividade 

turística está tendo na localidade; também no momento em que se organiza em 

associações/cooperativas, tanto no sentido de fiscalizar as ações que o poder 

público está tomando com relação ao turismo, quanto no sentido de participar da 

cadeia produtiva do turismo, na oferta de produtos turísticos locais. Em todas essas 

ações o que está sendo incentivado é a condição de agente dos indivíduos.  

Assim sendo, salientamos o papel imprescindível que as pessoas 

possuem no processo de desenvolvimento. O que os indivíduos pensam e o que 

fazem impacta diretamente o meio social em que vivem. Sujeitos ativos conseguem 

de forma mais efetiva contribuir para a transformação social. É exatamente a ideia 
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de protagonismo, de não passividade, que esta imbuída no conceito Senniano de 

agente. 

 Poderíamos então nos perguntar por que na maioria dos lugares do 

planeta, a maioria das pessoas, em situações de privação, permanecem estáticas, 

sem lutar conjuntamente por maior respeito e menos desigualdades sociais. A 

resposta para esse questionamento parece estar nas privações diárias que esses 

diversos indivíduos sofrem. A necessidade pelo pouco de cada dia para sobreviver, 

é tão mais urgente, que não sobra espaço para a participação da vida pública em 

sociedade. Além disso, a falta de uma cultura participativa oculta o poder imbuído 

nas organizações sociais, por isso, as pessoas não percebem o quanto poderiam 

alcançar se reivindicassem organizadamente. 

Dowbor (2010) afirma que os pobres vivem precariamente não por falta 

de criatividade ou vontade, mas por falta de articulação nos sistemas de apoio. Isto 

é, primeiro deveriam existir mecanismos de incentivos públicos para a superação de 

necessidades básicas, depois para incitar as pessoas a participar do crescimento. 

Aliás, conforme afirmação do autor, ninguém consegue pescar passando fome, ou 

seja, primeiro é preciso oferecer algo, para depois esperar que esse algo influencie e 

proporcione ações independentes.  

É claro que quando falamos em participação estamos fazendo referência 

a Estados democráticos, pois nos países autoritários, a falta de liberdade política é 

mais um dos fatores que tolhem a condição de agente. Mas levando em 

consideração que estamos trabalhando com um município do Nordeste do Brasil, 

possuidor dos direitos democráticos, se faz indispensável mostrar que o processo 

participativo e o debate público são fatores condicionais para o desenvolvimento, 

especialmente, se estamos lidando com o turismo, fenômeno complexo e que 

envolve todos os segmentos sociais, direta e/ou indiretamente. 

Buarque (2006) corrobora com essa ideia, ao afirmar que o turismo é um 

dos poucos setores mundiais, que para crescer precisa incluir os excluídos 

socialmente. Essa característica o diferencia da indústria comum, que para expandir 

os lucros, pode simplesmente aumentar o consumo dentro de determinado grupo, 

sem precisar ampliar-se para outros, além de que, consegue cada vez mais produzir 

com menos homens e mais máquinas. O turismo enquanto atividade do setor de 

serviços é distinto, porque precisa abarcar cada vez maior quantidade de pessoas 

para continuar crescendo e manter-se; e sua mão de obra é composta de diferentes 



56 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

níveis de especialização, do mensageiro de hotel ao administrador hoteleiro, e isso 

dificilmente mudará um dia.  

Rua (2006) contribui para essa concepção ao argumentar que o turismo 

pode contribuir para a inclusão social, principalmente por três fatores: em primeiro 

lugar, o turismo é uma atividade que possibilita o intercâmbio entre diferentes 

culturas, fato que pode contribuir para estimular o respeito e a preservação por 

diferentes comunidades. Em segundo lugar, essas relações são geralmente 

prazerosas o que permite o estabelecimento de empatia entre diferentes atores. 

Terceiro, propicia oportunidades de geração de trabalhos e renda.  

Um autor que colabora nessa discussão é Souza (1996, 1994), que 

apoiando-se em Castoriadis define a autonomia como princípio norteador do 

desenvolvimento. Nesse entendimento, as pessoas de determinado espaço 

territorial, cada povo, deve assumir a função de dar significado à palavra 

desenvolvimento; pautado em suas necessidades e peculiaridades regionais, 

conforme sua cultura. Esse processo, não se furta ao estabelecimento de metas a 

serem cumpridas, entretanto, a escolha dos objetivos principais a serem alcançados 

deve ser por via democrática, de luta e negociação entre visões diferentes. 

Outro autor que ressalta a necessidade de protagonismo das pessoas no 

processo de desenvolvimento e na transformação social é Green (2009), ele utiliza o 

termo cidadania ativa, para descrever a condição em que as pessoas exercitam os 

seus direitos civis e políticos, em busca de melhorias na vida econômica e social. O 

que acontece muitas vezes por meio de ações coletivas em prol de benefícios 

comuns.  

O estímulo por parte do poder público para desenvolver nas pessoas o 

espírito participativo, pode ser um aspecto importante para desenvolver a 

autonomia, das diversas formas que pode ocorrer.  Sen (2011) aborda que a 

expansão da educação básica e escolaridade, aumento da independência 

econômica, e outras alterações sociais e econômicas ajudam os indivíduos a serem 

cidadãos ativos.  Poderíamos destacar, então, o papel central que possui o Estado 

no incentivo para a emergência de indivíduos ativos participantes de ações para o 

desenvolvimento como liberdade.  

No Estado brasileiro, a constituição de 1988 impôs a descentralização 

como norte administrativo, o que possibilitou maior autonomia aos Estados e 

municípios. A partir desse momento, os municípios transformaram-se nas bases 
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territoriais, onde o planejamento das ações passou a ser concretizado, aumentando 

suas responsabilidades governamentais e de gestão de recursos financeiros, 

constituindo-se conforme afirma Dowbor (2010, p. 106): “[...] o bloco básico de 

construção do conjunto”.  

Esse novo formato dos entes federativos possibilitou a ressignificação do 

poder local. Para Costa (1996, p. 113) o poder local no Brasil contemporâneo 

passou a ser “[...] portador de possibilidades de gerenciamento eficiente dos 

recursos públicos e protagonista de iniciativas de desenvolvimento da vida 

econômica e social”.  

Percebe-se, portanto, um deslocamento no papel assumido. Antes desse 

período o poder local não possuía autonomia, sendo apenas um agente 

implementador de decisões tomadas no nível federal. Após a promulgação da 

constituição de 1988, o poder local assumiu o papel de protagonista, agente e 

canalizador de sinergias no engajamento de iniciativas econômicas, políticas e 

sociais no âmbito local. 

Por sua vez, a autonomia dada aos municípios brasileiros para a gestão 

de políticas públicas, seja de iniciativas próprias ou da adesão a políticas nacionais, 

e o princípio constitucional da participação social como elemento fundamental na 

formulação e controle das políticas em todos os níveis, ocasionou a criação de 

canais públicos populares, como os conselhos gestores. São “[...] canais de 

participação que estimulam representantes da população e membros do poder 

púbico estadual em práticas que dizem respeito à gestão dos bens públicos” 

(GOHN, 2001, p. 07). Sendo, portanto, um novo ente que possibilita o controle 

social, a gestão e a deliberação, em responsabilidade dividida de papéis, entre 

poder público e a coletividade. 

Podemos ainda acrescentar, os novos papéis assumidos pela sociedade 

civil nesse momento de reforma do Estado. Bresser Pereira (1999) observa que a 

expansão da sociedade civil objetivou fortalecer o Estado e não reduzi-lo ao mínimo. 

O autor inclusive argumenta que a sociedade civil, situada entre Estado e mercado, 

não é dominada por nenhum dos dois, deixando de ser passiva, buscando 

ativamente contribuir para reformá-los. Para o autor, um Estado forte, com 

capacidade de controle social, exige uma sociedade civil forte, comparada a mesma 

capacidade de controle social.  
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A sociedade civil organizada, englobando o associativismo de tipo 

economia solidária e as ONGs, é uma forma inovadora e legítima de influenciar 

associações sociais, que incentivem uma cultura cívica e uma maior autonomia na 

luta pelos direitos sociais. Com relação a isso, Sen (2000, p. 46) pontua que os usos 

que os sujeitos dão as liberdades dependem em grande medida “[...] de associações 

sociais – particularmente da formação interativa de percepções do público e da 

compreensão cooperativa de problemas e soluções”.  

No âmbito do turismo, várias iniciativas vêm sendo criadas, como 

exemplos podemos citar: as redes de comércio justo; o turismo pó-pobre; o turismo 

responsável; o fomento de práticas de economia solidária na cadeia produtiva do 

turismo e as significativas iniciativas de turismo de base comunitária. 

A esse respeito Coriolano (2005, p. 302) pontua: 

A cada dia, grupos alternativos começam a se organizar para a venda de 
novos produtos turísticos, “nichos” deixados pelo capital global e, dessa 
forma, começam a participar desse mercado promissor. Alguns municípios, 
inúmeras comunidades, pequenas empresas encontram caminhos para se 
incluir nos roteiros turísticos e aproveitar as artes, gastronomias, folclores, 
atrativos naturais e culturais, transformando o potencial em oferta.  

De todas as iniciativas, o turismo de base comunitária (TBC) é aquele que 

possui maior destaque. Constitui-se em um processo no qual a comunidade 

receptiva está envolvida desde a formulação até a implementação das atividades 

ligadas ao turismo, isto é, ela tem de certo modo o controle da atividade. Sendo 

matéria prima do TBC “os saberes e fazeres da comunidade”, trazendo benefícios 

sociais, econômicos e culturais para todos os membros, o que ocasiona uma 

melhora da qualidade de vida da população16 (INSTITUTO ECOBRASIL, s/d).  

Putnan (1996) já tinha apontado através de uma pesquisa empírica que 

durou vinte anos na Itália moderna, a forte relação existente entre comunidade cívica 

e o desempenho eficaz das instituições públicas. Isto é, quanto mais cívica é uma 

região melhor será seu desempenho institucional, isso porque o contexto moldaria o 

desempenho prático das instituições públicas. Para o autor, comunidade cívica se 

constitui em participação cívica, igualdade política, solidariedade, confiança, 

tolerância e associações que são traduções do capital social presentes no contexto 

social. 

                                                             
16

  Um exemplo de TBC já bastante consolidado no Brasil é a prainha do canto verde, no Ceará.  
 



59 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

O capital social considera a confiança, as normas e cadeias de relações 

sociais como elementos centrais. Sendo a confiança o componente principal, quanto 

mais houver em uma comunidade possibilidades de afiliação de seus cidadãos 

através de associações baseadas na confiança mútua, maior é o volume de capital 

social presente na mesma (PUTNAN, 1996).  

Para Zapata e Zapata (2006) o turismo seria uma atividade muito mais 

promissora e socialmente inclusiva se desenvolvesse o capital social nas 

sociedades onde se instala.  Contudo, os autores observam que no Brasil de forma 

geral houve uma incipiência na geração de capital social, em parte relacionado ao 

passado recente autoritário, o que não despertou nas pessoas o afloramento dos 

aspectos de confiança, solidariedade e associação. No turismo em particular, a 

geração de capital social segue esse cenário global, mas também é influenciado por 

outros fatores, entre os quais, pode-se citar a falta de articulação: entre as empresas 

da cadeia produtiva do turismo; entre os pertencentes às comunidades próximas aos 

atrativos turísticos e com relação à gestão pública.  

Os autores ressaltam que há inúmeras formas de aumentar o capital 

social no turismo. Podendo-se citar: a construção de um ambiente social de 

confiança e de colaboração entre os agentes; o favorecimento de parcerias entre 

atores considerados de grande porte com aqueles considerados de menor porte, 

desde que essa relação possibilite complementaridade e o estímulo à participação 

das comunidades locais no processo.   

A partir dessas considerações, podemos afirmar que a organização 

social, das diversas formas possíveis e a consequente geração de capital social, 

tendo como eixo articulador, a condição de agente das pessoas, é elemento 

constitutivo e instrumental do desenvolvimento, tendo papel estratégico no turismo 

na expansão das capacidades e liberdade das pessoas.  

Outra liberdade instrumental abordada por Sen (2000) refere-se às 

Facilidades Econômicas, que são as oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar recursos econômicos no mercado, para consumo, produção e ou troca. 

Quanto maiores forem os recursos disponíveis de uma pessoa, maiores serão seus 

intitulamentos, ou seja, maior é o pacote de bens a que ela tem acesso. Para o 

autor, na medida em que a riqueza de um país aumenta, isso se reflete no aumento 

dos intitulamentos da população.  
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Como se sabe, o turismo é uma das atividades econômicas mais 

significativas no contexto contemporâneo, podendo contribuir relevantemente para a 

expansão das facilidades econômicas da população. Neste sentido, podemos dizer 

que a crítica ao desenvolvimento baseado unicamente no economicismo deve ser 

dissociada da crítica à economia. Isso porque como já percebido, realmente não 

podemos falar de desenvolvimento apenas baseado nos indicadores econômicos, 

mas também não podemos falar de desenvolvimento sem crescimento da economia. 

Nas diversas regiões, especialmente nas mais carentes, deve-se buscar atingir o 

crescimento da renda local “[...] por meio de atividades econômicas viáveis e 

competitivas [...] apenas com economia suficiente e competitiva gerando riqueza 

local sustentável pode-se falar, efetivamente em desenvolvimento [...]” (BUARQUE, 

2008, p. 26). 

Tudo depende de como os benefícios do crescimento econômico são 

aproveitados em prol da diminuição das desigualdades regionais, ou seja, de como o 

uso dos mercados ocorrem combinados com a expansão de oportunidades sociais. 

Sen (2011) observa:  

[...] devemos considerar, por exemplo, a pobreza econômica. Portanto, 
temos razão para nos interessar pelo crescimento econômico, mesmo nos 
termos bastante limitados do crescimento do PNB ou do PIB per capta, já 
que o aumento da renda real pode abrir caminho para algumas realizações 
muito importantes; por exemplo, a conexão geral entre crescimento 
econômico tende a expandir o tamanho da receita pública, que pode ser 
usada para fins sociais, como escolas, assistência médica e à saúde e 
outros serviços que melhoram diretamente a vida e as capacidades das 
pessoas (p. 381). 

Os gestores públicos podem realizar uma redistribuição mais equitativa da 

receita pública gerada pelo crescimento econômico, através de várias ações sociais. 

Buarque (2008, p. 28) nos diz que no Brasil, e especificamente no Nordeste, as 

iniciativas de desenvolvimento tendem a olhar com desconfiança para a base da 

economia, e, sobretudo, para os órgãos públicos locais, numa desproporcional 

crítica ao economicismo. Fato que reduz as efetivas possibilidades de 

desenvolvimento. Para mudar esse quadro, é necessário agregar valor a cadeia 

produtiva local com a finalidade de aumentar a competitividade, buscando gerar 

riqueza e trabalho, e assim a capacidade de investimento na e da localidade. Sendo 

imprescindível não depender unicamente de fundos e programas estaduais e/ou 

municipais. 
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A busca da competitividade referida pelo autor, diz respeito a explorar as 

condições e potencialidades dos municípios, suas bases mercadológicas 

endógenas, com o objetivo de alcançar vantagens locacionais com base no que se 

tem e no que se pode constituir. Deve-se procurar espaços de competitividade com 

critério e seletividade, escolhendo-se aquelas áreas em que se possua diferencial.  

A base da economia gerada pelo turismo vem dos ativos endógenos, 

naturais, sociais, culturais e históricos de cada localidade. Esse fato é positivo, tendo 

em vista que permite criar externalidades no espaço econômico, com a finalidade de 

atrair investimento produtivo que permitirá uma maior integração na economia 

regional e/ou nacional. Essas externalidades e suas potencialidades: infraestrutura 

econômica, recursos humanos (população educada e preparada profissionalmente), 

desenvolvimento tecnológico, entre outros, são principalmente incentivados e 

organizados pelo poder público. 

Observando o espaço do município de Parnamirim/RN, nota-se que o 

PRODETUR, com ações nos diversos âmbitos: educacional, infraestrutural, 

ambiental e institucional; contribui na criação de externalidades positivas, gerando a 

atração de investimentos privados, que dinamizam a economia local. Além de que 

sendo as ações do programa amplas, pode-se falar de uma política pública de 

turismo no viés da inclusão. Uma vez que, conforme ressalta Rua (2006), de nada 

adiantaria aumentar a geração de empregos, se a população local não pudesse 

ocupar os postos, por falta de qualificação profissional.  

A essas considerações postas, acrescentamos a necessidade de 

articulação do local ao global. Essa integração é facilitada pelos avanços 

tecnológicos e informacionais. Em função disso, as empresas consideradas de 

pequeno porte podem se tornar mais competitivas, porque possuem nesse novo 

momento, possibilidades de flexibilidade no processo de produção e distribuição. 

Como exemplo, podemos citar a associação de produtores localizados em diferentes 

espaços regionais; processo muito mais visível agora do que em décadas anteriores 

(BUARQUE, 2008). 

Assim, entendemos que, com as diversas oportunidades disponíveis no 

mundo informacional, as empresas de pequeno porte inseridas na cadeia do turismo 

podem organizar formas de gestão e oferecer produtos turísticos de forma mais 

competitiva. Contudo, não podemos esquecer que é muito importante o 

estabelecimento de parcerias entre atores considerados de grande porte com 
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aqueles considerados de menor porte, desde que essa relação possibilite 

complementaridade, conforme ressalta Zapata e Zapata (2006). 

Some-se a isso, o fato de que as próprias empresas turísticas podem 

assumir responsabilidades e trabalhar em prol das localidades onde estejam 

implantadas. Buarque (2006) cita como exemplo, os casos de hotéis que criam 

organizações não governamentais (ONGs) para trabalhar em aspectos deficitários 

de comunidades, como no apoio as crianças da região para que terminem seus 

estudos. As empresas participantes dessas redes de solidariedades acabam 

conquistando a simpatia dos autóctones residentes em seu entorno.  

Falemos agora de outra liberdade instrumental abordada por Sen (2000) 

que são as Oportunidades Sociais, essas se referem às disposições presentes na 

sociedade que possibilitam ao indivíduo viver melhor, como a oferta de uma 

educação pública de qualidade, um sistema de saúde eficiente; bem como outras 

ações que possibilitem as pessoas à possibilidade de participar da vida social, 

econômica e política, dando-os maior autonomia na condução de sua vida individual, 

bem como na participação de ações coletivas.  

Através da atividade turística é possível propiciar uma série de 

oportunidades sociais, como geração de postos de trabalhos nas atividades ligadas 

aos setores de hospedagem, alimentação, agenciamento, locação, entretenimento e 

lazer. Além de que políticas de turismo podem incentivar em diversos aspectos 

melhorias sociais, como é o caso do PRODETUR/NE que possui ações de incentivo 

a expansão de serviços públicos de infraestrutura urbana, como água tratada, 

saneamento básico e coleta de lixo. Bem como oferta de cursos de qualificação 

profissional e realiza obras de recuperação no meio ambiente17.  

Isso acontece porque no Brasil, o acesso aos serviços básicos de 

infraestrutura urbana não cobrem todas as regiões brasileiras, ficando uma parte 

considerável descoberta, serviços esses que são básicos para a saúde da 

população, como é o caso da água tratada, saneamento básico e coleta de lixo. Pelo 

fato das políticas urbanas não darem conta da demanda por esses serviços, o 

PRODETUR, desde sua concepção vem realizando a expansão desses 

equipamentos urbanos.  

                                                             
17

 No próximo capítulo, apresentaremos o PRODETUR.  
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Com relação à oferta dos cursos de qualificação profissional, podemos 

afirmar o quanto isso é necessário para aqueles sujeitos que não possuíram 

oportunidades escolares adequadas, ficando muitas vezes excluídos do mercado de 

trabalho, pela falta da qualificação mínima exigida. Nesta perspectiva, ao se 

qualificarem, aumentam as chances de concorrerem às vagas no mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo. Algo fundamental para disporem de um mínimo 

de renda para participarem economicamente dos mercados, isto é, para 

aumentarem seus intitulamentos.  

Já com relação às obras de recuperação ambiental realizadas pelo 

PRODETUR, gostaríamos de nos deter mais a esse respeito, tendo em vista, o 

significado do meio ambiente enquanto valor social e sua relevância para a 

qualidade de vida das pessoas. O meio ambiente está entre os chamados bens 

públicos por Sen (2000, 2011) que são aqueles em que as pessoas não consomem 

separadamente, mas conjuntamente. Portanto, não há como, ou não deveria existir 

como, um determinado grupo social privatizar áreas de preservação ambiental e/ou 

algum outro serviço ou bem de caráter público. Mesmo sabendo dessa assertiva, 

percebe-se que no Brasil, esse direito tem sido violado e algumas áreas públicas 

têm sido privatizadas, mesmo que de forma indireta.  

Se falarmos da atividade turística, esse fato fica evidente quando 

observarmos as áreas costeiras nordestinas. O processo de valorização desses 

espaços nas últimas três décadas propiciou a instalação de redes hoteleiras 

internacionais. Fato que gerou, em alguns casos, a privatização de orlas inteiras. Em 

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, é possível constatar o fato ao 

verificar a disposição dos hotéis ao longo da chamada Via Costeira Natalense; o que 

impossibilitou o uso daquela área pela população local.  

Para Sen (2011) quem compromete os usos conjuntos dos bens públicos, 

deve passar por restrições de comportamento. Contudo, para o autor, mais 

interessante seria a disseminação de valores e responsabilidades sociais – neste 

caso, da ética ambiental - que diminuísse a imposição da autoridade estatal. No 

turismo, o indicado é não permitir que nenhum ator da cadeia produtiva se instale 

em espaços que devem ter seus usos assegurados coletivamente, como também 

deve ser garantido o respeito aos limites do uso do meio ambiente. 

Não obstante, positivas são ações de valorização do meio ambiente em 

prol da atividade turística. O PRODETUR/NE II possui entre suas obras, aquelas que 
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objetivam fazer melhorias ambientais. Essas estão ligadas tanto a instalações de 

áreas de proteção ambiental quanto à recuperação de áreas degradadas. Essas 

obras não beneficiam somente a vinda de turistas, já que a condição paisagística é 

elemento de atração; mas, beneficiam também a população local, que contará com 

recursos naturais em melhores condições.  

Sen (2011) argumenta que o valor do meio ambiente não pode ser 

dissociado da vida das pessoas, não denotando apenas o que existe, mas quais 

perspectivas podem oferecer. Não devemos ter como foco apenas a preservação 

passiva, mas também a criação ativa. Ao mesmo tempo em que os seres humanos 

destruíram o meio ambiente, também poderiam através da intervenção criativa, 

contribuir para enriquecer e melhorá-lo:  

 [...] Ao pensarmos nos passos que podem ser dados para conter a 
destruição ambiental, temos de incluir a intervenção humana construtiva. 
Nosso poder de intervir com eficácia e raciocínio pode ser substancialmente 
reforçado pelo próprio processo de desenvolvimento [...] conceber o 
desenvolvimento com relação ao aumento da liberdade efetiva dos seres 
humanos promove a agência construtiva de pessoas comprometidas com 
atividades benéficas para o meio ambiente, diretamente dentro do domínio 
das realizações do desenvolvimento (p. 283). 

Podemos perceber que o desenvolvimento pode servir para enriquecer o 

meio ambiente, já que este inclui as invenções humanas, que pode ser reforçado 

pelos agentes ativos. Neste contexto, o autor argumenta que o conceito de 

desenvolvimento sustentável deveria passar por uma reformatação, que inseriria 

além da satisfação das nossas necessidades, a ampliação das liberdades e 

capacidades dos indivíduos. Assim sendo, a atual geração não deveria intervir 

negativamente nas possibilidades das futuras gerações de também utilizar o meio 

ambiente e expandir suas liberdades e capacidades.  

Continuando com as análises, a outra liberdade instrumental colocada por 

Sen (2000) refere-se às Garantias de Transparência, que dizem respeito à garantia 

de acesso às informações de ações/instituições públicas, sempre que um cidadão 

assim o solicitar. Isso inclui o direito a revelação. Para o autor, essa liberdade 

instrumental é inibidora da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de 

transações ilícitas.   

O turismo influencia as garantias de transparências, sempre que em uma 

cidade/destino/localidade qualquer cidadão tiver acesso a quaisquer informações 

solicitadas a respeito da atividade turística, como fluxo turístico, receita gerada, 
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investimentos realizados, entre outras. Notório observar quanto a isso, o fato das 

próprias políticas de turismo estar incentivando essa liberdade instrumental, a 

exemplo do PRODETUR, que possui como elemento integrante de 

acompanhamento, os conselhos gestores, que já são por si só, canais para 

discussão pública das intervenções realizadas no âmbito local. Além de dispor de 

sistema online, onde é possibilitado a qualquer cidadão verificar o andamento dos 

projetos financiados pelo programa18.  

Por fim, a última liberdade instrumental referida por Sen (2000) refere-se 

a Segurança Protetora, rede responsável por proporcionar segurança social a toda 

população. Pode ser considerada rede de segurança protetora, os benefícios aos 

desempregados, renda periódica para indigentes, distribuição de alimentos em 

crises de fome coletiva e empregos públicos de emergência para os mais 

necessitados.  

O turismo pode influenciar a segurança protetora de forma indireta, já que 

a rede de segurança social deve ser oferecida pelo Estado, independentemente das 

atividades econômicas existentes em um lugar, isso porque essas são 

imprescindíveis para assegurar o mínimo de condições básicas para a sobrevivência 

dos necessitados. Neste sentido, se o turismo contribui significativamente para a 

economia de um determinado lugar, temos boas razões para acreditar que a gestão 

pública disporá de mais incrementos públicos para investir em sua rede de 

segurança social. 

Por fim, vamos nos referir aquele que pode e deve ser o articulador da 

potencial contribuição do turismo ao desenvolvimento como liberdade, que é a 

gestão pública. O papel deste ator é o de ser o criador, articulador e impulsionador 

de ações em prol da coletividade. Assim sendo, estando em um espaço 

democrático, aspectos como o diálogo, interação pública e participação política 

contribuem para que os projetos sociais não sejam postos de forma autoritária junto 

a uma coletividade, e sim para que haja um amplo diálogo das prioridades sociais. 

Neste caso, se houver um uso efetivo das oportunidades de participação 

disponíveis, é possível estabelecer de forma compartilhada quais são as prioridades 

do desenvolvimento para determinado local. 

                                                             
18

 No site do banco do Nordeste está disponível o Centro de Informações ao Público – CIP: 
www.bnb.gov.br, do PRODETUR.  

http://www.bnb.gov.br/


66 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

Sen (2011) nos diz que há uma estreita relação entre a democracia e o 

desenvolvimento, pois as liberdades políticas e os direitos democráticos estão entre 

os componentes constitutivos do desenvolvimento. “A liberdade democrática pode 

certamente ser usada para promover a justiça social e favorecer uma política melhor 

e mais justa” (p. 386). Contudo, a democracia vai influenciar o desenvolvimento, 

dependendo dos usos que são dados as participações e articulações sociais. É 

particularmente importante à participação dos cidadãos em torno de um projeto 

social. 

Buarque (2008) argumenta que a importância do Estado como agente 

regulador do planejamento no desenvolvimento, inclui a orientação da sociedade 

para um desenvolvimento sustentável que esteja assentado no tripé – conservação 

ambiental, crescimento econômico e equidade social. Neste mesmo sentido, Dowbor 

(2010) destaca a necessidade de um Estado forte, o que não significa que seja 

autoritário e extremamente burocrático, mas sim que tenha agilidade e 

transparência. É preciso que preste conta aos cidadãos e que utilize uma política 

articulada e descentralizada, na qual os problemas e ações serão discutidos com as 

sociedades locais.  

Direcionamento parecido posto por Green (2009) ao afirmar que nenhum 

país prosperou ao ter Estados fracos ou omissos, pois é papel deste administrar 

ativamente o processo de desenvolvimento. O autor utiliza o termo - Estados 

efetivos - para se referir a Estados capazes de garantir a segurança de seus 

cidadãos e o estado de direito, implementando uma estratégia para assegurar um 

crescimento econômico inclusivo, sendo essencialmente, indutor do 

desenvolvimento.  

No caso do turismo, a gestão pública possui papel estratégico, em seus 

níveis inter e intrarregional, principalmente, na criação de infraestrutura básica e 

turística. Essa base física é criada com a finalidade de atrair investimento privado, 

sendo característica do setor turístico, a histórica parceria público/privado. No Brasil, 

as políticas públicas de turismo têm sido criadas, desde a década de 1960, com esta 

finalidade.  

Rua (2006) observa que, as políticas de turismo possuem o papel de eixo 

articulador de diversas políticas sociais. Isso porque o turismo pode tanto robustecer 

a infraestrutura material, com a urbanização e fortalecimento institucional; quanto 

pode ser uma política de educação, na qualificação de pessoas.  
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Neste sentido, destaca-se que é viável para a atividade turística, um meio 

ambiente conservado, uma cidade segura, uma população educada, pois se algo 

estiver em desacordo, pode gerar redução no número de turistas: 

Um país sem educação, sem água e esgoto de qualidade, sem segurança, 
pode continuar, sem maiores dificuldades, sua industrialização voltada para 
os ricos. Mas ele terá um país que espanta turistas. Essa é a chance do 
setor turístico fazer crescer um movimento para a defesa de políticas de 
inclusão (BUARQUE, 2006, p. 82).  

Percebe-se então que o setor turístico possui uma potencialidade em 

contribuir com políticas que beneficiem as populações dos destinos turísticos. Mas 

para que tal potencial se realize é indispensável uma gestão pública eficiente, 

articuladora de ações.  

A figura a seguir demonstra de forma sucinta as relações entre turismo e 

o desenvolvimento como liberdade:  

 

Figura 03 – O Desenvolvimento como liberdade no turismo. 

Fonte: Elaboração da autora (2012).  
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A figura acima explicita as relações existentes entre turismo e 

desenvolvimento como liberdade, estando todos os itens inter-relacionados, tendo 

em vista que as liberdades são os principais meios e fins do desenvolvimento. O fio 

condutor de análise é que o desenvolvimento deve gerar liberdades, que por sua 

vez, geram mais desenvolvimento. Os três conceitos Sennianos centrais: 

funcionamentos, tudo que se considera valioso fazer ou ter; intitulamentos, pacotes 

de bens os quais as pessoas têm condições de adquirir mediante canais legítimos; e 

as capacidades, enquanto liberdade para ter estilos de vida diversos; são conceitos 

intimamente relacionados e podem ser expandidos, em alguma medida, pela 

atividade turística. O que se procurou mostrar até aqui é que esse processo é 

coletivo, sendo o incentivo do poder público, a participação popular e as políticas 

públicas peças chaves desse percurso.  

 

2.3 Turismo, políticas públicas e avaliação de políticas públicas 

 

As políticas públicas têm sido definidas de diversas formas dependendo 

dos autores e das escolas teóricas as quais estejam vinculados. Para Meny e 

Thoenig (1992) são programas de ação governamental em um setor da sociedade. 

Para Laswell (1936) apud Souza (2006), entender as políticas públicas significa 

compreender “who gets what, when, how”, título do seu livro clássico. Subirats 

(1994) conceitua como um conjunto de decisões, relacionadas com uma série de 

circunstâncias, pessoas, grupos e organizações. Já Dye (2008) define como tudo 

aquilo que o governo escolhe ou não fazer. Rua (1998) entende como os outputs, 

resultantes de atividades políticas (politics).  

Esses são apenas alguns exemplos de definições e características 

relacionadas às políticas públicas, tendo muitas outras, sejam essas ligadas aos 

cientistas políticos europeus, norte-americanos e/ou brasileiros. De todo modo, 

analisando as políticas públicas de forma ampla, percebe-se que estão relacionadas 

com dois fatores: primeiro, encontramo-las circunscritas na ação – aquilo que se 

decide fazer (ou não) –; segundo, estão ancoradas no poder (político) – quando há 

influência e imposição de interesses de uns sobre outros.  

Respectivamente, a primeira observação refere-se ao fato de que as 

políticas públicas significam um curso de ação escolhido, ou ainda pode significar 
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segundo Dye (2008), uma inação. Posto que a omissão do governo perante uma 

dada questão significa um tipo de ação. A segunda observação diz respeito ao fato 

de que vivemos em uma sociedade dividida por classes, possuidoras de diversos 

interesses, muitas vezes divergentes, o que denota a necessidade da escolha entre 

esses. Portanto, o poder se constitui quando um ator social consegue levar adiante 

seus objetivos mesmo perante as resistências dos demais atores (WEBER, 2004b).  

Para Bobbio (2007), o poder propriamente político, possui características 

peculiares, que o diferencia dos demais tipos de poderes encontrados na sociedade, 

como o econômico e o ideológico. Entre essas particularidades, está principalmente, 

a exclusividade do uso da força pelo Estado. Reflexão que se coaduna com a de 

Weber (2004b), quando afirma que o Estado possui o monopólio do uso da força 

física dentro de determinado território, numa relação em que homens dominam 

homens, através da posse da violência legítima.  

O Estado moderno se formou na Europa, entre fim da idade média e início 

da idade moderna (WEBER, 2004b). Neste contexto, para Rodrigues (2010) é essa 

instituição a detentora de poder dominador que estende as políticas públicas para 

toda a população que esteja inserida sob sua jurisdição em um dado território. Para 

a autora, o caráter público das políticas não está no fato de serem destinadas ao uso 

coletivo ou na importância social que geram; mas pela simples razão de produzirem 

bens públicos e serem mandatórias e impositivas. Fato corroborado por Rua (1998), 

ao afirmar que o caráter público das políticas é vinculado ao aspecto imperativo das 

mesmas.  

O Estado caracteriza-se como o ente que precisa conciliar o choque de 

preferências dos diferentes grupos sociais, e teoricamente deve prezar pela 

coletividade, pelo bem da maioria. Os ocupantes de sua cúpula são os indivíduos 

que compõem o chamado Governo (RODRIGUES, 2010), aqueles que exercem o 

poder político durante certo tempo. Desta inferência, podemos afirmar que o Estado 

é uma instituição estrutural, enquanto o governo, que detém o poder político, é 

conjuntural, no sentido que pode ser substituído por outro grupo. No caso das 

democracias, essa troca de governos se dá pela alternância dos partidos políticos 

que ocupam a Cúpula do Estado.  

Neste contexto, a alteração dos grupos que compõe os governos, muitas 

vezes implica mudanças nas preferências e nos cursos das políticas públicas. 

Contudo, apesar das prioridades e das ideologias presentes nos diversos governos, 
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à reforma do Estado que se processou principalmente na década de 1980, com a 

propagação das ideias neoliberais e a petição por um Estado mais eficiente, 

ocasionou que a atenção para as políticas públicas direcionassem o foco para os 

recursos investidos, devendo estes acarretar os maiores retornos possíveis, sejam 

econômicos, sociais e/ou políticos. Essa lógica significa que a ênfase deve estar 

focalizada na relação custo-benefício.  

Sem dúvida este foi um dos fatores para o crescimento que tem tido o 

campo das políticas públicas nos últimos trinta anos, tanto internacionalmente 

quanto no Brasil. Souza (2006) corrobora com essa afirmação ao citar como fatores 

desencadeadores: a) a agenda restritiva de gastos, que acabou dando maior 

visibilidade ao desenho e a execução das políticas; b) o ajuste fiscal que gerou 

restrições à intervenção do Estado nas diversas áreas; e c) o desafio de políticas 

públicas para que proporcionem desenvolvimento econômico e inclusão social.  

Entretanto, o surgimento da área acadêmica das políticas públicas é bem 

anterior a esse momento, nasce nos EUA nos anos 30, que realizou o deslocamento 

da atenção no Estado e suas instituições - tradição dos estudos Europeus – para se 

concentrar nas ações dos governos. Esse direcionamento propiciou maior atenção 

às políticas públicas, atividades por excelência dos governos. A percepção de que 

suas ações ou inações são passíveis de serem analisadas cientificamente foi um 

dos fatores que contribuiu para o incentivo de pesquisas na área. Quanto à 

utilização das políticas públicas de forma estratégica nos governos, este se deu a 

partir da guerra fria, com a aplicação de métodos científicos às formulações e às 

decisões dos governos sobre problemas públicos (SOUZA, 2006). 

Souza (2006) expõe que a área das políticas públicas contou com quatro 

pais fundadores, sendo os cientistas políticos: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e 

D. Easton. O primeiro, ainda nos anos trinta, introduz a expressão análise de 

políticas públicas - policy analisis -, como forma de estabelecer relações nos mais 

diversos setores, como governo, grupos de interesses e cientistas sociais. O 

segundo insere a percepção da racionalidade limitada, o que significa que os 

decisores políticos sempre possuem conhecimento restrito, devido à falta de 

informações, tempo para decidir, entre outros fatores; mas argumenta que a 

racionalidade pode ser aumentada pela criação de estruturas que permitam maior 

controle das situações. O terceiro questionou a ênfase dado ao racionalismo pelos 

outros dois citados anteriormente e incluiu outras variáveis, como relações de poder 
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e integração das diferentes fases do processo decisório presentes nas políticas. O 

quarto e último definiu as políticas públicas enquanto sistemas, possuindo relação 

entre a formulação, os resultados e o ambiente, isso significa que recebe influências 

do meio onde é realizada.  

Dessa perspectiva, levando em consideração o estudo das políticas 

públicas, é importante realizar uma diferenciação sobre como pode ser conduzido às 

pesquisas nessa área do conhecimento, conforme ressalva Arretche (2009). 

Observação referente às distinções existentes entre avaliação política de uma 

política, análise de políticas públicas e avaliação de políticas públicas. 

A primeira ressalva diz respeito ao que se entende por avaliação política 

de uma dada política, explicação elucidada por Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 02) 

que definem que a avaliação política consiste na “[...] análise e elucidação do critério 

ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que a tornam 

preferível a qualquer outra”.  Percebe-se então que este tipo de avaliação estuda as 

razões ideológicas, fundamentos, valores e pressupostos políticos que ocasionaram 

a preferência por um dado curso de ação. 

Já a análise de políticas públicas é para Arretche (2009) o exame da 

engenharia institucional e das características que compõem um determinado 

programa. Dito de outro modo trata-se de estudar as relações internas, 

funcionamentos, características; com o objetivo de compreender exatamente como é 

e como se constitui uma política pública.  

É importante salientar que existe uma infinidade de modelos analíticos 

para as políticas públicas, que de acordo com Dye (2008) permitem que os cientistas 

políticos expressem as variáveis que considerem fundamentais e a natureza das 

relações entre elas. O autor cita nove modelos que considera relevantes: 

institucional; processo; grupo; elite; racional; incremental; teoria de jogos; opção 

pública e sistêmica. Conforme mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 01 - Modelos de Análise de Políticas Públicas 

Fonte: Dye (2008). Sistematizado pela autora.  

 

 

Modelos de Análise de Políticas Públicas 

Institucionalismo  Política como Produto institucional. Os estudos institucionais descrevem 

instituições governamentais, suas estruturas, sua organização, suas 

atribuições e suas funções.  

Processo  Política como atividade política. Estudo do processo político e dos atores; a 

análise do primeiro componente permite verificar a identificação de 

problemas, organização da agenda, formulação, legitimação, implementação 

e avaliação; o segundo permite averiguar como as decisões são tomadas.  

Teoria dos 

Grupos 

 Política como equilíbrio entre grupos. Nesta teoria, os indivíduos com 

interesses iguais unem-se, formal ou informalmente, para representar suas 

demandas ao governo. A política pública seria o equilíbrio alcançado na luta 

entre grupos.  

Teoria da Elite  Política como preferência das elites. Nesta perspectiva, a política pública é 

vista sob o prisma das preferências e valores da elite.  

Racionalismo  Política como máximo ganho social. A política deve ser racional, isto é, 

aquela que produz “ganho social máximo”.  

Incrementalismo  Política como variações sobre o passado. O incrementalismo vê a política 

como uma continuação das atividades de governos anteriores com apenas 

algumas modificações incrementais.  

Teoria dos 

Jogos 

 Política como escolha racional em situações competitivas. A teoria dos jogos 

é um modelo abstrato e dedutivo de formulação de políticas, a ideia de jogo 

deve-se ao fato de que os tomadores de decisões estão envolvidos em 

escolhas que são interdependentes; cada um deve ajustar sua conduta para 

refletir não só sobre seus desejos e habilidades, mas também suas 

expectativas a respeito do que os outros farão. O resultado (a política) 

depende do resultado do jogo. 

Teoria da Opção 

pública 

 Public Choice: política como deliberação coletiva de indivíduos movidos pelo 

autointeresse. Esta teoria parte da premissa de que os atores políticos – 

eleitores, contribuintes, candidatos, legisladores, burocratas, grupos de 

interesse, partidos e governos – procuram tornar máximo seus benefícios 

pessoais tanto no reino da política quanto no ambiente do mercado.  

Teoria Sistêmica  Política como produto do sistema. Neste contexto, as políticas públicas são 

vistas como respostas de um sistema político às forças que o afetam a partir 

do meio ambiente. As forças geradas no meio ambiente e que afetam o 

sistema político são consideradas inputs, ou entradas. O sistema político é o 

conjunto de estruturas e processos inter-relacionados, que exerce as 

funções oficiais dos valores do sistema; essas alocações, por sua vez, 

constituem a política pública.   
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Dye (2008) também ressalta que nenhum desses modelos foi de fato 

desenvolvido com a finalidade de estudar política pública, mas que cada um oferece 

uma maneira distinta de pensar sobre a política e sugere, inclusive, causas e 

consequências gerais dessas. Quanto a isso, precisamos fazer duas ressalvas, em 

primeiro lugar gostaríamos de acrescentar um modelo a esses citados por Dye 

(2008), que se trata do modelo conhecido como ciclo de políticas públicas, 

explicitado por Souza (2006, p.29), que vê a política pública como um ciclo 

deliberativo “formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de 

aprendizado [...] [formado de]: definição de agenda, identificação de alternativas, 

avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação”. 

Esse modelo tem muitas similaridades com o modelo processo, presente 

no quadro anterior, sendo bastante relevante para a pesquisa aqui apresentada, 

uma vez que possui aproximação com a forma que entendemos a formulação e 

implementação das políticas, composta por procedimentos sucessivos. A segunda 

ressalva refere-se à colocação feita por Dye (2008), de que é possível verificar as 

consequências das políticas com base na análise das mesmas. Fato observado por 

Arretche (2009), que, contudo, adverte: 

Ainda que a análise de uma dada política pública possa atribuir a um 
determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a 
avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre 
um programa x e um resultado y. (p. 31). 

Significa afirmar que, a análise, permite desvendar o arranjo institucional 

presente nas políticas relacionando isso com algumas implicações. Contudo, a 

averiguação dos resultados, dos efeitos e impactos, deve ficar por conta de, uma 

avaliação, propriamente dita. Dito isto, ressaltamos que a presente pesquisa de 

mestrado trabalha com a perspectiva da avaliação de políticas públicas, e se 

refere a uma política com características diferentes das trabalhadas geralmente 

pelos cientistas políticos. Por possuir algumas peculiaridades próprias, não sendo 

uma política social19 sui generis. Trata-se de uma política de turismo.  

Souza (2006) lembra que as políticas públicas constituem-se como uma 

área holística e apesar de ser formalmente um campo da ciência política, não está 

circunscrita a ela, sendo objeto analítico de várias áreas do conhecimento, 

                                                             
19

 Políticas sociais são ações governamentais que visam sanar problemas existentes na sociedade, 
produzidos principalmente pela forte desigualdade da sociedade de mercado. Como exemplo, 
podemos citar entre às políticas de educação e de saúde.  
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possuindo diversas teorias e modelos analíticos.   Admitir isso implica aceitar o fato 

da área incluir vários olhares, dependendo das características da disciplina do 

pesquisador. Consoante a esse fato, compreendemos ser imprescindível para o 

estudo e avaliação de uma política de turismo, objeto da presente dissertação, 

observar suas semelhanças com as políticas em geral, bem como analisar suas 

singularidades.  

Segundo Cruz (2001) uma política de turismo é entendida como um todo 

articulado de intenções, diretrizes, estratégias, ações deliberadas, realizadas pela 

gestão pública, com a intenção de impulsionar e/ou dar continuidade ao 

desenvolvimento do turismo num certo território. A autora acrescenta ainda que toda 

política é imbuída de intencionalidade e ideologia, o que demonstra ser uma forma 

do poder público ver, pensar e se posicionar no mundo.  

O turismo, enquanto área estratégica de ação do Estado, só se dá 

efetivamente no século XX, tendo sido a França, um dos primeiros países a criar a 

primeira lei orgânica para a atividade, em 1910 (BADARÓ, 2008). Segundo Halls 

(2001), observam-se em âmbito internacional mudanças no planejamento turístico 

ao longo dos anos, passando de uma fase em que os investimentos públicos se 

davam em aspectos básicos, como na infraestrutura de suporte a atividade, para 

uma fase em que o objetivo está relacionado à formação de parcerias público-

privadas, regulamentação ambiental e marketing turístico. Sintetizam-se no quadro a 

seguir as fases internacionais de políticas de turismo: 

 

Quadro 02 - Políticas Internacionais de Turismo de 1945 até o presente 

Políticas Internacionais de Turismo de 1945 até o presente 

Fase Características 

1945-1970 A desagregação e a racionalização da política, da alfândega, da moeda e 
de regulamentações referentes à saúde que haviam sido adotados após 
a Segunda Guerra Mundial.  

1955-1970 Maior envolvimento do governo no marketing turístico a fim de aumentar 
o potencial de ganhos do setor. 

1970-1985 Envolvimento do governo no fornecimento de infraestrutura turística e no 
uso do turismo como instrumento de desenvolvimento regional. 

A partir de 

1985 

O uso continuado do turismo como instrumento de desenvolvimento 
regional, maior foco em questões ambientais, menor envolvimento do 
governo no fornecimento de infraestrutura turística, maior ênfase no 
desenvolvimento de parcerias públicas e auto-regulamentação do setor. 

Fonte: OCDE (1974); Hall (1994); Hall e Jenkins (1995) apud Halls (2001). 
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As fases citadas no quadro anterior se referem às características que 

cada etapa de incentivo a expansão do turismo tiveram em países desenvolvidos. 

Quadro bem diferente do constatado em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. No Brasil, poderíamos dizer que estamos na terceira fase, tendo 

em vista que o investimento em infraestrutura e demais aspectos de suporte 

basilares ao turismo ainda é quase que exclusivamente responsabilidade do setor 

estatal.  

Desde a década de 1960, o Estado brasileiro, vem investimento 

constantemente no turismo, na criação de políticas públicas e órgãos gestores. 

Contudo, ainda há ausência de uma base de monitoramento e avaliação constantes, 

que permitam dados empíricos suficientes para mostrar a contribuição do setor para 

melhorias sociais. 

Conforme afirmação feita por Silveira; Paixão; Cobos (2006) há na história 

das políticas nacionais de turismo uma descontinuidade constante entre as 

intervenções estatais. Discussão que não pretendemos realizar, apenas destacar, 

que as avaliações de políticas públicas, quando bem realizadas e constantes, 

podem ser muito relevantes para redirecionar as ações e gerar melhores resultados.  

A avaliação é um instrumento para a gestão pública, por ser uma 

importante fonte de conhecimentos e orientações, na medida em que contribui para 

aumentar a racionalidade das decisões, conforme ressalta (WEISS, 1978).   

Constitui-se em um processo de julgamento, em atribuir valor as políticas e as suas 

consequências, indicando o sucesso ou o fracasso de um programa, colaborando 

para as decisões posteriores.  

Não há um completo consenso com relação ao conceito da avaliação de 

políticas públicas, mas conforme ressalta Costa e Castanhar (2003), esse ainda é 

muito maior de que quando se tratará especificamente de métodos e técnicas de 

como se avaliar. Neste sentido, os autores conceituam a avaliação de forma bem 

sintética conforme a UNICEF (1990) como o ato de mensurar o desempenho de 

programas. Para Ala-Harja e Helgason (2000, p. 5) a avaliação se constitui como 

“[...] uma análise sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, 

visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis”.  

Esta área desenvolve-se a partir dos anos 1960 e 1970, fase considerada 

como primeira etapa de estudos de avaliação por autores como Harja e Helgason 

(2000), marcada pelo objetivo de melhorar programas sociais; associa-se nesse 
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período como um modo de feedback. Já a segunda etapa, se dá a partir dos anos de 

1980, e foi estimulada pelas limitações fiscais, aparecendo como uma ferramenta útil 

para alocar recursos públicos de forma coerente. Desse momento em diante, os 

autores pontuam que a avaliação tem sido realizada constantemente por governos 

legislativos.  

Para Faria (2005) a passagem dos anos 1980 para os 1990 foi marcada 

pela tônica da avaliação nos países ocidentais e nos países da América Latina, em 

particular. Esse processo é decorrente da reforma do Estado e da implementação do 

“Modelo da Nova Administração Pública”, que prega o investimento de recursos 

públicos nos mesmos padrões de eficiência do setor privado. Neste sentido, a 

avaliação tornou-se um elemento de accountability e de transparência da gestão 

pública.  

Não obstante, a avaliação se tornou em uma forma de prestação de 

contas e desencadeou a possibilidade de um maior controle social por parte da 

sociedade. Costa e Castanhar (2003) chamam atenção para o fato de que uma 

avaliação contínua e sistemática das políticas públicas muito contribuir para um 

domínio dos recursos aplicados, alcançando-se melhores resultados, além de 

proporcionar aos gestores públicos informações relevantes sobre programas mais 

consistentes e eficazes.  

Weiss (1978) lembra que a avaliação, apesar desse termo ser utilizado 

para várias finalidades, tem a pretensão de julgar os méritos de algo, de atribuir 

valor. No caso da avaliação de políticas, programas e projetos esse valor geralmente 

é atribuído em formas de sucesso – quando o desenho, a implementação e os 

resultados da política estão de acordo com os esperados e propiciam as mudanças 

almejadas; ou em termos de fracasso – quando não há a produção dos resultados 

ambicionados. Arretche (2009) acrescenta, além disso, que conceitualmente trata-se 

de analisar a política a partir de certa concepção de justiça, implícita ou explicita. 

Draibe (2001, p. 26) argumenta ainda que a avaliação de políticas, e esse 

quesito é semelhante a pesquisas de maneira geral, é realizada sob um conjunto de 

escolhas, conscientes ou não, que o avaliador realiza ao longo do trabalho. Esse 

conjunto define os objetivos, a natureza e o tipo de avaliação. A autora ressalta 

ainda que as avaliações respondem a distintos objetivos, sejam estes de  

conhecimento: trata-se de um novo conhecimento gerado, pelo estabelecimento da 

relação inicial, de meio e de resultados; de verificação dos retornos da aplicação: 
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como é o caso da eficiência/efetividade e eficácia; e relacionados a objetivos mais 

pragmáticos: que é o caso da avaliação que ocorre a fim de detectar falhas nos 

programas e a partir disso, corrigi-las. 

Neste contexto, a escolha dos métodos e modelos de avaliação tem sido 

um debate constante entre os pesquisadores da área, marcada por um quadro, em 

que de um lado encontra-se o modelo tradicionalista e do outro o modelo pluralista.  

O modelo tradicional da avaliação de políticas públicas é marcado por 

uma rigidez operacional, influenciado fortemente pelo positivismo, com modelos 

econométricos que permitem estabelecer relações causais entre as variáveis do 

programa. Um dos exemplos mais representantes desse tipo de avaliação são os 

modelos experimentais, que constituem a seleção de duas amostras, uma que tenha 

sido submetida à política (grupo alvo) e outra que não tenha sido submetida à ação 

pública (grupo controle), apurando-se a diferença entre os grupos e verificando se a 

política alcançou os resultados esperados.  

Segundo Meny e Thoenig (1992) nesse tipo de modelo a verificação da 

diferença entre os grupos pode se dá no tempo de duas formas – através de um 

corte longitudinal (medição da diferença entre os grupos em diversos momentos, 

mesmo anterior à intervenção – Tempo – to, t1, t2,...) e corte transversal ou 

instantâneo (único momento após a intervenção).  

Por sua vez, a avaliação pluralista está inserida em outra perspectiva, que 

tem o construtivismo social como eixo central de geração do conhecimento. Neste 

tipo de avaliação não há estritamente relações causais entre as variáveis do 

programa, nem se objetiva estabelecê-las de forma a ignorar outros aspectos 

importantes da constituição do programa, como, jogo de poderes entre os atores 

envolvidos e aspectos sociais / políticos que tenham interferido de alguma forma no 

melhor aproveitamento dos resultados.  Neste contexto, a avaliação se faz mediante 

a opinião de todos os envolvidos com o programa, seus formuladores, 

implementadores e beneficiários. Até a escolha dos aspectos que serão avaliados é 

realizada mediante convergência da opinião dos sujeitos participantes. São 

exemplos desse tipo técnicas como: entrevistas, estudos de caso, observação 

participante, entre outras.  

No turismo, quando se objetiva avaliar um programa que possui como 

missão geral, melhorar a qualidade de vida da população residente em certa 

comunidade, como é o caso do PRODETUR - incluindo ações que impulsionam o 
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incremento nos postos de trabalho; o aumento do PIB per capta do município; o 

aumento do acesso da população a serviços públicos, entre outras ações - pode-se 

utilizar os dois métodos de avaliação, o tradicional e o pluralista. A primeira opção 

seria constituída da utilização de modelos econométricos, como as séries temporais, 

que permitem verificar a evolução das variáveis quantitativas de determinado 

programa no tempo. A segunda opção seria constituída de pesquisa de campo com 

a própria população, buscando averiguar a opinião sobre o programa e se este 

contribuiu de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida.  

Nada impede a utilização de uma ou outra abordagem, e mesmo a 

combinação das duas, o que definirá os caminhos a serem percorridos serão as 

pretensões do programa que se está avaliando e os próprios objetivos da avaliação, 

visto que isso indicará qual a melhor maneira de aferir seus resultados. O importante 

é perceber que não se pode avaliar um programa com base em critérios que não 

estão dentro do campo de intervenção pretendido pelo mesmo.  

Diante deste cenário, explicitaremos algumas definições com relação à 

avaliação de políticas públicas: 

Da posição do avaliador em relação ao objeto avaliado - neste quesito as 

avaliações podem ser internas, quando realizadas pela própria organização 

responsável pelo projeto; ou externas, quando realizadas por avaliadores externos a 

organização responsável pelo programa; ou ainda mistas, quando realizadas tanto 

por pessoal interno quanto por pessoal externo (WEISS, 1978; COHEN; FRANCO, 

2011).  

Com relação aos resultados de forma ampla - é preciso definir o que se 

entende por resultados de um dado programa – identificando-se três categorias 

principais geralmente mencionadas pelos diversos autores da área: resultados 

propriamente ditos, efeitos e impactos. Com relação aos resultados propriamente 

ditos não há grandes problemas de compreensão, sendo entendidos como os 

produtos de um dado programa, previstos em suas metas (DRAIBE, 2001). Contudo, 

a falta de consenso, refere-se ao que seriam efeitos e impacto, encontrando-se duas 

linhas de pensamento: a definição de efeitos como um conjunto de impactos 

(DRAIBE, 2001) ou a compreensão de Dye (2008), impacto como um conjunto de 

efeitos.  

Sem pretensão de entrar nessa discussão, vale observar que a ideia de 

impacto como um conjunto de efeitos parece mais pertinente, neste caso, os efeitos 
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seriam decorrentes dos resultados imediatos do programa, constituindo-se como 

mudanças mais efetivas resultantes da intervenção do programa; já o impacto seria 

o transbordamento dos efeitos, quando o programa em questão ocasionou 

mudanças para além do que estava inicialmente previsto.   

Com relação a isso, Costa e Castanhar (2003), ao definir os resultados de 

um dado programa estabelece as relações de um formato diferente, explicitando da 

seguinte forma: a missão geral refere-se ao impacto; os objetivos seriam os efeitos; 

as metas seriam os resultados (estritos) e as atividades seriam os produtos. Neste 

caso, o impacto não estaria sendo posicionado para além do que o programa 

pretendeu, e sim seria a realização máxima do programa, a sua missão. Contudo, 

não se pretende entrar no mérito de definir se os impactos extrapolam a missão do 

programa ou se é sua realização máxima. Sendo importante para o momento 

apenas perceber que geralmente essas categorias são postas em uma relação 

sequencial assim estabelecida: Produtos-> Efeitos –> Impacto. 

Quanto ao tipo - as avaliações têm sido definidas como ex ante e ex post 

(DRAIBE, 2001; COHEN, FRANCO, 2011), essa classificação tem relação com o 

timing em que é realizada. Quando a avaliação é realizada antes mesmo do início da 

implementação do programa, chama-se ex ante e tem a pretensão de produzir 

orientações para melhorar o desenho do programa e obter um ponto de partida para 

futuras comparações. Cohen e Franco (2011) acrescentam ainda que possuem um 

caráter qualitativo crucial, que é verificar se o programa deve ser implementado.  

Já a avaliação ex post, é realizada tanto durante a implementação do 

programa quanto depois do término de suas ações, segundo Draibe (2001) atendem 

a dois objetivos: 1) verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa 

atende aos objetivos e 2) verificar a efetividade do programa.  

Da natureza - neste caso, a avaliação pode ser de resultados ou de 

processos, elas se diferenciam principalmente pelos problemas que respondem 

(COHEN, FRANCO, 2011). A de resultados verifica em que medida o programa em 

questão cumpriu seus objetivos, e quais são seus produtos, efeitos e/ou impactos 

(curto, médio, longo prazo). Neste sentido, é importante planejar o escopo da 

avaliação para que se possam captar os resultados não esperados, aqueles que não 

estavam incluídos nos objetivos do programa, mas que foram decorrentes de suas 

ações, podendo ser esses positivos ou negativos.  
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Com relação à avaliação de processos, ocorre durante a implementação 

de um dado programa, buscando verificar se as ações que estão sendo 

implementadas são pertinentes com os fins perseguidos. Nos termos de Cohen e 

Franco (2011), refere-se a uma avaliação periódica. Segundo Draibe (2001) esse 

tipo está mais diretamente ligada ao desenho do programa e as características 

organizacionais, tendo a pretensão de detectar os problemas que dificultam ou 

podem dificultar a implementação do programa.  

Referente a estas considerações se faz pertinente mencionar que a 

avaliação somente é operacionalizada através de critérios de avaliação, podendo 

ser de diversos tipos e de diferentes graus. Sendo assim, Costa e Castanhar (2003) 

através do manual da UNICEF (1990) definem os tipos de: eficácia, eficiência, 

efetividade, sustentabilidade, análise custo-benefício, análise custo-efetividade, 

satisfação do beneficiário e equidade. 

Para efeitos do presente trabalho vamos definir os mais comuns, que são 

os de eficácia, eficiência e efetividade. Todos os autores citados acima, da área de 

avaliação de políticas públicas, conceituam esses critérios, mas nesta pesquisa, 

trabalharemos com os conceitos de Arretche (2009).  

A autora corroborando com Figueiredo e Figueiredo (1986) define a 

eficácia, eficiência e efetividade. A eficácia é a relação entre o previsto e o 

implementado em um dado programa, podendo ser esta a relação entre 

objetivos/metas propostas e as alcançadas e/ou entre os instrumentos previstos e os 

instrumentos empregados. A dimensão da eficiência por sua vez estabelece a 

relação entre esforço empregado e resultados alcançados, no que prevalece o 

menor custo para o maior benefício, neste caso, a análise custo-benefício é a mais 

indicada. A efetividade, por sua vez, é a verificação de resultados no sentido mais 

amplo, em uma perspectiva que procura observar se este ocasionou de fato 

mudanças na realidade social que se propôs.  

Postas estas considerações, faz-se pertinente refletir mais 

substancialmente sobre o conceito de efetividade, que é o utilizado na presente 

dissertação, por ser o único que consegue de forma mais detalhista mensurar as 

repercussões das políticas nos ambientes sociais, econômicos e institucionais onde 

se realiza.  

No presente trabalho, o conceito de efetividade de Arretche (2009) se 

articula com o pensamento de Amatya Sen. O que acrescentaremos nesse momento 
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é a forma com que se operacionaliza essa perspectiva para a avaliação de políticas 

públicas.  

Amartya Sen é o responsável pelo desenvolvimento da abordagem das 

capacidades, que tem como pressuposto que as políticas públicas sempre têm como 

perspectiva proporcionar algum tipo de efetivação na vida da população-alvo dessas 

políticas. A avaliação de políticas públicas deve ter como horizonte de investigação 

verificar em que medida, a política estudada, contribui para expandir as capacidades 

dos indivíduos e de sua liberdade. 

A abordagem das capacidades possui como foco informacional, a 

comparação e o julgamento de vantagens possuídas ou adquiridas, de capacidades 

entre indivíduos. Possui um sério deslocamento dos meios de vida para as 

oportunidades reais de vida.  Constitui-se, portanto, em analisar os fins, a boa vida, 

e não somente os meios, oportunidades para a boa vida. (SEN, 1988, 1993, 2000, 

2011). 

Sen (2000) julga importante que a avaliação das capacidades seja 

realizada primordialmente com base na observação dos funcionamentos reais da 

pessoa, já que se constitui como um modo de verificar como a pessoa valoriza as 

opções que possui. Devendo posteriormente, existir um salto dos funcionamentos 

para as capacidades reais, contudo, o salto deve depender das circunstâncias, já 

que a verificação dos funcionamentos já é um aspecto mais relevante (longevidade, 

condições de saúde, alfabetização, entre outros), do que à concentração em 

estatísticas de renda.  

O enfoque avaliatório dessa “abordagem da capacidade” pode ser sobre os 

funcionamentos realizados (o que uma pessoa realmente faz) ou sobre o 

conjunto capacitário de alternativas que ela tem (suas oportunidades reais). 

Em cada caso há tipos diferentes de informações – no primeiro, sobre as 

coisas que uma pessoa faz, e no segundo, sobre as coisas que a pessoa é 

substantivamente livre para fazer. Ambas as versões da abordagem da 

capacidade tem sido usadas na literatura, e às vezes têm sido combinadas 

(p. 96).  

Percebe-se que comparar capacidades não é algo trivial, uma vez que as 

pessoas valorizam uma série de coisas, das mais básicas as mais complexas. O que 

implica que compará-las é um exercício de valoração, que depende do pesquisador 

e dos pesos atribuídos em cada contexto social.  
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Vejamos agora, os operacionalizadores dos critérios de avaliação (que 

permitem verificar eficácia, eficiência e efetividade) – que são os indicadores.  

Segundo Januzzi (2009) trata-se de: 

[...] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
pragmático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 
social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma (p. 15). 

O indicador é então o que permite mensurar as dimensões da vida social, 

sendo um meio de constatação do que é vislumbrado e pensado com o que 

realmente acontece na prática. No âmbito acadêmico é o elo entre teoria e a empiria 

dos fenômenos. Na perspectiva pública subsidiam as atividades de planejamento, 

sendo um instrumento de monitoramento da realidade social (JANNUZZI, 2009).  

Nesta pesquisa, consideramos que o programa sob avaliação - o 

PRODETUR II - conseguiu ter efetividade no município de Parnamirim, se este 

contribuiu para o desenvolvimento como liberdade. Para mensurar, elencamos os 

seguintes indicadores: 1) Oportunidades Sociais; 2) Liberdades Políticas; 3) 

Facilidades Econômicas; 4) Garantias de Transparência; e 5) Fortalecimento da 

Gestão Municipal do Turismo20.   

No próximo capítulo, faremos o percurso histórico das políticas públicas 

de turismo no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte e focaremos no 

Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, analisando suas 

características e peculiaridades, o que nos permitirá obter o quadro analítico 

necessário para avaliação do programa no município de Parnamirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 No capítulo “O PRODETUR II em Parnamirim” explicitaremos os critérios de elegibilidade dos 

indicadores.  
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3 TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 

 

 
Figura 04 - Reunião do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas/ RN. 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 
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No Brasil, os primeiros decretos legais que objetivaram organizar alguns 

aspectos da atividade turística, surgiram ainda na década de 1930. Contudo, as 

primeiras políticas nacionais de turismo datam da década de 1960, quando o poder 

público começa de fato a atribuir importância ao turismo enquanto setor estratégico 

para impulsionar o desenvolvimento do país. Percebe-se que da criação das 

primeiras políticas à primeira década do século XXI, muitas mudanças ocorreram 

nas intervenções estatais dadas ao setor. Nesse sentido, é objetivo deste capítulo 

realizar esse percurso histórico, descrevendo as sutilezas e evidenciando as 

peculiaridades que os direcionamentos da atividade turística possuíram em cada 

momento histórico. 

As políticas públicas nacionais de turismo serão estudadas no primeiro 

item; para em seguida, destacarmos seus reflexos no Nordeste brasileiro. Região, 

onde houve o deslocamento na significação atribuída ao sol, anteriormente visto 

como agente perverso, símbolo da seca, passando a partir da década de 1980 a 

assumir o papel de estrela mor, insígnia dos corpos dourados, dias quentes e 

ensolarados.   

A reflexão sobre as políticas de turismo do Nordeste brasileiro será o foco 

da exposição, principalmente, O PRODETUR II. Tendo importância central à 

elucidação das particularidades da região no momento de criação do programa, bem 

como as repercussões decorrentes de sua implementação, pontos-chave para 

compreendermos os motivos que influenciaram a continuação do programa – 

segunda etapa - e para verificarmos o status atual das ações. Por fim, veremos a 

constituição do programa no Estado do Rio Grande do Norte, o que proporcionará o 

cenário empírico de implementação da política, que servirá de base para a avaliação 

do programa no município foco do presente trabalho.  

3.1 O turismo no Brasil e o surgimento das políticas públicas em território 
nacional 

O marco histórico do surgimento do turismo enquanto prática social no 

Brasil possui raízes com a vinda da família real, em 1808, quando se inicia uma 

“internacionalização” do país, com a abertura dos portos. Esse fato ocasionou um 

considerável desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro, e posteriormente, em São 

Paulo, possibilitando a instalação de infraestrutura ligada aos transportes e as 

hospedarias, mesmo que inicialmente em condições bastante precárias. 
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Na história das primeiras viagens internacionais realizadas para o Brasil 

após a vinda da família real, estão os dos estrangeiros curiosos do exotismo do país, 

principalmente estudiosos/pesquisadores, que tinham o Brasil como um imenso 

território desconhecido e cheio de descobertas a se realizar, conforme apontam 

autores como Pires (2001) e Camargo (2007). Destacando-se também estrangeiros 

que se dirigiram ao país em busca de negócios promissores. 

Internamente, o principal fator que impulsionou deslocamentos não 

vinculados a necessidades stricto sensu e circunscritos em uma prática que na 

atualidade poderíamos chamar de lazer, foi o processo de imitação dos hábitos 

europeus da família real, que trouxe primeiramente para o Rio de Janeiro, mudanças 

simbólicas das atividades valorizadas socialmente. É essa cidade que se torna palco 

das mudanças que passaram a se processar no seio da sociedade brasileira, e da 

criação das primeiras infraestruturas ligadas às viagens, processo que São Paulo 

acompanhou a partir da segunda metade do século XIX, quando o café ocasionou 

progressos econômicos.  

Entretanto, faz-se mister ressaltar, que as mudanças urbanas produzidas 

nessas cidades, compuseram um processo lento, se compararmos o momento de 

chegada da família real para o momento que constata-se de fato melhorias 

infraestruturais. Pires (2001) afirma que o Rio de Janeiro, teve que esperar até a 

década de 1860 para obter progresso nos transportes. Década em que se instalou 

por toda a cidade uma rede de bondes puxados a burro. 

Foi nesse mesmo período que o veraneio em Petrópolis ganhou 

destaque. Subindo-se a serra por duas etapas, primeiro, por mar até a raiz da serra, 

e a partir daí, ia-se a cidade pela Estrada de Ferro Petrópolis.  

Destacam-se também, os banhos de águas minerais e os banhos de 

águas salgadas, fenômeno que se tornou comum na Europa no início do século 

XVIII, quando o fim da idade média afastou a imagem diabólica do mar e atribuiu 

uma nova significação as áreas de praia, ligadas nesse novo momento à crença de 

que os banhos de águas salgadas eram benéficos para a reestabilização da saúde, 

conforme já discutimos no primeiro capítulo. No Brasil esse hábito foi popularizado 

pela presença da corte Portuguesa no início do século XIX: 

O início do prestígio das águas para a saúde e dos banhos de mar começou 
com a própria vinda da Família Real e, ao que parece, foram seus membros 
os maiores propagandistas, na proporção em que, por exemplo, outros 
integrantes do palácio e a população em geral, se dispuseram a tomar 
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águas minerais e banhos salgados. D. João, de hábitos caseiros e 
comodistas em Portugal – dizem que passou um ano sem sair do palácio da 
Mafra – aqui se tornou um andante, vivendo de um lado para o outro a 
pretexto de tomar banhos de mar, ou indo ao Jardim Botânico, de que 
gostava muito. Quando se achava em São Cristovão, tomava seus banhos 
no Caju (PIRES, 2001, p. 56).  

Esse hábito ganhou maior magnitude, popularizando-se, a partir da 

segunda metade do século XIX, quando praias centrais do Rio de Janeiro, como a 

do Boqueirão, em Santa Luzia, começaram a ser visitadas mais frequentemente. 

Pires (2001) ressalta que nesse período o banho de mar tornou-se um negócio 

rentável, construindo-se salas e gabinetes mobiliados próximos às praias.  

Nesse período já havia uma quantidade considerável de hotéis criados 

para receber visitantes, muitos possuindo banhos de água doce. Contudo, será 

somente a partir da década de 1870 que se desenvolverá uma rede hoteleira 

preocupada com a oferta de serviços para agradar os hóspedes. As formas 

encontradas para conquistar os clientes, estavam quase sempre ligadas ao 

oferecimento de um cardápio atrativo. É o caso da cozinha francesa, muito 

apreciada à época, e que passou a ser pertencente a todo hotel que quisesse ser 

considerado de qualidade.  

Mas a precedência do Rio de Janeiro no desenvolvimento urbano e na 

oferta de serviços comerciais modernos, como é o caso dos hotéis, não durou muito 

tempo, sendo rapidamente alcançado por São Paulo, que obteve os frutos do 

crescimento da lavoura cafeeira. Decorrendo deste fato, a instalação do melhor hotel 

da época na cidade, o Grande Hotel, situado na Rua São Bento, esquina com o 

Beco da Lapa (Ladeira Miguel Couto), de propriedade do suíço-alemão Frederico 

Glette, em 1878 (PIRES, 2001). 

É também em São Paulo, que a elite produtora do Oeste Paulista, 

influenciada pelos hábitos modernos, gera um fluxo emissivo de brasileiros à 

Europa. É essa minoria privilegiada socialmente, a incluída no processo chamado de 

Europeização da sociedade brasileira, sendo considerada como a responsável pela 

divulgação do hábito de viajar entre as outras elites do país (PIRES, 2001). 

Esses são fatores iniciais que começaram a incitar o turismo em território 

nacional, que aliando-se às mudanças ocasionadas pela modernidade, como a 

expansão urbana, melhorias nas estradas, nos transportes, nas telecomunicações, e 

na própria oferta de serviços concernentes às viagens, foram aos poucos dando 

visibilidade, no Brasil, a esse fenômeno típico da sociedade moderna.  
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É importante salientar que, até 1930, os investimentos dados ao turismo, 

foram frutos de iniciativas isoladas, realizadas por iniciativas privadas. Já que não se 

pode considerar que existia de fato uma atividade turística nacional. Situação que só 

muda a partir da referida década, quando o poder público vislumbra a possibilidade 

de fomentar o setor para que este se torne uma importante atividade econômica. 

Diante disso, observa-se, que, realizar o percurso histórico no Brasil da 

intervenção Estatal no turismo, implica caminhar por entre trilhos assimétricos, de 

idas e vindas, de criação, mas não implementação das políticas públicas do setor. É 

uma história que mostra a secundarização dada à atividade nacionalmente e que 

expõe a ausência de planejamento que caracterizou a atividade turística por várias 

décadas. Fato demonstrado pela grande variabilidade da gestão do turismo pelos 

vários setores da administração governamental, bem como pela visão estreita de 

que a área é um amontoado de partes e não um todo complexo. Situação que só 

muda muito recentemente, na década de 1990. 

A trajetória da legislação turística no Brasil inicia-se na década de 1930, 

marcada por normas eventuais e transitórias, que não regulamentavam a atividade 

em sua totalidade. O primeiro decreto legal que objetivava normatizar algum aspecto 

do setor é de maio de 1938, que disporá sobre a venda de passagens aéreas, 

marítimas e terrestres. O segundo decreto, é de agosto do mesmo ano, que dispõe 

sobre o funcionamento das agências que vendem passagens e das agências de 

turismo, ambos possuem como características tratarem de outros assuntos, que não 

ligados somente ao turismo. É também da década de 30, a criação do primeiro 

organismo oficial de turismo da administração pública federal, a Divisão de Turismo; 

e o lançamento de um decreto específico, o decreto-lei 1.915, que amplia o 

significado do que é o turismo para o Estado.  

Antes desse período a atividade turística era visto pelo Estado brasileiro 

de forma sucinta, apenas como um setor referente à venda de passagens ou sobre o 

funcionamento das agências de viagens e turismo. Após esse período, percebe-se 

que o significado do que é o turismo enquanto atividade econômica amplia-se para o 

Estado, passando a representar um conjunto de serviços relacionados ao turismo 

interno e externo.  

Já na década de 1940, é lançado o primeiro decreto que versa, 

exclusivamente, sobre a atividade turística. Decreto-lei 2.440 de 23 de julho de 1940: 
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As agências de viagens e turismo, as agências de turismo e as companhias 
e agências de navegação e de passagens marítimas, fluviais e aéreas 
poderão organizar, por conta própria, ou em conexão com empresas de 
transporte e de hospedagem, viagens coletivas de excursões, quando 
autorizadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, e na forma e 
condições que este determinar (FERRAZ, 1992 apud CRUZ, 2001, p. 45) 

Este decreto objetivava impulsionar a atividade turística para que esta se 

transformasse em uma atividade expressiva nacionalmente, por isso percebem-se 

no decreto supracitado as possibilidades de conexão entre as agências de viagens 

terrestres e aéreas com as companhias de navegação de passagens marítimas. Na 

prática isso se constituiu em um incentivo para que a iniciativa privada se 

organizasse com relação à expansão da atividade turística. É desse mesmo período, 

a extinção da Divisão de Turismo, instituição criada na década anterior. Sendo 

criado outro organismo com porte nacional somente doze anos depois, em 1958, 

quando foi criada a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur).  

Para Cruz (2001), a concepção dessa comissão constituiu-se como um 

marco para as políticas nacionais de turismo, já que introduz, pela primeira vez na 

história, referências para uma política nacional. Contudo, como observa a autora, 

essa organização teve uma vida curta, sendo extinta em 1962.  

A primeira Política Nacional de Turismo surge de fato somente em 1966, 

quando o setor ganha maior destaque nacionalmente, guiado pelo entendimento de 

que este contribui para diminuir os desequilíbrios sociais. Nesta época, além da 

definição da política nacional, dá-se a criação do Conselho Nacional de Turismo, da 

Empresa Brasileira de Turismo, e dos direcionamentos que deveria compor o Plantur 

– Plano Nacional de Turismo – elemento básico da Política Nacional de Turismo. 

Entretanto, na prática, o plano jamais foi executado (CRUZ, 2001). 

A respeito disso, Beni (2006) expõem os diversos incentivos criados na 

forma de fundos para financiamento de projetos de desenvolvimento do turismo a 

partir da Política Nacional de Turismo de 1966, como: O FUNGETUR (sistema de 

incentivos fiscais para o setor hoteleiro); FINOR (Fundo de Investimento do 

Nordeste); FINAM (Fundo de Investimento da Amazônia) e o FISET (Fundo de 

Investimentos Setoriais). Já na década de 1980, com a redemocratização do Estado 

brasileiro, ocorre a reformulação de alguns decretos das décadas anteriores, com a 

finalidade de consolidar e ampliar o turismo.  

Contudo, apesar da criação da política do período 1966 e dos 

desdobramentos no planejamento das ações das décadas posteriores, não houve de 
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fato a implementação dessas intervenções planejadas; existiram apenas no âmbito 

dos documentos legais. A única exceção refere-se ao parque hoteleiro brasileiro, 

que recebeu investimento no período das décadas de 60 a 80, já que se considerava 

que sua fragilidade era o maior impeditivo para a expansão do turismo nacional.  

Será somente na década de 1990 que haverá de fato uma reformulação 

na política nacional de turismo, acarretando uma série de mudanças na 

reestruturação dos direcionamentos estatais. Neste contexto, os primeiros dois anos 

do período são marcados pelas alterações realizadas pelo Governo Collor de Mello, 

no qual se destacam: a reestruturação da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) e da Política Nacional de Turismo. A primeira alteração transformou a 

empresa pública, EMBRATUR, em uma autarquia especial, passando a ser 

denominada de Instituto Brasileiro de Turismo. Já a segunda alteração, implicou na 

criação de novas diretrizes para a política nacional do setor, que se apresentou 

como: preservação do patrimônio natural e cultural do país; e a valorização do 

homem enquanto destinatário final do desenvolvimento do turismo.  

Data desse período a constituição de um novo Plano Nacional de Turismo 

(Plantur), do período 1992, que deveria ser um instrumento de implementação da 

política nacional de turismo. Contudo, Cruz (2001) afirma que neste caso, o Plantur 

surgiu antes mesmo da formulação da política de turismo, que possuía apenas 

objetivos e diretrizes, sem ter sido formulada de forma completa. Isso demonstra um 

erro operacional, já que a política deve anteceder o plano. Além de que tais 

direcionados se deram em um momento de instabilidade política, que culminou em 

um impeachment do Presidente da República.  Seja por motivos operacionais, ou 

motivos políticos, o fato é que a política de turismo desse período ficou apenas nos 

decretos, sem efetivação na prática. 

Por sua vez, o governo de Itamar Franco, sucessor de Collor, criou um 

importante programa, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

iniciado no último ano de sua gestão, 1994, e permanecendo até a última gestão de 

Fernando Henrique Cardoso. Esse programa objetivou efetuar a descentralização do 

planejamento e do produto turístico brasileiro, através da sensibilização dos 

municípios e das pessoas, a respeito dos benefícios do turismo. Esse modelo foi 

inspirado em recomendações propostas pela OMT – Organização Mundial do 

Turismo. Entretanto, Beni (2006) observa que no Brasil, tal modelo não foi posto em 

prática conforme as recomendações operacionais, não obtendo por isso, os 
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resultados esperados. Entre as falhas estavam, o desconhecimento por parte do 

governo da época, das características de cada espaço turístico nacional; 

provocando o problema de se lançar uma política nacional, sem atentar para as 

particularidades locais.  

Já no Governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a reformulação da 

Política Nacional de Turismo (PNT), adotando-se vários dos direcionamentos do 

Governo anterior e instituindo-se a PNT para o período 1996-1999. Para Cruz 

(2001), esta se constituiu como o mais completo e detalhado documento oficial que 

tratou das políticas de turismo em território nacional até aquele momento, mas 

conforme observou a autora “[...] o que não implica, necessariamente, maior 

eficiência relativamente às políticas anteriores” (p.62).  

Essa política refletiu em grande medida, a valorização que o setor 

turístico assumiu nacionalmente. Decorrente do não posicionamento do Brasil 

enquanto polo industrial mundial, o que direcionou os olhares para outras 

potencialidades, como o de destino tropical, que poderia atrair fluxos internacionais, 

e transformar o turismo em mais uma atividade produtiva nacional.  

Para Beni (2006) a década de 1990 é marcada pela tentativa de 

estabelecer o debate sobre o turismo entre governo, iniciativa privada, academia e 

sociedade. Nesse período, há um deslocamento na configuração da concepção das 

políticas de turismo, passando de um entendimento de que a formulação e 

implementação dessas políticas deve se dá de forma centralizadora, pelo governo 

federal, para a percepção de que esse processo deve envolver necessariamente os 

diversos atores, estaduais e municipais. 

De forma geral, podemos dizer que na história das Políticas Nacionais de 

Turismo, houve diversos equívocos. Essas falhas se deram, em grande medida, pela 

própria alternância com que este setor esteve vinculado a administração pública, 

não estando de forma permanentemente ligado a um departamento ou Ministério 

específico. Fato que provocou maleabilidade em suas concepções. Beni (2006) 

sintetiza essa enorme diversidade de vínculos institucionais, bem como as ações 

realizadas nos diversos momentos históricos: 
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Quadro 03 - Vínculo Institucional e Marcos de Intervenção Governamental no 

Turismo 

 

Período Vínculo Institucional e Marcos de Intervenção Governamental no 

Turismo 

1937-1945 - Proteção de bens históricos e artísticos nacionais; fiscalização de agências e venda 
de passagens.  

1946-1497 - Ministério da Justiça e Negócios. 

1948-1958 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio: Intervenção estatal percebida na 
criação de órgãos e instituições normativas e executivas e na produção do espaço; 
Início do planejamento do turismo em nível nacional; Combratur (Comissão Brasileira 
de Turismo). 

1959-1962 - Subordinação direta à presidência da república (COMBRATUR). 

1963-1966 - Ministério da Indústria e Comércio (Divisão de Turismo e Certames do Departamento 
Nacional do Comércio): modernização e expansão do aparelho administrativo do 
Estado e sua correspondência com os diversos níveis da federação, tendo como 
marca a hierarquização/centralização dessa estrutura; ação mais rígida de controle; 
criação da EMBRATUR e do Conselho Nacional de Turismo; definição da política 
nacional de turismo. 

1971 - Criação de incentivos fiscais como FUNGETUR - Fundo Nacional do Turismo 
(Decreto-lei n. 1.191, de 27 de outubro). 

1973 -Disposição sobre zonas prioritárias para o desenvolvimento do turismo (Decreto-lei n. 
71.791 de 1977). 

1977 - Lei n. 6505 de 13 de dezembro de 1977 (dispõe sobre atividades e serviços 
turísticos, estabelecendo condições para funcionamento e fiscalização); Lei n. 6.513 
(cria áreas e locais de interesse turístico) de 20 de dezembro de 1977. 

1985-1986 - Liberação do mercado para o exercício e a exploração de atividades turísticas e 
consequente redução da clandestinidade e aumento no número de agências 
registradas; criação do programa “passaporte Brasil” para a promoção do turismo 
interno; estímulo à criação de albergues. 

1987 - Incorporação das questões ambientais na formulação das políticas públicas; 
lançamento, pela EMBRATUR, do turismo ecológico como novo produto turístico 
brasileiro. 

1988 - O turismo é citado na constituição brasileira em seu art. 180, no qual se atribui 
responsabilidades iguais a todos os níveis governamentais. 

1992  - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo: revitalização do FUNGETUR e 
dos incentivos fiscais do setor; apresentação do PLANTUR- Plano Nacional de 
Turismo; Criação do PRODETUR-NE – Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste. 

1993-1994 - Implantação do PRODETUR-NE; lançamento de diretrizes para uma Política 
Nacional de Ecoturismo; Incorporação dos princípios de descentralização 
governamental no turismo por meio do PNMT- Plano Nacional de Municipalização do 
Turismo. 

1996-2002 - Ministério do Esporte e Turismo: apresentação da nova Política Nacional de Turismo 
para o período de 1996-1999, contendo dez objetivos estratégicos, entre os quais 
destacam-se a descentralização, “conscientização” e articulação intra e 
extragovernamental; Instalação dos comitês “Visit Brazil”, maiores investimentos em 
marketing e divulgação no exterior, bem como promoção da pesca esportiva  e do 
ecoturismo; flexibilização da legislação (resultando na queda das tarifas aéreas e no 
inicio de cruzeiros com navios de bandeira internacional pela costa brasileira). 

Fonte: Beni (2006, p. 20-21). 
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Com a análise do quadro acima, fica evidente que a partir da década de 

1990, a política nacional de turismo passou a ser mais substantiva, propiciando novo 

impulso à atividade turística em âmbito nacional. Também é dessa década a criação 

do PRODETUR/NE, formulado para impulsionar o setor no Nordeste brasileiro e 

servindo de modelo, quando em execução, para a criação de outros PRODETUR´s 

regionais, como é o caso do Programa de Desenvolvimento do Turismo na 

Amazônia Legal, Centro-oeste e Pantanal mato-grossense (PROECOTUR); 

PRODETUR-SUL; e PRODETUR-SE (no sudeste).  

A política de turismo avança ainda mais nos anos 2000, especificamente 

em 2003, ano da criação do Ministério do Turismo (MTur). Essa instituição 

ocasionou que o turismo, contasse pela primeira vez na história com uma “[...] pasta 

própria, além de estrutura e orçamentos específicos, não mais dividindo com outros 

setores de atividades a condução dos interesses particulares do turismo em nível 

nacional” (BENI, 2006, p. 28). 

A criação da pasta própria para a atividade turística em âmbito nacional 

significa na prática que os interesses do setor nos estados brasileiros serão 

debatidos no âmbito do Ministério do turismo, com planejamento e orçamento para 

desenvolver as ações necessárias para sua expansão em território nacional.  

É nesse contexto que foram criadas: a Secretaria Nacional de Políticas de 

Turismo; Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Turismo; os Planos Nacionais 

de Turismo; estabelecido o Fórum Nacional de Secretários de Estado do Turismo; a 

recriação do Conselho Nacional de Turismo – CNTUR; a destinação da 

EMBRATUR, para a promoção e marketing do produto turístico brasileiro; e a 

implementação do programa de Regionalização Turística “Roteiros do Brasil” (BENI, 

2006). 

A Secretaria Nacional de Políticas de Turismo é responsável pela 

elaboração da política nacional de turismo, e por monitorar sua execução, de acordo 

com as diretrizes e subsídios fornecidos pelo Conselho Nacional de Turismo. É 

também papel dessa secretaria implementar o modelo de gestão gerencial do MTur, 

em seus níveis gerencial e territorial, em consonância com outros órgãos, como 

Conselho Nacional de Turismo, o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo e os Fóruns/Conselhos Estaduais de Turismo (MTUR, 2003).  

Já a secretaria Nacional de Desenvolvimento do Turismo é o órgão 

responsável por subsidiar a formulação dos planos, programas e ações destinados 
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ao desenvolvimento e ao fortalecimento do turismo nacional. Estabelece, 

acompanha, e promove programas de desenvolvimento regional, além de oferecer 

suporte técnico, institucional e financeiro (MTUR, 2003). 

Por sua vez, a criação dos Planos Nacionais de Turismo objetivaram 

orientar as ações necessárias para consolidar o desenvolvimento do turismo no 

país. O primeiro plano nacional de turismo foi lançado no momento de criação do 

MTur, abrangendo o período 2003-2007. O segundo plano criado contemplou o 

período 2007-2010, intitulado “uma viagem de inclusão”. E o terceiro, que está em 

vigor, compreende o período 2011-2014, objetivando direcionar esforços e 

investimentos em ações que contribuam para a erradicação da pobreza no país 

(MTUR, 2011). 

Outro instrumento criado como resultado da criação do MTur foi o Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo – que refere-se a um 

órgão informal, consultivo, constituído pelos Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo, que auxiliará no apontamento de problemas e soluções, concentrando as 

demandas oriundas dos Estados e Municípios. Desdobrando-se em outros fóruns, 

que são os 27 estaduais criados em cada unidade da federação, que possui um 

papel fundamental para a operacionalização das políticas formuladas pelo núcleo 

estratégico, constituindo-se em um canal de ligação entre o Governo Federal e os 

destinos turísticos (MTUR, 2003). 

Por sua vez, a recriação do Conselho Nacional de Turismo – CNTUR, o 

coloca como um instrumento imprescindível de assessoramento do MTur, em todas 

as suas ações. Tendo como atribuições propor diretrizes e oferecer subsídios 

técnicos para a formulação da Política Nacional de Turismo (MTUR, 2003). 

Já a EMBRATUR, passou por uma reformulação, em 2003, tendo suas 

ações direcionadas, exclusivamente, para a promoção do Brasil no exterior, no que 

diz respeito ao marketing e a comercialização dos destinos, serviços e produtos 

turísticos (MTUR, 2003). 

Dentro do viés macro das ações do MTUR, encontra-se o direcionamento 

para a abordagem regional do desenvolvimento dessa atividade, no qual o programa 

Regionalização do Turismo é sua operacionalização. Esse programa parte do 

pressuposto de que cada região ou município possui particularidades próprias, que 

devem ser a base para as possibilidades de desenvolvimento; bem como da 

compreensão da necessidade de construção de um ambiente democrático, que 
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envolva os diversos atores do turismo: poder público, iniciativa privada, sociedade 

civil e população local. 

O programa visa subsidiar a elaboração, estruturação e qualificação de 

cada região turística do Brasil, de forma a respeitar os princípios de sustentabilidade 

econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional. De acordo com os 

princípios adotados, esse processo deve ocorrer de forma autônoma e participativa. 

Devendo existir, a consolidação de roteiros turísticos, tanto antigos quanto novos, 

para garantir a competitividade dos destinos nos mercados nacional e internacional 

(MTUR, 2007).  

Com as observações realizadas, percebe-se que a estrutura 

organizacional instituída em âmbito nacional a partir de 2003, possui possibilidades 

reais de tornar o turismo uma atividade produtiva relevante e que repercute 

positivamente no bem-estar das populações autóctones. Mas para que tal fato se 

concretize, é imprescindível que a estrutura federal criada esteja coerente com o 

envolvimento e operacionalidade dos Estados e Municípios. 

Beni (2006) ressalta a dificuldade destes entes federados de entender, 

aplicar, operacionalizar e dar continuidade as diretrizes nacionais. O que pode 

significar uma forte barreira para o turismo nacional: 

Esses empecilhos apresentam-se em dois cenários: o primeiro refletindo a 
ausência de recursos humanos qualificados para absorver, entender e 
interpretar os conceitos e metodologias adotadas pelo Min Tur, trabalhando-
as no sentido de harmonizá-las e compatibilizá-las com as especificidades 
locais e os instrumentos operacionais disponíveis; o segundo revela-se pela 
fragilidade e incapacidade institucional para a gestão do turismo em muitas 
regiões do país, apesar das sucessivas tentativas de planejamento do 
desenvolvimento integrado dessa atividade (p. 32).  

O primeiro cenário ressaltado pelo autor é resultado da própria história 

das políticas nacionais de turismo no Brasil, marcada pela diversidade dos vínculos 

institucionais e pela descontinuidade entre as ações, sendo a criação do MTur 

recente, não tendo-se ainda de fato ocorrido um processo de qualificação 

profissional das pessoas que trabalham com o turismo nos estados brasileiros. O 

segundo cenário mostrado por Beni (2006) é decorrente dessa mesma situação, não 

tendo a recente política nacional de turismo do MTur, ocasionado melhorias efetivas 

no fortalecimento institucional das secretarias municipais de turismo.  

A solução para esses impasses está na realização de ações articuladas 

pelo Ministério do Turismo para o fortalecimento das Secretarias Municipais de 
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Turismo e na capacitação das pessoas responsáveis por operacionalizar os 

objetivos da política nos estados e municípios. Esse processo de fortalecimento 

institucional parece ganhar contornos, quando visualizamos a importância que 

possuem os órgãos institucionais criados pelo MTur, principalmente aqueles que 

possuem uma relação mais direta com os recursos humanos responsáveis pelo 

turismo nos estados brasileiros, como é caso do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo e do seu desdobramento nos 27 fóruns das 

federações, que possuem a pretensão de apresentar e discutir as preposições da 

política nacional no âmbito local. Mas devemos ressaltar também a relevância que 

possui a vontade coletiva dos estados e municípios de mudar a situação atual, no 

sentido de buscar afinar suas intervenções ao direcionamento proposto 

nacionalmente pelo MTur.  

Continuando com a exposição, explicitaremos a seguir de que forma a 

estruturação para o turismo e as políticas públicas do setor surgiram no Nordeste 

brasileiro.  

 
3.2 As políticas públicas de turismo no Nordeste e no RN 

 

O Nordeste Brasileiro foi e é ainda visto, como uma região em que 

predominam misérias sociais, como a seca e a pobreza, sendo estereotipado, 

enquanto uma região homogênea, em que persiste o atraso, tanto econômico, 

quanto social. Albuquerque Júnior (2011) em estudo que tenta desconstruir os 

estereótipos que permitiram a “Invenção do Nordeste” nos mostra que a inferioridade 

regional construída, foi por muito tempo, tanto conjecturada por aqueles que estão 

fora, quanto por aqueles que estão dentro da região. 

Os atores internos propagadores do discurso negativo relacionado ao 

Nordeste diz respeito a um seleto grupo político e econômico, que contribuiu para a 

proliferação do discurso do Nordeste enquanto região de atraso, conforme veremos 

mais adiante. Esse discurso tinha sustentação, pois se pautava em indicadores 

econômicos e sociais negativos, persistentes na região, resultado de uma economia 

pouco competitiva e de uma parcela considerável de sua população vivendo na linha 

da pobreza. 

Foi tentando alterar esse quadro econômico e social da região, que se 

criou o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), sendo este 
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resultado de preocupação nacional, do então presidente Juscelino Kubitscheck, com 

os péssimos índices de pobreza presentes no Nordeste, caracterizando a região 

como uma das mais pobres do mundo em fins da década de 1950. A criação desse 

grupo significou uma proposta de promover o desenvolvimento regional, através de 

um conjunto de estratégias para impulsionar a economia nordestina, que estava 

paralisada desde a crise da produção açucareira (ARAÚJO, 2000a). 

Esse grupo possuía um direcionamento bem definido de promover o 

desenvolvimento nordestino, que na concepção adotada somente se daria pela 

industrialização. Sendo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), um dos desdobramentos do GTDN, criada a partir de um relatório do 

grupo e com a missão de promover e coordenar o desenvolvimento da região.  

Nesta perspectiva, Furtado (1989), idealizador e primeiro superintendente 

do órgão, afirma que a SUDENE se constituiu enquanto um instrumento para o 

desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, com a percepção de que, a diferença 

entre o Centro-Sul do Brasil e o Nordeste deveria ser diminuída em termos de 

recursos econômicos gerados e dos indicadores sociais, o que seria possível pela 

via da industrialização. Neste sentido, a SUDENE cumpriu o papel de uma 

instituição voltada para o planejamento do desenvolvimento regional.  

No entanto, a proposta da industrialização nordestina como saída para os 

principais problemas que afligiam a região constituiu-se como inadequada, apesar 

da dinâmica industrial esperada ter de fato ocorrido.  Araújo (2000a) observa que a 

industrialização, ao contrário de se constituir como um “centro autônomo de 

expansão manufatureira” como se imaginou, apresentou-se como dependente e 

complementar ao setor industrial das outras regiões do país, principalmente, com 

relação ao sudeste do Brasil.  

Os principais motivos que a autora expõe como causadores desse quadro 

estão ligados ao caráter exógeno dos principais elementos da dinâmica industrial 

nordestina, como: os recursos que financiaram o crescimento; os mercados para 

onde se destina a produção nordestina; o fornecimento de insumos; a compra de 

equipamentos e até mesmo os agentes da industrialização na região, sendo em sua 

maioria, extra-regionais. Além de que o processo vivido pelo Brasil a partir da 

segunda metade dos anos 50, com sua inserção na economia internacional, 

ocasiona, dentro do país, um processo de integração nacional que articula as 
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regiões, sendo difícil imaginar, que se materializaria no Nordeste um processo de 

industrialização autônomo, conforme imaginou o GTDN. 

Todos esses fatores ocasionaram efeitos limitados da industrialização 

dentro do âmbito regional. Aumentou-se o PIB, triplicando de valor entre 1970 e 

1993 (de US$ 20,8 bilhões passou para US$ 65,3 bilhões em 1993), conforme dados 

de Araújo (2000b). Entretanto, conforme a autora observa: 

[...] os dados mostram que a situação social no Nordeste é a mais grave do 
país. O PIB per capita continua sendo o mais baixo do Brasil, e a esperança 
de vida, ao nascer, do nordestino (58,8 anos em 1988) é a menor entre 
todas as regiões brasileiras, sendo 84% da média apresentada pelo 
habitante da região Sul, onde os padrões médios de vida são os melhores 
do Brasil (ARAÚJO, 2000b, p. 189). 

Esses dados da década de 1980 evidenciam que a industrialização 

nordestina fez pouco pela melhoria da qualidade de vida dos nordestinos de forma 

geral. Isso porque o desenvolvimento pensado para o Nordeste pautado na 

industrialização apenas, tem como pressuposição que existe uma relação causal 

entre incrementos econômicos e melhoria social. O que não é, e não foi, como os 

dados mostram, uma relação imediata.  

O desenvolvimento pensado para o Nordeste estava distante das 

concepções do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento como liberdade. 

Especificamente sobre essa última concepção, sabemos que o desenvolvimento não 

pode se dar sem expandir as capacidades e liberdades das pessoas. Tendo em 

vista que se não houver essa expansão, estaremos falando apenas de crescimento 

econômico, mas não de desenvolvimento propriamente dito, que para se concretizar, 

possui como condição sine qua non a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Nesta perspectiva, a percepção de que não era a industrialização a única 

e melhor saída para o Nordeste brasileiro melhorar seus indicadores econômicos e 

sociais, impulsiona o surgimento de outras atividades econômicas que passaram a 

ser incentivadas em âmbito regional, das quais o turismo tornou-se uma alternativa. 

Contudo, não foi à falência do modelo da industrialização o único responsável por 

incentivar a emergência do turismo enquanto atividade econômica na região, 

afirmando Dantas (2007), existir um outro elemento mais relevante, que refere-se a 

redemocratização do Estado brasileiro.  

A explicação para essa argumentação de Dantas (2007) apoia-se nas 

análises realizadas por Iná Castro (1997, 2005), que vem dissertando sobre a 
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existência de dois discursos oficiais no Nordeste.  O primeiro discurso, o mais antigo, 

representa à imagem negativa do semiárido nordestino, que beneficia a oligarquia 

agrária. E o segundo discurso, ao contrário do primeiro, exalta as belezas do espaço 

semiárido nordestino, beneficiando principalmente os empreendedores da 

agricultura irrigada, e do turismo.   

O primeiro quadro é marcado por: 

[...] seca é a palavra-chave. Ela representa falta de chuva, mas também 
miséria, analfabetismo, doença, descapitalização, natureza hostil etc. Mas a 
seca é também, na base do discurso, produtora de uma solidariedade social 
que equaliza todos diante de sua força, produtores grandes e pequenos, 
proprietários ou não. A seca é também percebida como falta d´água e como 
necessidade de recursos para obtê-la. O significado destes conteúdos vai 
muito além da relação entre natureza e atividade produtiva, sendo mais 
evidente na relação entre a natureza e a produção de um imaginário 
político, socialmente equalizador e institucionalmente eficiente para a 
obtenção de recursos financeiros e poder (CASTRO, 2005, p. 306).  

Esse primeiro quadro apresenta um direcionamento principal, que é a 

natureza semiárida e as secas cíclicas fazendo do homem nordestino uma vítima. 

Através da natureza criou-se um imaginário sociopolítico, beneficiando certos atores, 

notadamente a oligarquia agrária, através da captação de recursos da União, para 

uma região que se apresentava como a mais subdesenvolvida do Brasil. Neste 

sentido, o sistema de subsídios propiciados ao Nordeste na lógica da negatividade 

do semiárido estava vinculado ao modelo ditatorial e centralizador de governo. 

Lógica que muda completamente após a constituição de 1988, quando os estados 

locais passaram a ser os principais agentes das políticas de desenvolvimento, tanto 

através de repasses do governo central, quanto pela captação de recursos vindos 

diretamente do exterior. Fatores esses responsáveis pela secundarização dada ao 

discurso da seca. 

Com o esgotamento desse discurso, novos atores surgem no palco 

político e econômico, ligados nesse novo momento às atividades que poderiam 

trazer mais benefícios econômicos: a agricultura irrigada e o turismo. Dantas (2007, 

p.12) evidencia: “de um lado, segmento importante da elite política, notadamente os 

detentores de grande poder de assimilação e reprodução e, de outro, pequeno 

número de empreendedores privados e funcionários da administração pública”.  

A partir desse momento, o discurso: 

[...] tem como palavra-chave, também, a natureza, porém nele percebida 
como potencial inestimável e um recurso redentor da economia regional, 
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tanto pelas possibilidades de modernização, como pela perspectiva de 
inserção competitiva nos mercados nacional e internacional que ela oferece 
(CASTRO, 2005, p. 314).  

A fala da autora nos mostra que nesse segundo quadro do mesmo modo 

que no primeiro, é a natureza que surge como redentora do poder de capitação de 

recursos, no entanto, com uma diferença relevante a partir desse segundo momento, 

que é o aspecto positivo que assume, passando a serem exaltadas as 

características naturais e territoriais do Nordeste como elementos benéficos pelos 

quais se podem desenvolver as atividades econômicas da agricultura irrigada e do 

turismo. Neste sentido, tanto a agricultura irrigada quanto o turismo, se consolidam 

enquanto discurso propagado em todos os meios impressos e visuais. Pois seria 

essa região a detentora de uma potencialidade/vocação nata para essas atividades. 

Tendo para a atividade turística, conforme coloca Cruz (2001), uma extraordinária 

“potencialidade natural”. 

Entretanto, é importante observar que os novos empreendedores dessas 

atividades, responsáveis por quebrar o pacto oligárquico regional, eram frágeis 

politicamente, de acordo com observação de Castro (2005) e Dantas (2007). O que 

tornou necessário o estabelecimento de parcerias com outros segmentos políticos e 

administrativos, com a finalidade de ganhar representatividade e impulsionar as 

atividades que tinham interesse. 

Além de que, surgem na década de 80 parcerias dos governos locais, com 

instituições de financiamento tanto brasileiras quanto internacionais, como é o caso 

do Banco do Nordeste e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o 

estabelecimento de ações em prol do desenvolvimento do turismo. São nesse 

sentido, criados os dois principais programas do setor turístico que o Nordeste até 

os dias atuais teve acesso, que foram a Política de Megaprojetos Turísticos e o 

Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE).  

A política de Megaprojetos Turísticos teve como principal direcionamento o 

de expandir a infraestrutura da hotelaria nordestina, que na época de sua 

concepção, era extremamente precária e considerada como um dos principais 

impeditivos para o impulso ao turismo regional. Desse modo, surgiu na passagem da 

década de 1970 para a década de 1980, e englobou cinco estados nordestinos (Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia).  
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A adesão da política por apenas uma parte dos estados nordestinos está 

vinculada a uma série de fatores relacionados às exigências que a implementação 

de uma política desse porte demanda. Podemos ressaltar algumas, entre os quais 

se destacam a necessidade da existência de uma demanda potencial ao destino 

turístico que seria contemplado; a comprovação da deficiência da infraestrutura 

turística dos estados eleitos para a implementação do projeto; o envolvimento do 

poder público estadual com questões relativas ao desenvolvimento do turismo; e a 

capacidade de articulação política para a viabilização dos empreendimentos, no que 

compete à captação de recursos, elaboração do projeto, escolha da área e 

implantação da infraestrutura básica. Cruz (2001) ressalta que algum ou vários 

desses motivos dificultaram à adesão da política por alguns estados (Maranhão, 

Piauí, Ceará e Sergipe). 

Neste sentido, os Megaprojetos turísticos implementados foram: O projeto 

Parque das Dunas - Via Costeira, realizado no Rio Grande do Norte, localizado num 

trecho de orla com cerca de 8,5 km de extensão, entre as praias de Ponta Negra e 

Areia Preta, litoral de Natal. O Projeto Cabo Branco, realizado na Paraíba no 

município de João Pessoa, entre a Praia da Penha e o Rio Penha. O Projeto Costa 

Dourada, que abrangeu os territórios de Pernambuco e Alagoas, compreendendo 

120 km de costa entre os municípios de Cabo (PE) e Paripueira (AL).  E o projeto 

Linha verde, no Estado da Bahia, com cerca de 142 km de extensão, ligando a Praia 

do Forte (Município de Mata de São João) e o povoado de Mangue Seco (Município 

de Jandaíra).  

No Rio Grande do Norte, o projeto Parque das Dunas - Via Costeira 

(PD/VC) foi o primeiro do Nordeste a ser implementado e a entrar em 

funcionamento. Antes da sua implementação, a capital do Estado – Natal - era 

pouco competitiva frente a outros destinos nordestinos, como Salvador, Fortaleza, 

Recife e Maceió, situação que muda após o projeto entrar em funcionamento, 

verificando-se um aumento global do fluxo turístico no Estado: de 80. 161 

desembarques, em 1980, passou para 202. 493, em 1995. 

Neste contexto, a concepção de que a fraca ou quase inexistente 

infraestrutura hoteleira natalense era o maior obstáculo para o aumento do seu fluxo 

turístico, confirmou-se quando os hotéis entraram em funcionamento (CRUZ, 2001); 

evidentemente, que ligado a todo um conjunto estrutural que possibilitou que o 

turismo entrasse na pauta da economia potiguar.  
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Faz-se mister ressaltar que a implementação do projeto Parque das Dunas 

–Via Costeira foi permeado por um discurso ambientalista, que segundo Cruz (2001) 

incluía proteger os sistemas geológico e geomorfológico das dunas e a ocupação 

desordenada da área. Criando-se, através do Decreto Estadual n. 7237 de 

22/11/1977, o Parque Estadual das Dunas de Natal, em cima da rodovia Via 

Costeira. 

 No entanto, desde o início de sua execução constataram-se algumas 

irregularidades no parcelamento do solo da Via Costeira: de doze glebas21 passou 

para 23 glebas, que incluía áreas de preservação, belvedere e terrenos da marinha.  

Cruz (2001, p. 88) ressalta que o PD/VC contou com baixos preços negociados 

pelos terrenos, oscilando de valores de US$ 0, 68 (sessenta e oito centavos de 

dólar) a US$ 5,60 (cinco dólares e sessenta centavos), com exceção do terreno do 

hotel da Jatiúca (custando US$ 21,49 m²). Enquanto que em Ponta Negra, o metro 

quadrado custava nesse mesmo período em média US$ 55, 00 (cinquenta e cinco 

dólares) e na periferia de Natal US$ 8,00 (oito dólares) (CRUZ, 2001). 

Essas negociações realizadas na Via Costeira, como é o caso dos baixos 

preços negociados pelos terrenos, são decorrentes dos incentivos que o Poder 

Público do Rio Grande do Norte ofereceu a empresários nacionais e internacionais 

para que se mobilizassem e investissem em Natal, já que nesse período, década de 

1980, a atividade turística despontava nacionalmente e no Nordeste brasileiro como 

uma das mais relevantes, precisando-se de subsídios do Estado para que 

efetivamente conseguisse decolar.  

No entanto, esse posicionamento de protagonismo assumido pelo poder 

público do Rio Grande do Norte no incentivo à atividade turística, não é uma 

particularidade de atuação, nem relacionada ao Estado do RN, nem da atividade 

econômica incentivada. Uma vez que nota-se de maneira geral, segundo Araújo 

(2000b), um ativismo nas intervenções realizadas pelos estados nordestinos, no que 

compete a promover o crescimento da economia regional, assumindo o papel de 

investidor, produtor e incentivador de ações com esse objetivo.  

Nesta perspectiva, veremos que no Nordeste de maneira geral, e no Rio 

Grande do Norte de maneira particular, outra Política de Turismo terá como 

                                                             
21

 Cruz (2001) ressalta que o projeto original previa cinco hotéis, cinco estrelas, totalizando 1.807 
unidades habitacionais, contudo, o desinteresse do empresariado local para construir hotéis daquela 
categoria, levou a uma reformatação, que passou a prever doze hotéis de menor porte, com duas , 
três, quatro e ou cinco estrelas. 
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protagonismo de incentivo o poder público, na criação e implantação da 

infraestrutura básica. Estamos nos referindo ao Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, política de turismo que surge na década de 

1990, e que vamos analisar no próximo item.   

 

3.3 O programa de desenvolvimento do turismo no Nordeste – I e II 

 

Informações do Banco do Nordeste (2005a) indicam que o 

PRODETUR/NE foi pensado a partir de estudos solicitados pelo – Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), que na década de 1990 solicitou a 

indicação de atividades econômicas que poderiam se desenvolver de forma 

competitiva no Nordeste, surgindo o turismo enquanto uma atividade viável. O 

programa foi idealizado, pela SUDENE e EMBRATUR, em 1991, contudo o termo de 

acordo só foi assinado, no ano de 1994, pela SUDENE, BID, o então Ministério dos 

Esportes e Turismo (atual Ministério do Turismo) e os estados nordestinos, 

resultando na criação do PRODETUR/NE I.  

De forma prática, o PRODETUR se constitui em um programa de crédito 

para o setor público, financiado a maior parte com recursos do BID, possuindo o 

Banco do Nordeste, como órgão executor. O programa atua em duas frentes: 1) criar 

condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística, e 2) 

melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas áreas em que o 

programa atua (BANCO DO NORDESTE, 2005b). 

Com essas pretensões, a primeira fase do programa teve como marca de 

atuação a realização de investimentos na infraestrutura urbana, tendo-se em vista 

que alguns equipamentos básicos da estrutura urbanística de vários estados do 

Nordeste eram na época de formulação do PRODETUR, ainda inexistentes ou 

insuficientes, como é o caso do saneamento básico e do abastecimento de água. 

Além da existência de uma estrutura viária e aérea precária, que dificultava o acesso 

terrestre e aéreo a vários atrativos turísticos. Sendo nesta perspectiva, a 

reabilitação/construção de estradas e as reformas nos aeroportos dos estados 

nordestinos, pontos-chave de atuação do programa, pois isso possibilitaria um 

melhor acesso a pontos de visitação ou a pontos de potencial visitação por turistas. 

A realização desses investimentos tinha tanto o objetivo de beneficiar a 

população de baixa renda, que não dispunha, muitas vezes, de acesso à água 
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potável, saneamento básico ou mesmo estradas asfaltadas; e por outro lado, 

alavancar investimentos privados na atividade turística, já que a precariedade da 

infraestrutura urbana é um dos principais entraves que podem dificultar a disposição 

de empresários para instalar equipamentos turísticos, como os ligados a 

hospedagem, alimentação e lazer.  

 Neste sentido, percebe-se que essas pretensões foram plenamente 

atingidas pelo PRODETUR, primeiramente com relação aos efeitos na qualidade de 

vida das pessoas, o BID (2009) afirma que com as obras de infraestrutura urbana 

realizadas pelo programa, mais de 1,13 milhões de pessoas passaram a dispor de 

serviços de água potável. Já com relação à repercussão na atividade turística, 

verifica-se que os indicadores econômicos do turismo no Nordeste despontaram: 

aumento de 143% no número de passageiros desembarcados em voos nacionais; 

aumento de 107% no número de estabelecimentos turísticos; aumento de 39,1% na 

geração de empregos; e o crescimento da receita turística em 61, 8% (BNB, 2005a).   

A melhoria de maneira geral desses indicadores decorrentes da atuação 

do PRODETUR são frutos do montante de recursos que foram investidos nessa 

primeira fase, totalizando a ordem de US$ 670,00 milhões. Desses US$ 400,00 

milhões foram oriundos dos aportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 

US$ 270, milhões originários da contrapartida local. 

Essa etapa do programa contou com quatro componentes de atuação: 

componente A (Desenvolvimento Institucional – incluiu ações de reestruturação 

institucional; desenvolvimento e implementação de sistemas de apoio administrativo, 

financeiro e instrumentos operacionais; fortalecimento da capacidade fiscal e 

regulatória; treinamento de pessoal); componente B (Obras Múltiplas em 

Infraestrutura Básica e Serviços Públicos – incluindo ações de saneamento; 

gerenciamento de resíduos sólidos; recuperação e proteção ambiental; transporte e 

recuperação do patrimônio histórico); componente C (Melhoramento dos 

Aeroportos); e componente D (Estudos e Projetos).  

Na tabela a seguir, verificamos a divisão de investimentos do 

PRODETUR/NE I:  
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Tabela 1 - Valores Aplicados por Componente PRODETUR I 

 

Elaboração de Estudos e Projetos 11,072 

Desenvolvimento Institucional 21, 787 

Saneamento 161, 268 

Resíduos Sólidos 0 

Proteção e Recuperação Ambiental 20, 550 

Transportes 142,197 

Recuperação do Patrimônio Histórico 45,632 

Aeroportos 223, 460 

Total 625, 966 

                         Fonte: BNB, 2006b.  

 

Com a tabela acima, constata-se que no âmbito do PRODETUR I, os 

maiores investimentos deram-se nos aeroportos e em saneamento básico, 

respectivamente, ambos considerados elementos fundamentais para o turismo em 

uma localidade. Verifica-se também que no item resíduos sólidos, não houve 

nenhum investimento nos estados previamente selecionados, esse fato deve-se em 

grande medida a impeditivos técnicos do programa, houve casos em que alguns 

estados optaram por não realizar esse investimento pelo fato do programa não 

financiar a compra de equipamentos para realizar o processo de coleta de lixo e a 

operação do aterro sanitário. Em outros casos os estados acabaram conseguindo 

implementar os aterros sanitários com recursos de outras fontes, o que os fez não 

precisar utilizar os recursos do PRODETUR nesse componente. E em outros casos 

esse investimento não foi autorizado pelo PRODETUR I, decorrente de algum 

impedimento legal, nessa situação, os aterros sanitários não contemplados na 

primeira etapa foram direcionados para o campo de intervenção do PRODETUR II.  

Verifica-se com relação aos investimentos de maneira geral do programa, 

que o montante dos recursos de cada estado participante não foi homogêneo, tendo 

alguns estados utilizados mais recursos que outros:  
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Tabela 02 - Valores Aplicados por Estado – Financiamento e contrapartida local 

(US$ milhões) 

 

Maranhão 40, 943 

Piauí 21, 123 

Ceará 141, 767 

Rio Grande do Norte 38, 240 

Paraíba 32, 783 

Pernambuco 41, 975 

Alagoas 7,017 

Município de Maceió 36, 350 

Sergipe 50, 757 

Bahia 215, 011 

Total 625, 966 

*compreende investimentos nos componentes do Programa, 
excetuando-se os custos financeiros e administrativos.  

                         Fonte: BNB, 2006b.  

  

A tabela acima evidencia a divisão dos investimentos dos recursos do 

PRODETUR por Estado. Alguns Estados propuseram maior quantidade de projetos 

dentro das exigências técnicas exigidas, tendo, portanto, atraído maior quantidade 

de recursos para investimento no turismo. Apresenta-se a seguinte ordem de 

investimentos por Estado: Bahia (34%), Ceará (23% do total), seguido de Sergipe 

(8%), Pernambuco (7%), Maranhão (aproximadamente 7%), Rio Grande do Norte 

(6%), Maceió (aproximadamente 6%), Paraíba (5%), Piauí (3%) e Alagoas (1%).  

Já no âmbito acadêmico, verifica-se que o PRODETUR desde sua 

concepção e implementação, passou por várias criticas, principalmente de 

estudiosos do turismo/geografia, que não viam no programa, uma possibilidade de 

mudança positiva para as localidades. Este é o caso da alegação posta por 

Rodrigues (1999), ao argumentar sobre alguns custos sociais que um programa 

dessa magnitude acarreta nos territórios, como o aumento indiscriminado de 

impostos e taxas, devido à instalação e a manutenção de serviços públicos 

necessários a atividade turística. Além da fraca absorção da mão de obra não 
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especializada da comunidade local nesses empreendimentos; e da geração de 

renda pelo turismo não significar necessariamente distribuição, como acontece em 

qualquer outro setor econômico.  

Esses pontos colocados pela autora são frutos de observações gerais, 

relacionadas aos impactos negativos que são frequentemente atrelados ao turismo. 

No entanto, devemos colocar algumas questões quanto a isso, a primeira é que as 

comunidades receptoras não podem ser vistas como vitimizadas quanto à atividade 

turística, como se elas fossem passivas no processo, algo que transpareceu na 

pesquisa de campo feita para essa dissertação, quando constatamos que em 

Parnamirim, a comunidade percebe como positivo o turismo local, porque se não 

houvesse essa atividade econômica, principalmente no litoral do município, as 

pessoas não teriam nenhuma fonte de renda, já que essa é a principal, para não 

dizer única, atividade econômica do local. A segunda questão é que observações 

como essas não podem ser feitas apenas com base em análises gerais, precisam de 

estudos empíricos nas comunidades que recebem esses projetos, para que sejam 

realizadas verificações concretas sobre as repercussões do PRODETUR. 

Relacionado a isso verificamos que o próprio órgão gestor do PRODETUR 

a nível regional, o BNB, realizou uma série de observações sobre os impactos 

considerados negativos do PRODETUR I, que estão vinculados principalmente a um 

planejamento frágil, que não incluiu uma avaliação contínua de sua implementação 

que permitisse a identificação e mudança imediata de ações que se apresentassem 

como nocivas em algum aspecto ao meio social e ambiental. 

Todas essas observações pontuadas a partir da avaliação final do 

programa durante o percurso de execução foram incluídas em um documento do 

BNB intitulado “Resultados e Lições Aprendidas”, que se constituiu enquanto um 

direcionamento de atuação para a segunda etapa do programa, com a pretensão de 

mitigar todos os possíveis impactos negativos que as futuras ações pudessem 

desencadear, bem como otimizar o alcance dos objetivos.  

Os principais problemas que a avaliação do PRODETUR I encontrou 

como decorrentes da execução do programa foram vinculados a aspectos sociais, 

ambientais e de gestão do programa. Os sociais estão ligados às construções físicas 

erguidas pelo programa, já que muitas obras de infraestrutura, principalmente 

estradas, foram muitas vezes, planejadas em trechos que tinham áreas sensíveis e 

até mesmo comunidades tradicionais, como em reservas indígenas, o que causou 
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alguns conflitos entre poder público, ONGs e comunidades. Contudo, é ressaltado 

que durante o percurso de execução do programa, quando tais fatos foram 

identificados, foram realizadas mudanças de trajetos, para minimizar impactos 

negativos nesses ambientes.  

Também foram ressaltadas algumas assimetrias entre poder público e 

comunidades de uma forma geral, não pela oposição das comunidades às obras em 

realização, mas pela falta de transparência com que a gestão governamental se 

portou algumas vezes, não explicando quais as repercussões das obras realizadas 

na vida das pessoas envolvidas.  Com relação aos impactos sociais, também se 

verificou migrações de populações dentro do próprio estado, quando muitas pessoas 

saíram de seus locais de moradia e se dirigiram para áreas beneficiadas pelo 

programa, pelos níveis de emprego e renda que começaram a gerar, o que de 

maneira geral ocasionou o crescimento de favelas ao redor de algumas cidades que 

passaram por esse processo (BNB, 2005c). 

Apesar dos benefícios que o programa propiciou ao meio ambiente, com 

a criação de áreas de conservação ambiental, recuperação de praias, dunas, lagoas, 

entre outras ações, afetando um total de 70.400 ha.  Também foram identificadas 

repercussões ambientais negativas decorrentes da execução do programa, pela falta 

de uma avaliação ex ante que pudesse tê-las evitado. Destacando-se principalmente 

a destruição não necessária de áreas naturais, erosão e aterros nos rios (BNB, 

2005c). 

Todas essas dificuldades ressaltadas anteriormente estão relacionadas a 

uma outra maior, ressaltada pelo BNB, que refere-se a fragilidade dos municípios 

para supervisionar e efetivamente gerir o programa.  

O principal problema encontrado em todas as áreas estudadas nas 
avaliações é precisamente a falta de envolvimento dos municípios desde o 
princípio, a fragilidade e debilidade da organização institucional e a carência 
de instrumentos de gestão pública. Constatou-se como deficiência mais 
prevalecente do programa em execução, onde em muitos casos a baixa 
participação dos municípios na proposição das ações do PRODETUR I e na 
gestão do espaço (atribuição municipal inequívoca) gerou muitos dos 
problemas ambientais, sociais e econômicos verificados durante a avaliação 
(BNB, 2005c, p. 11). 

Com o fragmento acima verifica-se que os municípios não participaram 

completamente da implementação do PRODETUR I, principalmente porque esses 

entes se encontravam fragilizados institucionalmente, sem dispor de instrumentos de 

gestão adequados, o que acabou gerando alguns problemas ambientais, sociais e 
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econômicos. Além de que podemos ressaltar um outro elemento ausente na primeira 

etapa do programa, que refere-se a inexistência de formas participativas nos 

processos de execução e nas tomadas de decisões, já que o programa não ofereceu 

mecanismos claros para assegurar a participação e a consulta de forma sistemática, 

principalmente, por parte da população afetada pelo programa (BNB, 2005c). 

Foi com base na identificação de todos esses problemas na execução do 

PRODETUR I, que os órgãos gestores do programa mudaram o seu formato, 

disponibilizando a criação de vários mecanismos institucionais, de implementação e 

de gestão do programa na sua segunda etapa, o PRODETUR II, com o intuito de 

evitar que estas falhas se repetissem. Os principais mecanismos estabelecidos 

foram: 

A Criação e implantação de Polos de Turismo nos Estados participantes, 

que é uma iniciativa empresarial do BNB, cujo principal objetivo é promover o 

desenvolvimento contínuo do turismo em regiões que possuem um espaço 

geográfico semelhante no que compete a atrativos turísticos similares e/ou 

complementares. Assim, estimulou-se através do PRODETUR, que esses espaços 

estabelecessem parcerias no planejamento de suas atividades, para que a 

integração os tornasse mais competitivos.  

A exigência de um instrumento de planejamento de longo prazo, 

denominado Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS 

para cada Estado participante, que diz respeito a um documento formal elaborado 

com base em um processo de planejamento e gestão, contemplando todas as ações 

do programa, com o objetivo de antecipar e minimizar os riscos sociais e ambientais 

dos projetos, e associando efeitos indiretos do crescimento urbano, ocupação 

descontrolada do espaço e comprometimento de recursos naturais.  

A criação de Conselhos de Turismo nos Polos formados, que se 

constituem enquanto espaços de planejamento e deliberações de ações, tanto do 

PRODETUR quanto dos demais assuntos referentes ao turismo. Instrumento esse 

que garante a transparência e a participação efetiva de todos os atores envolvidos 

com a atividade turística, nos níveis municipal, estadual e federal, e de autoridades 

ambientais, setor privado e sociedade civil, no processo de implementação de ações 

e de decisões.   

A adoção de metodologia de planejamento global, a exemplo da árvore de 

problema e marco lógico, que fazem parte do esquema de supervisão e controle 
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permanente do programa, se constituindo enquanto uma base de dados de 

indicadores essenciais de desempenho e de impacto socioeconômico do 

PRODETUR.  

E o estabelecimento de uma linha de base e respectiva metodologia para 

avaliar a evolução dos aspectos sociais, ambientais, institucionais, econômicos e 

turísticos das áreas beneficiadas, incluindo análise e supervisão estreitas por 

profissionais qualificados e dedicados para avaliar o programa no âmbito do 

Nordeste; avaliação técnica independente para aspectos sensíveis e potencialmente 

conflituosos; serviço de supervisão ambiental intensa e sistema de 

acompanhamento de obras que indicasse as responsabilidades pelas execuções 

das ações.  

Neste sentido, todos esses elementos já integram o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo na sua segunda fase – PRODETUR/NE II e parecem já 

estar dando resultados na prevenção dos problemas que foram causados na 

primeira etapa do programa. O dado empírico que nos permite afirmar isso é a 

pesquisa de campo que realizamos para a construção dessa dissertação, pois 

verificamos que os problemas ambientais e sociais citados anteriormente como 

decorrentes do PRODETUR I, não foram encontrados na execução do PRODETUR 

II no município de Parnamirim. Sendo que o único elemento frágil ainda encontrado 

no município refere-se à gestão pública do turismo, que apesar de apresentar 

algumas melhorias, segundo os atores locais, ainda precisa realizar alguns avanços, 

no que compete à suas ações. Fato esse que discutiremos no último capítulo da 

dissertação, quando apresentaremos os resultados da pesquisa empírica. 

Nesta perspectiva, o que percebemos com os mecanismos criados pelo 

programa em sua segunda fase é que o PRODETUR II possui um planejamento 

mais substancial, com o sistema de monitoramento e avaliação, que conta com um 

marco zero e o planejamento de todas as ações, contempladas no PDITS de cada 

polo participante, o qual contém um diagnóstico de cada município, as ações que 

devem ser realizadas e os possíveis impactos que podem causar; e a criação e 

funcionamento dos Conselhos de Turismo dos Polos, que são canais legítimos de 

participação e controle social, realizando reuniões periódicas nas quais se discutem 

temas referentes ao turismo local, e principalmente, as deliberações dos 

encaminhamentos das ações do PRODETUR.  
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Na figura a seguir podemos visualizar a estrutura institucional do 

PRODETUR nos três níveis:  

           

           Figura 05 – Estrutura institucional do PRODETUR.  

           Fonte: Banco do Nordeste (2002, p. 6).  

 

O organograma institucional do PRODETUR demonstra o quanto esse 

programa está em consonância com o que é exigido para as políticas públicas no 

Brasil pós-constituição de 1988, permeado pelas exigências de descentralização e 

de transparência das ações do poder público. Assim, percebemos que nos três 

níveis de governo, municipal, estadual e federal; encontramos entidades da gestão 

pública do turismo, e conselhos de turismo, nos quais as ações do programa são 

discutidas coletivamente. Tendo, portanto, como marco dessa etapa, a participação 

e o controle social, enquanto mecanismos de gestão.  

Esse formato do PRODETUR II começou a ser pensado em março de 

2002, quando tiveram início os trâmites burocráticos para a contratação de 

empréstimo dos investimentos que seriam realizados. Os valores disponíveis foram 

da ordem dos US$ 400, 00 milhões de dólares, divididos entre US$ 240,00 milhões 
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oriundos do BID e US$ 160, 00 milhões da contrapartida local, que possui como 

grande financiador nessa segunda etapa o Ministério do Turismo:  

O objetivo estratégico é consolidar, completar e complementar todas as 
ações necessárias para tornar o turismo sustentável nessas áreas, em 
benefício da população local, antes de sua expansão a novos pólos. 
Assegurada à execução dessas ações poderão ser incluídos investimentos 
adicionais nos Municípios dos pólos já priorizados, bem como em outros 
polos identificados no estudo de demanda regional (BANCO DO 
NORDESTE, 2002, p.5).  

O BNB afirma que a principal estratégia do programa nesse novo 

momento, é complementar e completar todas as ações da área objeto do 

PRODETUR/NE I. Somente quando esses requisitos fossem cumpridos, é que se 

poderia expandir o escopo do programa para outras municipalidades. O que 

aconteceu na maioria dos casos, como no Rio Grande do Norte, que obteve uma 

relevante expansão na área de atuação, passando de seis municípios na primeira 

etapa, para dezoito municípios no PRODETUR/NE II.  

Na segunda etapa, o programa possui como objetivo geral “a melhoria da 

qualidade de vida da população residente nos polos turísticos situados nos Estados 

participantes do Programa” (BANCO DO NORDESTE, 2002, p. 08). Para atingir esse 

objetivo, tem-se como objetivos específicos: a) Promover o aumento das receitas 

provenientes da atividade turística; b) Melhorar a capacidade de gestão dessas 

receitas por parte dos Estados e Municípios; c) Assegurar o desenvolvimento 

turístico auto-sustentável e responsável nas áreas a serem beneficiadas pelo 

Programa; d)  Melhorar a qualidade de vida das populações fixas dos municípios a 

serem beneficiados, por meio de incremento nos postos de trabalho e renda, 

aumento da acessibilidade da população aos serviços urbanos e melhoria da gestão 

municipal sobre o uso e ocupação do solo, o meio ambiente e o crescimento da 

atividade turística; e e)  Conferir sustentabilidade às ações realizadas no âmbito da 

primeira fase do PRODETUR/NE, antes de expandir a atuação para novas áreas 

turísticas. 

Para conseguir atingir os objetivos, o programa atua nos seguintes 

componentes: 

 
 

Quadro 04 – Componentes e Subcomponentes do PRODETUR/NE II 
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PRODETUR /NE II 

COMPONENTES 
DO PROGRAMA 

SUBCOMPONENTES 

Fortalecimento 
da Capacidade 
Municipal de 

Gestão do 
Turismo 

 Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios; 

 Gestão Municipal do Turismo; 

 Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Proteção e Conservação de Recursos Naturais; 

 Urbanização de Áreas Turísticas. 

Planejamento 
Estratégico, 

Treinamento e 
Infraestrutura 

para o 
Crescimento 

Turístico 

 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos; 

 Campanhas de Conscientização; 

 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local; 

 Água Potável e Saneamento; 

 Obras de Infraestrutura.  

Promoção de 
Investimentos 

do Setor 
Privado 

 Seminários e cursos de treinamento para os pequenos e médios 
proprietários; assim como para organizações não 
governamentais e líderes nas áreas de gerenciamento de 
turismo; 

 Serviços de consultoria para preparação de planos e de 
promoção e comercialização turística e campanhas para 
captação de investimentos privados. 

 Fonte: Regulamente Operacional PRODETUR/NE (2002, p. 9-12).  Sistematizado pela autora. 

 

O PRODETUR/NE II está dividido em três componentes de atuação: 

Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo; Planejamento 

Estratégico, Treinamento e Infraestrutura para o Crescimento Turístico e Promoção 

de Investimentos do Setor Privado. O primeiro componente é direcionado para o 

governo local, para a criação e sistematização de instrumentos adequados e, para 

que desenvolvam a capacidade de manter e incrementar atrações turísticas e os 

serviços necessários para o crescimento por longo prazo do turismo. O segundo 

componente foi desenhado para assegurar que os Estados tenham a capacidade de 

planejar o funcionamento das atividades turísticas a seu cargo, assim como para 

que possam dispor da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do setor. O 

terceiro componente tem como objetivo promover e ampliar a integração do setor 

privado como agente complementador do processo de financiamento do 

investimento público no desenvolvimento dos polos de turismo (BANCO DO 

NORDESTE, 2002).  

Segundo o regulamento operacional (2002), os critérios de elegibilidade 

para estados e/ou municípios participarem do programa, eram: ter o PDITS 

aprovado pelo conselho do respectivo polo de turismo, pelo BNB e pelo BIRD; 
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implantar o Conselho de Turismo do respectivo polo; implantar a Unidade Executora 

Estadual (UEE); cumprir com as condições para a contratação do subempréstimo; 

ter condições de arcar com os valores da contrapartida local; nomear coordenadores 

de cada municipalidade do Polo para participar do programa; ter agente prestador de 

saneamento básico que cumpra com os requisitos exigidos; firmar contratos de 

subempréstimos com o BNB que contenham os elementos pré-exigidos; demonstrar 

a exigência de um plano ou catálogo de contas para registro de movimentação dos 

recursos do programa que contenha os itens exigidos no regulamento operacional.  

Já os projetos financiados pelo programa só seriam aprovados se 

estivessem incluídos no PDTIS do Estado participante, além de terem que cumprir 

vários requisitos, onde se destacam: comprovar viabilidade técnica, socioeconômica 

e ambiental; ter sido objeto de consultas junto à comunidade afetada e/ou 

beneficiada; atender os requisitos técnicos e legais do Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras – SLAP; e conter planos e medidas de mitigação de impacto 

ambiental e social. Todos esses fatores comprovam o já argumentado, ou seja, que 

do ponto de vista do planejamento, o PRODETUR/NE II, foi bem articulado, 

congruente com o que se espera da formatação de uma política pública.  

Apesar da elaboração de quinze PDTIS vinculados aos polos turísticos 

dos nove estados nordestinos, mais o norte do Espírito Santo e Minas Gerais; nem 

todos os estados nordestinos foram contemplados com os empréstimos, conforme a 

distribuição dos recursos demonstra: 

 

 Tabela 03 - Contratos de Subempréstimos PRODETUR NE II 

Bahia 39.000 

Ceará 60.000 

Minas Gerais 27.500 

Pernambuco 75.000 

Piauí 15.000 

Rio Grande do Norte 21.300 

Total* 237.800 

* Do valor total do financiamento (US$ 240 milhões), US$ 2,2 milhões são destinados à 

Revisão Técnica do BNB. 

                           Fonte: BNB (2011) 
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De acordo com a tabela, verificamos que a divisão dos recursos do 

programa, seguiu a mesma direção do PRODETUR I. Isto é, que os estados que 

receberam maior quantidade de recursos, tendo em vista a quantidade de projetos 

financiados, foram Bahia, Ceará e Pernambuco, seguidos do Rio Grande do Norte e 

Piauí. Nesta etapa, o que muda é o posicionamento, Pernambuco aparece em 

primeiro lugar, Ceará em segundo e Bahia em terceiro, enquanto que no 

PRODETUR I, a ordem de investimentos entre os estados era Bahia, Ceará e 

Pernambuco. 

Com relação à quantidade de estados nordestinos contemplados com o 

programa em sua segunda etapa, não existe ainda uma explicação oficial dos 

motivos da pouca participação dos estados, no entanto, a pesquisa geral realizada 

para a presente dissertação indicou que as razões para isso estão relacionadas a 

impeditivos legais, do não cumprimento por parte dos Estados de alguns dos 

critérios de elegibilidade exigidos para o contrato de empréstimo. Explicação que se 

corrobora com a argumentação de Sousa (2011), ao analisar os motivos da não 

inserção da Paraíba na segunda etapa do programa.  

Faz-se mister ressaltar que o PRODETUR/NE II encontra-se oficialmente 

encerrado, mas nem todos os projetos foram concluídos, estando alguns em fase de 

finalização. Conforme informações do Banco do Nordeste (2011), já foram aplicados 

em média 90% dos recursos, esperando-se que até fim de 2012, 100% dos valores 

sejam investidos; o que de fato não aconteceu, já que em janeiro de 2013, ainda 

encontram-se obras a serem finalizadas.  

Neste sentido, como foco do presente trabalho, nos deteremos no 

próximo item, ao PRODETUR II no Rio Grande do Norte.  Sendo fundamental essa 

explanação para analisarmos o PRODETUR no município de Parnamirim/RN.  

 

3.4 O programa de desenvolvimento do turismo no RN – I e II 

 

O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste do Brasil, 

localizado na chamada “esquina do continente”, segundo dados do IBGE (2010) sua 

população está formada por 3.168.027 habitantes. Na composição do PIB do estado, 

o setor terciário possui maior participação, destacando-se o turismo enquanto uma 

das atividades econômicas mais relevantes, uma vez que o Estado dispõe de uma 
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série de atrativos turísticos, que vão de dunas, praias, sítios arqueológicos à prática 

do turismo ecológico, turismo religioso, turismo de negócios, entre outros tipos.  

Foi por todos esses atrativos, que no início da década de 1990 

começaram-se as negociações para a Contratação do PRODETUR I. A escolha pela 

implementação desse programa foi decorrente da fraca infraestrutura disponível no 

território norte-rio-grandense, algo semelhante aos demais estados nordestinos, não 

tendo-se na época de contratação do programa, as condições mínimas exigidas 

para o desenvolvimento da atividade turística.  Essas condições mínimas exigidas 

estão relacionadas à infraestrutura urbana básica, como o sistema viário e aéreo 

que possibilitam acesso aos destinos turísticos; e a insuficiência de outros 

elementos fundamentais para que os destinos turísticos operem de forma 

condizente, como o esgotamento sanitário, a coleta de lixo e o abastecimento de 

água.  

Nesse contexto o PRODETUR foi implementado no Rio Grande do Norte, 

trazendo diversos resultados positivos de impulso ao turismo potiguar. Esses 

resultados positivos e esperados, estão relacionados à melhoria da infraestrutura 

básica que proporcionaram investimentos privados e ao consequente aumento do 

fluxo turístico no estado, especificamente na capital potiguar. Os dados fornecidos 

por Fonseca (2005), com base na SETUR, indicam: aumento do fluxo turístico global 

de 127,35%; aumento do desembarque no Aeroporto Augusto Severo de 66,28%; 

crescimento de 84,86% nos meios de hospedagem; e aumento de 36,09% na receita 

turística.  

No PRODETUR I, os municípios participantes eram seis, sendo aqueles 

mais próximos à Região Metropolitana de Natal - RMN: Cerá-Mirim, Extremoz, Natal, 

Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul. Este último município, apesar de se 

encontrar distante da RMN, participou do programa, por ser o segundo município 

que mais recebe visitantes no Rio Grande do Norte, perdendo a posição somente 

para a capital do estado. 

 Segundo a avaliação do PRODETUR/RN I (SETUR, 2001) os valores 

investidos giraram em torno de US$ 44.950,00 mil, que se dividiram em 

investimentos de: saneamento Básico (esgoto); implantação de centro de visitação 

do Parque das Dunas em Natal; desenvolvimento institucional; melhoramento do 

Aeroporto de Parnamirim; e a construção/reabilitação de Estradas.  
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Fonseca (2005) lembra que no Rio Grande do Norte foram financiadas 

vinte obras com recursos do programa, sendo que o estado foi juntamente com a 

Bahia, um dos primeiros a concluir as obras, em 2001. De maneira geral, ainda 

segundo a autora, com relação a essa primeira etapa, percebe-se que os 

investimentos se concentraram no aeroporto, atraindo 56% dos recursos, localizado 

no município de Parnamirim; e em Natal, que atraiu cerca de 23,10% dos 

investimentos.  

Todos os demais municípios foram contemplados ou com o 

desenvolvimento institucional, que incluiu atualização cartográfica e elaboração do 

plano diretor, ou com a construção e o melhoramento de estradas. Esse Fato 

evidencia que Tibau do Sul, segundo município turístico do estado, quase não 

recebeu investimentos na primeira etapa do programa, sendo contemplado apenas 

com uma obra, que foi a estrada que liga o município a Goianinha.  

Nesta perspectiva, a segunda etapa do programa no Rio Grande do 

Norte, visou ampliar o escopo da primeira etapa, bem como reparar impactos 

causados e, evitar que se repitam em sua segunda fase, através da “incorporação 

dos princípios do Desenvolvimento Sustentável” (BNB, 2002). Neste sentido, o 

programa atua no sentido de completar e complementar as ações do 

PRODETUR/RN I, objetivando resultados que garantam o futuro e a sustentabilidade 

da atividade turística (PDTIS, 2011).   

Segundo o PDTIS (2011), o PRODETUR/RN II contemplou ações de: 

consultoria, capacitação, estudos e projetos, rodovias, projetos ambientais, 

implantação de sistema de esgotamento sanitário, ações de fortalecimento 

institucional que propõe a melhoria da eficácia da gestão do turismo; ampliação da 

participação da sociedade no controle social; redução dos impactos negativos da 

atividade turística; bem como a melhoria no atendimento da oferta dos produtos 

turísticos. 

O PRODETUR/RN II expandiu consideravelmente a quantidade de 

municípios englobados em suas ações, passando de seis municípios para dezoito 

municípios, incluindo todos os municípios do Polo Costa das Dunas, conforme o 

quadro a seguir demonstra: 

 

Quadro 05 – Municípios contemplados pelo PRODETUR II 
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Municípios PRODETUR I Área Base de Planejamento Polo Costa das Dunas 

Ceará-Mirim Ceará-Mirim Ceará- Mirim 

Extremoz Extremoz Extremoz 

Natal Natal Natal 

Nísia Floresta Nísia Floresta Nísia Floresta 

Parnamirim Parnamirim Parnamirim 

Tibau do Sul Tibau do Sul Tibau do Sul 

 Arez Arez 

 São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante 

 Senador Georgino Avelino Senador Georgino Avelino 

  Baía Formosa 

  Canguaretama 

  Macaíba 

  Maxaranguape 

  Pedra Grande 

  Rio do Fogo 

  São Miguel do Gostoso 

  Touros 

  Vila Flor 

Fonte: PDTS (2001, p. 12).  

 

Os municípios com prioridades de investimentos no PRODETUR/RN II 

são aqueles incluídos na área base de planejamento. Os municípios de Arês, São 

Gonçalo do Amarante e Senador Georgino Avelino, apesar de não terem sido 

incluídos na primeira fase do programa, estão incluídos na segunda etapa como 

área base de planejamento uma vez que o PDITS do Polo Costa das Dunas 

considerou que estes municípios foram impactados de alguma forma pelo 

PRODETUR/RN I, seja econômica, social, turística e/ou ambientalmente.  

Neste contexto, esses municípios são prioridades de investimentos no 

PRODETUR II, uma vez que a segunda fase do programa tem como diretriz 

completar e completar as obras da primeira etapa.  Contudo, os outros municípios 

do Polo Costa das Dunas, aqueles não incluídos na área base de planejamento, 

também foram alvos do programa, tendo em vista que o regulamento operacional 

indicava, que sempre que possível e, com sustentabilidade, era possível expandir os 
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investimentos para outros municípios, o que fez com que no Rio Grande do Norte, 

todos os municípios do Polo Costa das Dunas fossem incluídos no PRODETUR II.  

Esse Polo de turismo compreende a região do litoral leste do estado do 

RN, localizado no litoral oriental. Os municípios pertencentes a essa região, 

possuem como principais características as praias, falésias, lagoas e formações 

dunares, praticando-se como principal tipo de turismo, o conhecido como de sol e 

praia.  

 

 

      Figura 06 – Mapa do Polo Costa das Dunas.     
      Fonte: Start Pesquisa e Consultoria Técnica, 2009. In: PDTIS (2011, p. 25) 

 

 

O Polo Costa das Dunas funciona através do Conselho de Turismo do 

Polo, que atualmente conta com trinta e seis membros. Estando a gestão atual 

(2012-2013) composta pelos seguintes instituições: 

 

Quadro 06 – Membros do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas – (Gestão 

2012-2013) 
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Membros do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas – Gestão 2012-2013 

Poder Público Federal Banco do Nordeste do Brasil S.A., Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Secretaria 
do Patrimônio da União – SPU/RN 

Poder Público 
Estadual 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Estado do Rio Grande do Norte – Idema/RN, Procuradoria Geral 
do Estado do RN, Secretaria de Estado da Infraestrutura, 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, 
Secretaria de Estado de Turismo 

Poder Público 
Municipal 

Prefeitura de Arez, Prefeitura de Baía Formosa, Prefeitura de 
Ceará-Mirim, Prefeitura de Extremoz, Prefeitura de Parnamirim, 
 Prefeitura de Pedra Grande, Prefeitura de São Miguel do 
Gostoso,    Prefeitura de Touros 

Iniciativa Privada Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/RN, 
Associação Brasileira de Agentes de Viagens – Abav/RN, 
Associação Brasileira de Bares e Restaurante do RN – 
Abrasel/RN, Associação Brasileira de Empresas de Eventos – 
Abeoc/RN, Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade 
Hoteleira e Turística – Coohotur, Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços/ RN – Fecomércio, Fundação Comitê de 
Captação de Eventos de Natal (Convention & Visitors Bureau de 
Natal), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do RN – Sebrae-RN, Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do RN – SHRBS/RN 

Sociedade civil Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Abrajet,   
Associação de Moradores de Pirangi do Norte – Amopin, 
Faculdade de Cultura e Extensão de Ciência do RN – Facex, 
Instituto de Inovação e Sustentabilidade,  Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN, Organização Potiguar para o Desenvolvimento 
Sustentável, Responsabilidade Social Posta em Prática – 
Resposta, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
Uern 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). Sistematizado pela autora.  

 

Os membros do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas são 

eleitos bianualmente, quando ocorrem as eleições oficiais, no entanto, é importante 

ressaltar que qualquer pessoa interessada pode assistir as reuniões do conselho 

que apesar de não ter uma periodicidade exata, ocorrem em uma média de dois em 

dois meses. É nesse conselho que se discutem as ações do PRODETUR/RN II, que 

nesta fase conta com recursos da ordem de U$ 21.300 milhões, sendo desse valor 

40% referente à contrapartida local.  

Segundo o PDITS (2011), o valor da contrapartida local inicialmente 

previsto foi superado, decorrente da celebração de convênios não previstos 
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inicialmente com o Ministério do Turismo. No entanto, não são revelados em quanto 

exatamente foram os recursos excedidos.  

O órgão responsável pelo PRODETUR/RN é a Unidade Executora 

Estadual do RN – UEE/RN, instituída em 11 de novembro de 1994, destinada a 

executar, gerenciar e supervisionar todas as ações do programa dentro das 

recomendações do BID. A UEE - RN é composta por uma coordenação que é o 

Subsecretário da Secretaria Estadual de Turismo - SETUR, e quatro 

coordenadorias: Jurídica, Técnica, Operacional e Administrativa e Financeira. A UEE 

também conta com subcoordenadorias de Transportes, Saneamento, Meio 

Ambiente, Qualificação Profissional, Resíduos Sólidos, Informática e Fortalecimento 

da Gestão Municipal (PDITS, 2011).  

Das obras inicialmente previstas para o PRODETUR/RN II algumas não 

foram realizadas, a justificativa para esse fato está em:  

Após a assinatura do Contrato de Empréstimo, em 2004, com valores em 
dólares, foi iniciada a contratação dos serviços e projetos previstos na 
Matriz. Entretanto, é importante registrar que depois da assinatura 
contratual houve uma variação cambial, provocando uma valorização do 
real frente ao dólar, o que demandou uma adequação das ações a serem 
executadas. Outro fator que contribuiu para que os projetos programados na 
Matriz não pudessem ser contratados na sua totalidade foi à diferença entre 
o valor estimado e o valor real, sendo este último apenas passível de ser 
definido com exatidão após a elaboração dos projetos executivos, a 
exemplo da elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa das Dunas, a 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cotovelo/Pirangi, 
realização do programa de Capacitação Profissional, que tiveram custos 
maiores que os previstos (PDTIS, 2011, p.19). 

E complementa: 

Dentre as ações que não foram realizadas devido à limitação de recursos, a 
implementação do projeto de fortalecimento da gestão municipal deixou 
uma grande lacuna, uma vez que a deficiência na gestão municipal foi 
detectada anteriormente e diagnosticada como um empecilho ao 
desenvolvimento do turismo, pela falta de capacidade institucional dos 
municípios (PDTIS, 2011, p. 19).  

A não realização de algumas obras previstas para o PRODETUR/RN II é 

um elemento que por si só compromete em certa medida os resultados globais do 

programa, já que em um programa desse porte, o cumprimento de todos os itens 

que tinham sido anteriormente planejados é de fundamental importância para o 

alcance dos resultados. Esse fato é agravado quando se verifica que a lacuna está 

justamente no fortalecimento institucional, área que a avaliação do PRODETUR I, 
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considerou como crítica, no sentido de que algumas falhas da primeira etapa foram 

atribuídas à falta de capacidade administrativa de alguns municípios.  

Esse fato corrobora-se com a pesquisa de campo (2012) realizada para a 

dissertação, tendo em vista que dos indicadores de avaliação do programa em 

Parnamirim, o indicador Fortalecimento da Gestão do turismo mostrou-se como o 

mais frágil, precisando-se realizar uma série de melhorias na gestão do turismo 

municipal para que sua capacidade institucional seja fortalecida.  

Neste sentido, realizando um balanço das ações gerais realizadas no RN 

no âmbito do PRODETUR II, divididas pelos componentes do programa, temos o 

seguinte quadro:  

 

Quadro 07- PRODETUR RN II– Ações Divididas por Componentes 

PRODETUR/RN II– AÇÕES DIVIDIDAS POR COMPONENTES 

COMPONENTES DO 
PROGRAMA 

AÇÕES 

Fortalecimento da 
Capacidade Municipal de 

Gestão do Turismo 

- Elaboração dos Planos de Gestão Municipal do Turismo dos 
municípios de Tibau do sul, Nísia Floresta, Extremoz e 
Ceará-Mirim. 
- Elaboração dos Planos Diretores Municipais de Tibau do 
sul, Nísia Floresta, Arez, Ceará-Mirim, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante e Senador Georgino Avelino. 
- Elaboração do Projeto de Fortalecimento Institucional da 
SETUR/RN. 

Planejamento Estratégico, 
Treinamento e 

Infraestrutura para o 
Crescimento Turístico 

- Elaboração dos  Projetos Executivos de Reordenamento 
Urbanístico de Orlas do Polo Costa das Dunas (Muriu, 
Pitangui, Pirangi, Cotovelo, Jacumã, Tibau do Sul e Pipa).  
- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pium, 
Cotovelo e Pirangi.  
- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 
Redinha e Redinha Nova.  
- Elaboração do Projeto de Restauração do Museu da 
Rampa, em Natal.  
- Elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa das Dunas. 
- Recuperação de Áreas Degradadas de Rodovias do Polo 
Costa das Dunas - Trechos: Goianinha/Tibau do Sul, RN 
313/Nova Parnamirim, Pitangui/Jacumã e Binário de Pirangi.  
- Elaboração do Programa de Capacitação Profissional e 
Empresarial do Pólo Costa das Dunas. 
- Implantação da Sinalização Turística do Polo Costa das 
Dunas.  
- Rodovia Tibau do Sul/Pipa e Anel Viário de Pipa.  
- Ampliação do Centro de Convenções de Natal.  

Promoção de 
Investimentos do Setor 

Privado 

- Capacitação Empresarial para o Polo Costa das Dunas.  

Fonte: Banco do Nordeste (2011). Sistematizado pela autora.  
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Analisando o quadro, verifica-se que o principal componente que recebeu 

investimentos do PRODETUR/RN II, foi o “Planejamento Estratégico, Treinamento e 

Infraestrutura para o Crescimento do Turismo”, que incluiu ações de Planejamento 

Estratégico e Preparação de Projetos; Campanhas de Conscientização; Treinamento 

Profissional e Capacitação da População Local; Água Potável, Saneamento e Obras 

de Infraestrutura. Além dessas ações, é importante acrescentar, que a elaboração, 

no primeiro momento, e revisão, no segundo momento, do PDTIS do Polo Costa das 

Dunas, estavam previstas nas ações do programa, além da elaboração do Plano 

Diretor de Resíduos Sólidos do Polo Costa das Dunas e da Implantação da Unidade 

Gestora de Resíduos Sólidos, prevista para todo o Polo.  

Das ações expostas no quadro, ainda não se encontram finalizadas: a 

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pium, Cotovelo e Pirangi; a 

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Redinha e Redinha Nova; a 

Elaboração dos  Projetos Executivos de Reordenamento Urbanístico de Orlas do 

Polo Costa das Dunas; e a Elaboração do Projeto de Restauração do Museu da 

Rampa, em Natal (PESQUISA DE CAMPO, 2012).  

A justificativa para os atrasos na realização dessas ações é relacionada, 

segundo o responsável pela UEE-RN, a impeditivos burocráticos, “comuns à gestão 

pública” (PESQUISA DE CAMPO, 2012). Contudo, é relevante ressaltar que as 

ações que ainda estão em andamento, possuem previsão de conclusão antes da 

implementação da terceira fase do PRODETUR no RN, que encontra-se em 

tramitação no Ministério do Turismo.  

Relacionado às ações gerais do PRODETUR/RN II, gostaríamos de 

chamar atenção para uma que parece diferenciar substancialmente à primeira da 

segunda etapa do programa no Rio Grande do Norte, que refere-se à qualificação 

profissional e empresarial para o Polo Costa das Dunas. A qualificação profissional é 

para a população local de forma geral, e a empresarial, é para os empresários de 

estabelecimentos turísticos. Nesta perspectiva, gostaríamos de destacar a ação de 

qualificação profissional, já que essa é uma oportunidade de qualificação e inserção 

no mercado de trabalho para as pessoas residentes nos destinos turísticos 

contemplados.  

O quadro a seguir mostra a quantidade de pessoas qualificadas por 

municípios do Polo Costa das Dunas: 
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Quadro 08- Pessoas Qualificadas por Município do Polo Costa das Dunas. 

 

Pessoas Qualificadas por Município do Polo Costa das Dunas 

Município Quantidade de Pessoas Qualificadas 

Ceará-Mirim 485 

Extremoz 582 

Maxaranguape 281 

Nísia Floresta 328 

Tibau do Sul 1.043 

Touros 373 

São Gonçalo do Amarante 295 

Parnamirim 970 

Natal 4.216 

Arez 170 

Baia Formosa 210 

Canguaretama 660 

Rio do Fogo 194 

São Miguel do Gostoso 247 

Total 10.054 

Fonte: Coleta direta de dados no SENAC – RN (2012). Sistematizado pela autora.  

 

O quadro acima diz respeito a quatorze municípios dos dezoito municípios 

do Polo Costa das Dunas, os quatro municípios do Polo que não constam na tabela 

(Senador Georgino Avelino, Macaíba, Pedra Grande e Vila Flor) foram aqueles onde 

não houve essa ação do PRODETUR (PESQUISA DE CAMPO, 2012). Os 

numerários expostos dizem respeito exatamente à quantidade de pessoas 

certificadas. Nesta perspectiva, consideramos que qualificar profissionalmente os 

moradores dos destinos turísticos é uma medida efetiva de incentivar a inserção da 

população nos empregos relacionados ao turismo. Esse é um dos principais pontos 

que devem ser levados em consideração para que tenhamos um turismo menos 

excludente nas comunidades.  

Se observarmos alguns dados econômicos relacionados ao turismo, nos 

anos de implementação do PRODETUR II, verificaremos que tivemos algumas 

melhoras no turismo do Rio Grande do Norte, a exemplo da receita turística gerada: 
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Gráfico 01 – Receita turística total – 2006-2010 

 

           

                Fonte: SETUR/RN. In: PDTIS (2011).  

 

 De acordo com o gráfico, percebemos expansão entre os anos de 2006-

2010 na receita turística no Rio Grande do Norte. Anos esses que compreendem os 

anos de implementação do PRODETUR/RN II, contudo, não podemos afirmar que 

esse crescimento seja decorrente do programa, fato que somente um estudo de 

avaliação do programa como um todo poderia verificar. No entanto, pode-se supor 

que o programa tenha contribuído em alguma medida para isso.  O que é relevante, 

já que apesar de não existir relação imediata entre crescimento econômico e 

melhorias sociais, recursos econômicos são fundamentais para gerar mudanças 

substanciais na vida da população. Com relação a isso é importante destacar, que 

os resultados alcançados em cada estado incluído no PRODETUR dependem da 

forma como cada UEE geriu o programa e, da forma como os municípios 

participantes conduziram o programa.  

Neste sentido, com base em uma pesquisa em um município do Rio 

Grande do Norte, apresentaremos os resultados que o programa obteve nessa 

localidade. Consoante a isso, o próximo capítulo realizará a caracterização do 

campo empírico, compreendendo a história de Parnamirim, as características do 

PRODETUR no município e a construção da metodologia de avaliação do programa.  
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4 O PRODETUR II EM PARNAMIRIM  

 

 

                                                       Figura 07 - Feira de Frutas de Pium, Parnamirim/RN. 

                                                                                      Fonte: Arquivo da autora, 2012. 
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O PRODETUR surge no Nordeste brasileiro com a pretensão de 

impulsionar melhorias econômicas e sociais à região, a partir da consolidação da 

atividade turística, tendo em vista que a política da industrialização já havia 

apresentado suas limitações com relação à esses objetivos. Neste sentido, o 

programa vem desenvolvendo suas ações desde a década de 1990, estando 

finalizando as ações da segunda etapa.  

No Rio Grande do Norte, a segunda fase do programa, conta com dezoito 

municípios participantes, entre os quais, escolheu-se Parnamirim, para realizar uma 

avaliação de seus resultados. Nesta perspectiva, é objetivo deste capítulo, descrever 

o campo empírico da presente pesquisa, apresentando a constituição de Parnamirim 

enquanto município de destaque do RN,  as características do PRODETUR em 

âmbito local e a construção da metodologia de avaliação do programa.  

Desse modo, o capítulo está dividido em três itens. No primeiro item, 

apresentamos o município de Parnamirim, com todas as suas peculiaridades. No 

segundo item, discutimos as ações do PRODETUR I e II em âmbito local, e no 

terceiro item, apresentamos a construção da metodologia para a avaliação do 

programa no município.  

 

4.1 Caracterizando o município de Parnamirim  

 

Na lembrança de muitos norte-rio-grandenses, a cidade de Parnamirim, 

que teve seu nome originário na língua tupi-guarani “paranã-mirim”, significando 

pequeno parente do mar ou pequeno rio veloz (PEIXOTO, 2003), era apenas uma 

pacata e provinciana cidadezinha, antes da chegada dos norte-americanos22 

(PEDREIRA, 2005). A história desse município é marcada por peculiaridades, uma 

vez que teve uma forma bem particular de formação, tendo em vista que mesmo 

antes do seu nascimento oficial, a localidade já era um espaço de pouso de voos 

internacionais por sua localização estratégica.  

Localização essa que propiciou dois momentos ímpares para a história da 

cidade, o primeiro refere-se ao momento em que a localidade tornou-se palco do 

desenvolvimento da aviação internacional, quando em 1927 transformou-se no 

                                                             
22

 Geograficamente, esse município do Rio Grande do Norte, é pertencente à região metropolitana de 
Natal, situado á mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de Natal, localizando-se distante da 
capital cerca de 12km e ocupando uma área de 120, 202 km². 
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campo de pouso da linha dos voos da Aéropostale (companhia francesa de aviação 

civil), e o segundo, quando sediou em 1941 a instalação da base aérea americana 

Parnamirim Field, durante a Segunda Guerra Mundial. Neste sentido, é necessário 

perceber que Parnamirim não era uma localidade que cedeu espaço em seu 

território para esses relevantes eventos mundiais. Mas, ao contrário, essa cidade 

surge a partir desses dois acontecimentos, sobretudo, a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Emergindo, portanto, em meio a nacionalidades diferentes e, 

consequentemente, em um turbilhão de cores e costumes diversos, numa 

imbricação entre brasileiros e estrangeiros.  

A história começa quando o piloto francês Paul Vachet chega a Natal, na 

procura de um terreno em que a companhia francesa de aviação Aéropostale 

instalaria um campo de pouso para ser a cabeça da corporação na América do Sul. 

O lugar escolhido foi o local conhecido como tabuleiro de Parnamirim, sítio doado 

pelo seu proprietário, o português João Machado, para a construção do aeródromo, 

inaugurado em 14 de outubro de 1927 (PEIXOTO, 2003). Nesse momento de 

experimentação das linhas aéreas, muitos outros aviadores se aventuraram pelo Rio 

Grande do Norte e como ressalta a historiadora Pedreira, a “imprensa diariamente 

noticiava, com grande estardalhaço, os avanços da aviação, uma vez que as idas e 

vindas das novas máquinas de aço tornavam-se uma constante” (2005, p. 28). 

É justamente a partir da instalação do campo de pouso, que se inicia o 

povoamento da área onde atualmente é o núcleo central de Parnamirim, decorrente 

da movimentação propiciada por um equipamento dessa natureza. 

O destaque dessa região cresceu durante toda a década de 1930, e 

obteve um novo impulso a partir da década de 1940, no momento em que uma 

mudança no contexto mundial fez com que o campo de pouso adquirisse um novo 

papel, implicando em uma mudança nos seus usos. De local que sediava a 

companhia francesa, passou a sediar o comando militar norte-americano. Esse fato 

se deu no início da década de 1940, quando o mundo já estava em guerra, tendo a 

França se rendido à Alemanha Nazista, e o Brasil cedido apoio os Estados Unidos.   

Assim sendo, quando Brasil e Estados Unidos, assinaram um acordo de 

cooperação para a guerra, ficou estabelecido que os arredores do campo de pouso 

construído pelos franceses, em Parnamirim, seria cedido para as operações norte-

americanas.  A intenção era arquitetar duas bases aéreas militares, uma americana 

e uma brasileira.  Assim, o lado oeste do campo, o mesmo ocupado pela companhia 
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aérea da França, pertenceria aos brasileiros, e no lado leste, seria construído um 

novo campo, chamado de Parnamirim Field (SHELE; COSTA; FILHO, 2008).  

Na figura abaixo, podemos visualizar a imagem do campo:  

 

 

                    Figura 08 – Parnamirim Field, 1943. 

Fonte: Foto cedida por Leonardo Barata, do Museu de Aviação e da II Guerra para              

Carlos Peixoto (2003, p. 66). 

 

O campo militar Parnamirim Field construído pelos americanos foi 

fundamental no apoio ás ações de guerra no Atlântico e no Norte da áfrica, e se 

constituiu enquanto base de um triângulo, que apontava para “o teatro das 

operações”, o norte da áfrica e o sul da Europa. Estimativas apontam que o campo 

chegou a possuir um movimento, entre descidas e subidas, de 600 aeronaves por 

dia (PEIXOTO, 2003). A formação do triângulo nos mapas americanos, no qual 

Parnamirim Field significava a base, fez com que o campo fosse chamado de 

Trampoline of Victory pelos americanos, denominação pela qual ficou conhecido 

internacionalmente.  

Com a importância da Parnamirim Field, o contingente populacional no 

entorno da base obteve expansão sempre crescente. Assim, no dia 03 de novembro 

de 1943 a população residente no entorno da Base ganhou a categoria de vila. 

Instituindo sua própria feira livre e, logo em seguida, a primeira missa de 

Parnamirim. Já em 1948, ganhou contornos mais elaborados e se tornou distrito de 
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Natal. E dez anos depois, em 17 de dezembro de 1958, conseguiu adquirir a 

emancipação política, sendo reconhecido enquanto um município.  

Com relação especificamente a base americana, percebe-se que sua 

relevância repercutiu durante toda a II Guerra Mundial. Contudo, começou a perder 

parte de sua importância estratégica em junho de 1944, quando os EUA 

reconquistaram o Norte da África, o sul da França e a Normandia (França); e decaiu 

completamente em outubro de 1946, dezessete meses após a rendição da 

Alemanha. Momento em que a Base leste foi entregue definitivamente a Força 

Aérea Brasileira.  

Foi na entrega da Base leste pelos americanos, que o tenente aviador 

brasileiro Rube Canabarro, delimitou próximo a cabeceira da pista uma área que 

seria utilizada pelas companhias civis. Inaugurando-se em 23 de outubro de 1946, a 

Estação de Passageiros da Base Aérea de Natal, que seis anos após inaugurada, 

em 1951, elevou-se a categoria de Aeroporto Internacional Augusto Severo. Primeiro 

e mais importante aeroporto do Estado. 

 

     

Figura 09– Estação de Passageiros Base Aérea, 1946.           Figura 10 – Aeroporto Internacional Augusto Severo, anos 2000.                                                                                                  
Fonte: Jaeci Galvão, 1940

23
.                                                    Fonte: INFRAERO. Disponível em: http://www.infraero.gov.br 

 

 

 O Aeroporto Internacional Augusto Severo já teve algumas reformas, a 

primeira grande reforma ocorreu em 1978, quando passou a ser administrado pela 

Infraero. Já a segunda grande reforma ocorreu em 1999, quando com recursos do 

                                                             
23

 Arquivos tribuna do norte, cedida a Peixoto (2003, p.86) 
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PRODETUR o aeroporto ganhou novas instalações, incluindo um novo terminal de 

passageiros, climatização, ampliação do espaço físico, entre outros24
.  

Outro destaque tido por Parnamirim, após a emancipação política, foi o 

recém criado município ter sido escolhido para sediar a primeira base brasileira de 

lançamento de foguetes. Em 5 de outubro de 1964, iniciou-se a construção do 

Centro de Lançamentos Barreira do Inferno (C.L.B.I), sendo concluído em maio de 

1965, e lançando seu primeiro foguete em 15 de dezembro do mesmo ano 

(PEIXOTO, 2003). Esse centro tem uma importância histórica relevante para o 

Brasil, já que se constituiu no primeiro desse tipo. Atualmente, o centro é visitado por 

turistas de todo o mundo que passam pela cidade de Parnamirim. 

Por todo esse contexto histórico e geográfico que marcaram o nascimento 

de Parnamirim, a cidade vem destacando-se pelo expressivo crescimento 

populacional. O que é facilmente percebido pelo acompanhamento dos seus censos 

demográficos:  

Tabela 04 – Evolução Populacional de Parnamirim/RN 

 

      Fonte: IBGE (1991, 1996, 2000, 2007, 2010). Sistematizado pela autora.  

 

Do total do contingente populacional (202. 456), as mulheres representam 

105. 461 do total, enquanto os homens englobam 96.995 de indivíduos. Ao analisar 

os dados do IBGE (2010) constata-se ainda que a maioria da população de 

Parnamirim é constituída por jovens, conforme os números indicam: Até 14 anos 

(23, 78%), de 15 a 29 anos (29,18%), de 30 a 49 anos (31, 83%), de 50 a 64 anos 

(10, 53%), de 65 anos ou mais (4,58%). Interessante observar ainda, o fato da 

população de Parnamirim ser completamente urbana (100%).  

                                                             
24

 Para detalhes dessa reforma, ver próxima sessão sobre atuação do PRODETUR em Parnamirim.  

Evolução Populacional 

Anos População 

1991 63.312 

1996 85.938 

2000 124. 690 

2007 172. 751  

2010 202. 456 
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Atualmente, a cidade de Parnamirim é dividida espacialmente pelos 

seguintes bairros: Pirangi do Norte, Cotovelo, Pium, Parque do Jiqui, Nova 

Parnamirim, Emaús, Vida Nova, Monte Castelo, Parque de Exposições, Passagem 

de Areia, Santos Reis, Rosa dos Ventos, Boa Esperança, Jardim Planalto, 

Liberdade, Centro, Cajupiranga, Nova Esperança, Vale do Sol, Santa Tereza, Bela 

Parnamirim e Cohabinal (PREFEITURA DE PARNAMIRIM, s/d).  

Economicamente a cidade sobressai-se em três setores: Agropecuária 

Indústria e Serviços. Destacando-se na última década no setor de serviços, do qual 

o turismo faz parte. A evolução do PIB do município demonstra essa 

representatividade:  

Tabela 05 – Evolução do PIB de Parnamirim/RN 

PIB de Parnamirim 

 

Anos PIB a Preços Correntes Valor adicionado bruto Impostos sobre 

produtos 

líquidos  

 

2005 

 

1.124.276 mil reais 

 

Agropecuária: 17.518 mil reais  
 

178.885 mil reais 
Indústria: 264.511 mil reais 

Serviços: 663.362 mil reais 

 

2006 

 

1.235.004 mil reais 

 

Agropecuária: 20.975 mil reais 
 

 

197.196 mil reais 

 

Indústria: 263.628 mil reais 
 

Serviços: 753.205 mil reais 
 

 

 

2007 

 

1.401.851 mil reais 

Agropecuária: 17.883 mil reais 
 

 
 

193.115 mil reais 

 

Indústria: 284.840 mil reais 
 

Serviços: 906.012 mil reais 
 

 

2008 

 

1.737.818 mil reais 

Agropecuária: 20.982 mil reais 
 

 
 

260.615 mil reais 

 

Indústria: 364.912 mil reais 
 

Serviços: 1.091.309 mil reais 

 

2009 

 

1.964.089 mil reais 

Agropecuária: 21.952 mil reais 
 

 

261.996 mil reais Indústria: 381.163 mil reais 
 

Continua... 
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Fonte: IBGE (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Coleta de dados direta no IBGE.  Sistematizado 
pela autora.  
 

A análise desse relevante indicador econômico demonstra que os bens e 

serviços finais produzidos em Parnamirim têm aumentado significativamente. 

Podendo-se observar, que ao longo dos anos, o setor terciário tem obtido maior 

participação na composição do PIB no município. Esse fato é explicado em virtude 

da expansão da oferta de serviços na cidade, principalmente dos relacionados à 

atividade turística, tais como, hospedagem, alimentação, agenciamento, locação, 

entretenimento e lazer.  

A observação desse fato nos permite afirmar, que do ponto de vista 

econômico, o turismo vem tendo representatividade no local. Entretanto, devemos 

ponderar o que já temos discutido ao longo da dissertação, ou seja, que geração de 

riqueza não significa necessariamente distribuição. É o que comprovamos quando 

analisamos o índice de Gini do município, representado pelo valor de 0, 48 (IBGE, 

2000).  

Considerando que esse índice calcula a desigualdade na distribuição de 

renda, e que o intervalo de 0 a 1, significa: 0 para a completa igualdade de renda e 1 

para a completa desigualdade, constata-se que no município de Parnamirim há uma 

considerável concentração de renda, já que o índice de Gini do município encontra-

se em uma posição mediana.  

Contudo, apesar disso, deparamo-nos com o fato do município possuir 

uma série de indicadores sociais positivos. Como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano, apresentando-se no valor de 0, 760, o que faz com que o 

município ocupe a segunda colocação do RN, perdendo posição somente para Natal 

que possui o IDH no valor de 0, 788.  

Ao analisar os outros indicadores sociais do município foco da presente 

dissertação, constatamos que o IDH de Parnamirim é consoante com a taxa de 

analfabetismo de sua população. Segundo dados da Prefeitura Municipal de 

Parnamirim (2011b), a cidade conseguiu diminuir a taxa de analfabetismo em cerca 

Serviços: 1.298.978 mil reais 
 

 

 

2010 

 

2.350.562 mil reais 

Agropecuária: 25.203 mil reais 
 

  

299.924 mil reais Indústria: 410.237 mil reais 

Serviços: 1.615.199 mil reais 
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de 42% no intervalo de tempo de dez anos, 2000-2010. A taxa passou de 13, 8% 

para 8% na faixa etária de 15 anos ou mais de idade. Na prática, esse dado 

representa a menor taxa de analfabetismo do Estado do Rio Grande do Norte, sendo 

em seguida acompanhado por Natal (8,3%), Mossoró (13,8%), Carnaúba dos 

Dantas (14,4%), São Gonçalo do Amarante (14, 37%) e Caicó (15,3%).  

Sabemos o quanto a alfabetização é fundamental para uma população 

viver adequadamente, já que a falta de escolaridade se constitui em uma forte 

privação para uma pessoa, pois isso tolhe várias oportunidades sociais, sendo um 

impeditivo em vários aspectos para uma boa vida em sociedade, como saber 

escrever e se expressar em público (SEN, 2000). Além de impedir, na maioria das 

vezes, a conquista de um emprego adequado, em que se possa obter recursos 

financeiros para viver adequadamente.  

Considerando esse fato, ressaltamos o destaque que o município de 

Parnamirim está tendo com relação a esse indicador social, já que possui o mais 

baixo índice de analfabetismo do Estado, o que é algo positivo, e que indica que a 

maioria da sua população está tendo acesso à escolarização.  

Verificamos ainda, ao analisar os indicadores sociais em Parnamirim, que 

o município possui a menor taxa de extrema pobreza25 do Estado. Dados da 

Prefeitura Municipal (2011c) indicam que dos mais de 202 mil habitantes, apenas 

uma taxa de 4, 26% possuem renda familiar per capita abaixo de um quarto do 

salário mínimo, enquanto que em Natal, a taxa é de 4,56%. Outro indicador 

favorável é a diminuição na taxa de mortalidade infantil, entre os anos de 2000 a 

2009, caiu de 38,1 para 11,6 em cada 1.000 nascidos vivos (PREFEITURA DE 

PARNAMIRIM, 2011a). 

Todos esses dados comprovam que os indicadores sociais do município 

de Parnamirim se destacam frente à própria capital Natal. O que demonstra que é 

um cenário social propício para ser incrementado com oportunidades sociais 

adequadas, para que sua população possa expandir suas capacidades e liberdade. 

Isto é, desfrutar de um estilo de vida digno, em que suas necessidades sejam 

satisfeitas.  

Nesta perspectiva, ressaltamos que há uma diversidade de atitudes que 

podem ser incentivadas pelo poder público, para impulsionar a melhoraria da 

                                                             
25

 Considera-se no Brasil extrema pobreza as pessoas que vivem com até R$ 70,00 por mês. 
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qualidade de vida da população. Entre essas, podemos ressaltar a relevância que 

possui a geração de emprego e renda, uma vez que, com empregos adequados e 

uma renda suficiente, a população pode adquirir os produtos que tenha razão para 

valorizar26 .  

No referido município, uma das atividades econômicas que têm sido 

incentivadas, é o turismo. Isso porque além de possuir uma história culturalmente 

rica, que pode ser utilizada como recurso turístico, Parnamirim possui também uma 

variedade de recursos ambientais. Atualmente valorizados e aproveitados para e 

pela atividade turística. São exemplos desses: as praias de Pirangi do Norte e 

Cotovelo, os Parrachos de Pirangi, as dunas e o maior cajueiro do mundo.  

São extremamente variados os atrativos do local, conforme o quadro a 

seguir demonstra: 

Quadro 09 – O Turismo em Parnamirim/RN 

O TURISMO EM PARNAMIRIM/RN 

Tipo de Turismo Atrativos 

Turismo de Sol e Praia O Rio Pium, a Praia de Pirangi do Norte, 
Parrachos de Pirangi, a praia de Cotovelo, e 
o Maior Cajueiro do Mundo. 

Turismo Cultural e Histórico Base Aérea, Barreira do Inferno, Planetário 
de Parnamirim, Parque Aluízio Alves, 
Mercado Público Municipal, Feirinha de frutas 
de Pium, e Artesanato. 

Turismo de Eventos Festa do Boi, Festa de Nossa Senhora de 
Fátima, Espetáculo Teatral nas Asas da 
História.  

Fonte: Pesquisa de campo (2012). Sistematizado pela autora.  

 

Observando o quadro, nota-se que poderíamos dividir os atrativos da 

cidade em basicamente dois tipos: ambientais e culturais. A divisão do turismo 

cultural e de eventos presente no quadro acima é meramente ilustrativa, tendo em 

vista que as festas realizadas por iniciativa da população e que se repetem por anos, 

são representações da cultura local.  

Entre os atrativos naturais, os principais são o Rio Pium, a Praia de 

Cotovelo, a praia de Pirangi do Norte, os Parrachos de Pirangi e o Cajueiro de 

Pirangi:  

                                                             
26

 Na abordagem Senniana, as pessoas devem ter condições de adquirir o que desejam, ou seja, o 
que valorizam, porque são essas coisas que possibilitam ter uma vida significativa.  
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  O Rio Pium faz divisa entre os municípios de Parnamirim e Nísia 

Floresta, desaguando no mar, sendo propício para banho, natação e pesca. Já a 

praia de Cotovelo é uma praia calma e pequena, considerável parte de suas casas 

são segundas residências, ou seja, são ocupadas apenas parte do ano, 

principalmente na alta estação, no chamado veraneio.  

Por sua vez, a praia de Pirangi do Norte, localiza-se ao lado norte do Rio 

Pirangi, sendo uma praia bem badalada, com vários bares, restaurantes e casas de 

shows, a exemplo da vila folia/circo da folia, famosa por receber várias atrações de 

bandas de axé durante o carnaval. É próximo a essa praia, que encontram-se os 

Parrachos de Pirangi, piscinas de águas naturais cristalinas formadas pelos recifes 

na maré baixa (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2012).   

 

      

Figura 11- Vista da Praia de Cotovelo.                                  Figura 12 - Vista da Praia de Pirangi do Norte                                

Fonte: disponível em: http://www.parnamirim.rn.gov.br         Fonte: Arquivo da autora, 2012. 

 

É também na praia de Pirangi do Norte, que se encontra o maior cajueiro 

do mundo: 

 

http://www.parnamirim.rn.gov.br/
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Figura 13 – Copa do Cajueiro                                        Figura 14 – Interior do Cajueiro 

Fonte: http://www.omaiorcajueirodomundo.com           Fonte: http://www.omaiorcajueirodomundo.com 

 

O Cajueiro de Pirangi, maior árvore frutífera do mundo, foi registrado no 

Guiness Book no ano de 1994. A árvore possui uma anomalia chamada de 

fitoteratológica, que consiste na formação de novos troncos, dependentes do 

original, quando seus galhos tocam ao chão.  Atualmente o cajueiro possui uma área 

de 10.000 m². Segundo informações da administração do cajueiro (2012), na época 

da safra, novembro-janeiro, o cajueiro chega a produzir de 70 a 80 mil cajus, o que 

corresponde a aproximadamente 2,5 toneladas (MAIOR CAJUEIRO DO MUNDO, 

2012).  

Já com relação aos atrativos culturais e históricos de Parnamirim, 

destacam-se: a Base Aérea, a Barreira do Inferno, o Planetário de Parnamirim, o 

Parque Aluízio Alves, o Mercado Público Municipal, a Feirinha de frutas de Pium, o 

Artesanato local, a festa do boi, a Festa de Nossa Senhora de Fátima e o 

Espetáculo Teatral nas Asas da História.  

No início dessa sessão já ressaltamos a relevância histórica da Base 

Aérea e da Barreira do Inferno para o município, cuja visitação dá ares à localidade 

de uma cidade-museu, onde a visitação remonta a um período específico da história 

mundial. Em função disso, as visitas à base aérea e a Barreira do Inferno, se 

constituem enquanto meios legítimos de valorizar a história local.  

Já o Planetário de Parnamirim, é o primeiro Planetário fixo do Rio Grande 

do Norte e, o terceiro do Nordeste. Foi inaugurado em 30 de dezembro de 2008, e 

na prática tem uma relevância fundamental como instrumento didático para o ensino 

http://www.omaiorcajueirodomundo.com/
http://www.omaiorcajueirodomundo.com/
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de conceitos abstratos da astronomia. É também utilizado como um atrativo de 

visitação turística para o município de Parnamirim (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM, 2012).  

O Parque Aluízio Alves, por sua vez, localiza-se no bairro cohabinal, é um 

parque temático inaugurado em 18 de março de 2007, e possui um complexo que 

conta com fonte luminosa, banheiros, pista de skate, teatro de arena, playground, 

réplica do Pico Cabugi, estátua artificial do ex-governador Aluizio Alves e um rio 

artificial de 530 metros de extensão (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 

2012).  

Outras amostras da cultura local estão relacionadas à venda de produtos 

naturais da região nordeste, representados pelo Mercado Público Municipal e Pela 

Feirinha de frutas de Pium. O primeiro desses, o mercado público, como acontece 

na maioria dos interiores do Brasil, se constitui na maior área do comércio local, 

onde é possível encontrar diversos artigos, como sapatos, roupas e alimentação. Já 

a Feirinha de Frutas de Pium é uma das principais atrações de Pium, bairro de 

Parnamirim, representada pelas suas cores vibrantes, com uma extrema variedade 

de frutas tropicais (PESQUISA DE CAMPO, 2012).  

Com relação aos eventos municipais, representativos da cultura local, 

aparecem a Festa do Boi, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, e o Espetáculo 

Teatral nas Asas da História: 

 A Festa do Boi ocorre desde 1962, completando em 2012, 50 anos de 

existência, se constitui no maior evento agropecuário e de agronegócio do RN, 

sendo um dos maiores do Nordeste. O evento ocorre uma vez por ano, e é 

composto de exposição de animais, concursos, leilões, shows de vários artistas, 

entre várias atrações.  

Já a Festa de Nossa Senhora de Fátima, é a demonstração expressa da 

religiosidade majoritária no município, a religião católica, que possui 

aproximadamente 67.961 fiéis, segundo o último censo do IBGE (2010). Essa festa 

ocorre desde 1952, e é composta por missas, novenas, festas de ruas e a famosa 

procissão de Nossa Srª. De Fátima (PREFEITURA DE PARNAMIRIM, s/d).  

Por sua vez, o Espetáculo Teatral nas Asas da História, ocorre desde 

2006 e, já se tornou um evento presente no calendário do município. Trata-se de 

uma peça teatral em que se conta a formação histórico-cultural de Parnamirim. O 
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elenco da peça é formado por aproximadamente 120 atores, entre profissionais e 

amadores (PREFEITURA DE PARNAMIRIM, s/d).    

Além de possuir em vários locais da cidade uma produção artesanal 

diferenciada, que representa uma verdadeira expressão cultural parnamirinense. 

Segundo informações da Prefeitura de Parnamirim (2010), os artesanatos criados 

em âmbito municipal variam entre bonecas de pano, adornos feito em resina, 

pinturas em tela e em telha, macramê, bolsas e uma diversidade de bordados.  

Poderíamos então supor, pela importância cultural que todos esses 

recursos possuem, que eles se constituem enquanto um viés de atração do turismo 

parnamirinense. Contudo, a pesquisa de campo para essa dissertação (2012) 

verificou que isso não acontece na prática. Não há ainda no âmbito do poder público 

uma linha de ação nesse sentido, de valorização da cultura local para o turismo. 

Esse quesito é percebido pela fala dos diversos atores locais envolvidos com a 

atividade turística, quando se fala de turismo em Parnamirim, refere-se sempre ao 

litoral do município, às praias e ao cajueiro, como se fossem únicos meios de atrair 

visitantes. 

A história local não é lembrada, a segunda guerra, o avanço espacial na 

década de 1960, e os diversos tipos de manifestações culturais presentes na 

localidade. Quando a base aérea ou a barreira do inferno são visitadas, geralmente 

ocorre antes ou após da visita às praias. Neste sentido, ressaltamos que essa é uma 

questão que deve ser revista pelos governantes do município, pois acreditamos que 

a valorização da cultura local por todos, principalmente pela gestão pública e pelos 

moradores, é algo que só tem a contribuir, tanto para a valorização histórica da 

cidade, quanto para a atividade turística. 

Com relação a isso, é importante observar que a valorização, quase que 

exclusivamente do turismo de sol e praia, é uma tendência nacional do Brasil, que 

desde as primeiras políticas nacionais de turismo, incentivam esse segmento. 

Entretanto, recentemente, há uma mudança nacional de lógica, a partir da criação 

de programas de interiorização do turismo, como é o caso do programa de 

Regionalização do Turismo, no qual objetiva-se incentivar outros tipos de turismo 

nos interiores dos estados brasileiros, sobretudo, o turismo cultural. Acreditamos, 

portanto, que essa tendência nacional de incentivo a outros tipos de turismo, deverá 

repercutir em Parnamirim, e sua cultura local, passará a ser valorizada no contexto 

da atividade turística.  
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Não estamos, de nenhum modo, dizendo que os atrativos naturais de 

Parnamirim devem ter sua importância minimizada, mas, ao contrário, que devem 

estar em consonância com a relevância histórica e cultural da cidade. Afinal, as 

belezas naturais de Parnamirim estão entre os principais atrativos do Rio Grande do 

Norte. Sendo extremamente viável e recomendável que ambos os recursos, naturais 

e culturais, sejam utilizados em prol do turismo da cidade. 

Pelas considerações expostas sobre Parnamirim, é facilmente perceptível 

que se trata de um município com um cenário social adequado para iniciativas que 

propiciem o envolvimento da população. Acreditamos que os bens ambientais e 

culturais da localidade podem ser utilizados para um turismo que inclua a população 

na oferta de produtos turísticos, podendo gerar assim, a expansão das capacidades 

e liberdades dos indivíduos. Sendo fundamental o incentivo por parte do poder 

público e a criação de políticas públicas que tenham esses objetivos. 

Neste sentido, o PRODETUR, enquanto programa regional que se 

materializa em âmbitos municipais, realizou nesse município específico, diversas 

ações, que repercutiram direta e indiretamente na localidade. É a respeito disso que 

discutiremos no próximo item, apresentando as ações e resultados do programa no 

município.  

 

4.2 O PRODETUR I e II em âmbito local 

 

O município de Parnamirim foi contemplado pelas duas etapas do 

PRODETUR no Rio Grande do Norte, estando às intervenções locais incluídas no 

programa em âmbito estadual. Os motivos para a inserção do município nas duas 

fases do programa estão relacionados, principalmente, a dois fatores: (1) à sua 

posição geográfica, e (2) a relevância dos atrativos presentes em âmbito local. 

Fatores esses inteiramente complementares e que demonstram as peculiaridades 

da cidade frente a outras do RN.  

O primeiro deles, a posição geográfica de Parnamirim, o beneficia para a 

atividade turística, principalmente pela proximidade da capital, cerca de 12km, 

fazendo com que os turistas  que viajem para Natal, acabem por incluir Parnamirim 

em seu roteiro turístico. É como se Parnamirim fosse uma extensão de Natal27
. O 

                                                             
27

 Não acreditamos que a dependência Parnamirim-Natal, seja algo considerado prejudicial para o 
destino Parnamirim. Ao contrário, as atuais abordagens do desenvolvimento percebem como 
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segundo motivo, é a relevância dos seus atrativos turísticos, elemento que justifica a 

importância da localização geográfica, ou seja, a localização espacial de Parnamirim 

só é benéfica para o turismo, porque essa cidade dispõe de uma série de atrativos 

que podem ser utilizados para a atividade turística.  

Foram essas as razões essenciais para a inclusão da cidade no 

PRODETUR. A respeito disso é relevante observar que as características gerais do 

programa, com relação às áreas de atuação, ressaltadas no capítulo anterior dessa 

dissertação, referentes a I e II etapa, são as mesmas características apresentadas 

pelo programa no município de Parnamirim. Em outras palavras, a primeira fase 

apresentou como frente de ação a infraestrutura urbana, enquanto a segunda, 

incluiu outros componentes, como ações de capacitação para a população local. 

Notando-se, de maneira geral, um avanço nas ações da segunda em relação à 

primeira etapa, conforme veremos mais adiante.   

A pesquisa de campo (2012) apontou que as ações escolhidas para a 

primeira fase no município de Parnamirim28, foram baseadas nas necessidades mais 

elementares que se constituíam enquanto barreiras para o crescimento da atividade 

turística, ou seja, deveriam ser realizadas obras fundamentais para a expansão do 

turismo no município. Considerando que no início dos anos 2000, a infraestrutura 

urbana do Nordeste, de modo geral e, a dos municípios do RN, de modo particular, 

era o maior obstáculo para uma possível consolidação da atividade turística, foi 

exatamente essa área a escolhida para ser melhorada.  

Em Parnamirim, as ações da primeira etapa do PRODETUR dividiram-se 

entre três componentes de atuação do Programa: Desenvolvimento Institucional; 

Obras Múltiplas em Infraestrutura Básica e Serviços Públicos (Transporte – obras 

viárias urbanas e rodovias); e Aeroporto.  

A primeira linha de ação, desenvolvimento institucional, tinha a pretensão 

de fazer com que as entidades beneficiárias, compreendidas como Órgãos de 

Turismo Estaduais, Órgãos Ambientais Estaduais, Companhias de Saneamento 

Estaduais, Departamentos Estaduais de Estradas, órgãos de Planejamento, 

Unidades Executoras Estaduais e Governos Municipais, melhorassem sua atuação 

                                                                                                                                                                                              
extremamente benéficas, as parcerias que podem existir entre cidades, empresas, etc. Abordagens 
essas como a seguida nesse trabalho, desenvolvimento como liberdade, bem como abordagens do 
desenvolvimento local, a exemplo de Buarque (2008). 
28

 A pesquisa de campo não se deteve ao PRODETUR I, e sim ao PRODETUR II, contudo, 
conseguimos obter várias informações sobre a primeira etapa do programa. 
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nos municípios, através de reestruturação organizacional, desenvolvimento e 

implementação de sistemas de apoio administrativo e financeiro, além do 

fortalecimento da capacidade fiscal e do treinamento de pessoas (BANCO DO 

NORDESTE, 2005b).  

Nesse quesito, em Parnamirim tivemos duas ações realizadas pelo 

PRODETUR I, constituídas como: elaboração da base cartográfica e a elaboração 

do Plano Diretor Municipal. Ambas as ações extremamente importantes para as 

atividades administrativas em uma cidade. A primeira delas, a elaboração da base 

cartográfica, permite o conhecimento do território municipal por parte da própria 

gestão local, já que esse instrumento reúne todas as informações territoriais 

necessárias à elaboração de planos e projetos de um município e de outras 

atividades que tenham o terreno como referência, sendo constituída de cartas e 

plantas. Já o Plano Diretor Municipal, tem a pretensão de orientar a política de 

desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana, constituindo-se em um 

processo de planejamento, norteando as ações dos agentes públicos e privados. Em 

síntese, é um instrumento que permite prever os limites e as possibilidades do 

desenvolvimento da infraestrutura urbana de uma cidade.  

Esses dois instrumentos são fundamentais para o planejamento 

municipal, já que são subsídios para elaboração de políticas públicas. Prevenindo, 

entre outras coisas, o crescimento não planejado e a desorganização espacial. 

Nesta perspectiva, na medida em que um programa propicia a oportunidade dessas 

ferramentas serem criadas, pode-se considerar que ele contribui em alguma medida 

para o fortalecimento da gestão pública local, tendo em vista que, o poder público 

passa a dispor de informações bases para a ação.  

Desse modo, supõe-se que, a utilização por parte de governantes de 

instrumentos adequados de gestão, proporciona maiores possibilidades de criação 

de políticas públicas congruentes com as necessidades locais. Evidentemente que a 

ocorrência disso na prática depende dos próprios órgãos públicos na busca por 

estruturação e fortalecimento para implementar, neste caso, os instrumentos 

criados, Plano Diretor e Base Cartográfica.   

Outro componente de atuação do PRODETUR I em Parnamirim está 

relacionado às obras múltiplas de infraestrutura urbana, especificamente as obras 

viárias e rodovias. Sendo construídas objetivando-se propiciar acesso adequado, 

confiável e garantido a zonas turísticas, aprimorar a circulação urbana e atenuar 
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engarrafamentos associados ao acesso a lugares de interesse turístico (BANCO DO 

NORDESTE, 2005b).    

Em Parnamirim, foram construídas as seguintes estradas: estrada Nova 

Parnamirim – Rota do Sol; estrada RN 313 – Nova Parnamirim; estrada BR 101- 

Nova Parnamirim; BR 101 – Nova Parnamirim (duplicação da anterior); e estrada 

Pium – BR 101. Com relação a isso é importante observar que todas essas estradas 

foram construídas no principal núcleo de expansão de Parnamirim, que é o bairro de 

Nova Parnamirim. Caminhos esses, estabelecidos para facilitar o acesso aos 

atrativos turísticos e, a BR 101, que permite acesso à Natal.  

A implantação desses logradouros, antes de beneficiarem à atividade 

turística, é benéfica para a própria população local, que dispõe a partir disso de 

novos acessos, facilitando a vida cotidiana. Contribuem nesse aspecto, para a 

melhoria da qualidade de vida dos residentes, no sentido da agilidade nas estradas 

para os deslocamentos diários. Uma vez que, é muito mais cômodo, por exemplo, 

no momento em que precisamos nos deslocar para o trabalho e, para tanto, 

dispomos de estradas menos congestionadas29.  

O outro componente que recebeu investimentos do PRODETUR I, e 

podemos considerá-lo o de maior destaque, refere-se à expansão do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo, o principal portão de entrada de turistas no RN. 

Consideramos esse investimento o mais significativo, não apenas pelo que 

representa um aeroporto como meio de acesso a uma localidade, o que já tem por si 

só uma importância intrínseca, tendo em vista que os avanços nos meios de 

transportes transformaram o avião, no meio mais eficaz de deslocamento rápido e 

seguro, mas também pelo fato de que foi esse equipamento que recebeu a maior 

parte dos recursos do programa na primeira fase, aproximadamente 56% dos 

investimentos do PRODETUR/RN I.  

Esse investimento trouxe benefícios para o turismo, para a população e a 

para a economia Potiguar, uma vez que após a ampliação, o Aeroporto Internacional 

Augusto Severo ganhou uma nova estrutura física, de 2.970m² de área construída e 

um estacionamento para 130 veículos, passou para 10.300m² e o estacionamento 

aumentou o número de vagas para 475 veículos, passando a comportar em horários 

                                                             
29

 Atualmente esses acessos à BR 101, no sentido Nova Parnamirim- Natal, são congestionados em 
horários de pico. Isso ocorre devido ao crescimento populacional exacerbado nos últimos anos, tanto 
em Parnamirim quanto em outros municípios da região metropolitana, como é o caso de São José de 
Mipibú.  
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de pico - 300 passageiros/hora para 800/passageiros hora (PDTIS, 2001). A pista foi 

ampliada de 2.200 para 2.600 metros de comprimento e de 18 para 24 metros de 

largura, a nova estação de embarque e desembarque expandiu-se para três pisos e 

adotaram-se áreas diferenciadas para voos domésticos e internacionais (PEIXOTO, 

2003). Fatos que ocasionaram aumentos no fluxo de embarques e desembarques, 

conforme a tabela a seguir demonstra.  

 

Tabela 06 – Evolução dos Embarques e Desembarques no Aeroporto Internacional 

Augusto Severo 

        Fonte: SETUR/ 2011. In: PDTIS (2011) 

 

A ampliação do fluxo emissivo/receptivo comprova que o aparelhamento 

realizado conseguiu atingir as pretensões, isto é, aumentar de forma geral o 

movimento de pessoas. Além de que podemos considerar que para a própria 

população tal fato é significativo, pois para aqueles que precisam frequentar esse 

equipamento, dispõe a partir dessa reforma, de um aeroporto mais adequado às 

suas possíveis necessidades.  

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 

administradora do aeroporto, a reforma no Aeroporto Internacional Augusto Severo 

também gerou melhoria na economia local. Isso se deu porque a ampliação da pista 

de pousos e decolagens foi bastante significativa para a economia potiguar, gerando 

um salto na exportação de produtos típicos da região, como peixes e frutas, o que 

provocou novos postos de trabalho e receita.  

Anos Embarques Desembarques Total 

2001 474. 655 475. 924 950. 579 

2002 476. 818 480. 115 956. 933 

2003 431. 999 443. 152 875. 151 

2004 558. 861 569. 091 1. 127. 952 

2005 648. 912 650. 232 1. 299. 144 

2006 698. 243 695. 014 1. 393. 257 

2007 790. 483 787. 806 1. 578. 289 

2008 824. 296 819. 057 1. 643. 353 

2009 944. 817 948. 674 1. 893. 491 

2010 1. 198. 054 1. 217, 162 2. 415. 216 
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          Os recursos totais investidos em Parnamirim durante o 

PRODETUR/RN I compreendem o valor de R$ 34. 820. 388, 69 reais, conforme o 

quadro abaixo expõem: 

 

Quadro 10 – Componentes PRODETUR/Parnamirim I 

 

Componentes Ações do Componente Valores 
investidos 

Desenvolvimento 
Institucional 

- Elaboração de Base Cartográfica; 

- Elaboração do Plano Diretor.  

R$ 297.441,60 

Obras Múltiplas - Estrada: Nova Parnamirim – Rota do 

Sol; 

- Estrada: BR 313 – Nova Parnamirim; 

- Estrada: BR 101 – Nova Parnamirim; 

- Estrada: BR 101 Nova Parnamirim 

(duplicação da anterior); 

- Estrada: Pium – BR 101. 

R$ 2.556,488,89 
 

 

Aeroporto - Ampliação/reforma do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo.  

R$ 31. 966. 458, 20 

   Fonte: Fonseca (2005). Sistematizado pela autora.  
 
 

Do ponto de vista da economia, podemos concluir que o município cresce, 

conforme observamos na sessão anterior, quando analisamos o PIB do município, 

principalmente o correspondente aos serviços, do qual a atividade turística faz parte. 

Do ponto de vista social, temos dados para afirmar que o PRODETUR I trouxe 

algumas melhorias para a localidade, nas áreas de fortalecimento institucional, das 

estradas e dos meios de transportes.  

No entanto, uma repercussão não positiva foi verificada dos investimentos 

da primeira etapa do programa no município, que foram impactos ambientais 

ocasionados pela construção de duas estradas. As estradas foram a RN 313 – 

Parnamirim e a estrada do Binário de Pirangi. Em ambos os casos ocorreu 

assoreamento e erosão, devido à ausência do dimensionamento correto dos 

acostamentos, consequentemente, no futuro, esse fato poderia impactar 

negativamente os mangues localizados no entorno (PDTIS, 2001).  

Essa repercussão que ocorreu em Parnamirim faz parte dos chamados 

efeitos não esperados das políticas públicas, que é quando a realização de uma 
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ação com um objetivo específico acaba gerando outros resultados, não pensados 

inicialmente. Evidentemente, que neste caso, esse efeito não esperado poderia ter 

sido prevenido com um planejamento adequado da área de execução do programa.  

Contudo, a reversão desses danos consequentes das obras do PRODETUR/RN I, já 

foram sanados pela segunda fase do programa em Parnamirim, realizando-se a 

recuperação dessas áreas, através do redimensionamento correto dos 

acostamentos e do tratamento da erosão.  

Em Parnamirim, como nos demais municípios participantes do 

PRODETUR II, verifica-se a aplicação de novos mecanismos de gestão, 

principalmente no planejamento das ações pela UEE-RN. Tal fato evitou que as 

repercussões negativas decorrentes do PRODETUR I, se repetissem nesse 

segundo momento.  Situação que demonstra um avanço nas concepções de 

formatação e implementação dessa política pública de turismo, pelos órgãos 

gestores do programa – âmbito internacional, BID; âmbito nacional, Ministério do 

Turismo; e âmbito estadual – UEE´S.  

Podemos citar também a inclusão de ações na segunda etapa, além das 

estritamente vinculadas à infraestrutura urbana e ao fortalecimento institucional, 

sobretudo, ações realizadas para os atores do turismo nos municípios incluídos no 

programa. Especificamente, com a população local e com os empresários locais, 

através da capacitação profissional e empresarial, que se constituiu como destaque 

no PRODETUR II. Constatando-se de maneira geral, um alargamento no campo de 

atuação do programa.  

O PRODETUR II em Parnamirim seguiu as mesmas concepções do 

programa no estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à escolha das 

ações, aos componentes de atuação e a deliberação das ações no Polo Costa das 

Dunas. Segundo o entrevistado responsável pela UEE-RN (2012), desde o início de 

sua concepção, o PRODETUR II teve como característica principal a participação 

dos diversos atores envolvidos com o turismo local. Nessa perspectiva, ele aborda o 

fato da realização de oficinas em cada município incluído no programa, no momento 

de elaboração do PDITS, com a finalidade de levantar informações sobre quais 

ações deveriam ser priorizadas. Mas ele ressalta: 

Evidentemente que quando se levanta informações sobre as prioridades de 
cada município, ao final, ainda apresenta-se uma lista de muitas ações, o 



146 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

que faz-se necessário, escolher quais obras realmente são prioridades, 
tendo em vista que o orçamento da União é limitado ( informação verbal)

30
. 

 É nesse momento que a atuação do Conselho de Turismo do Polo Costa 

das Dunas entra em pauta, inicialmente, na escolha final das ações do programa, e 

ao longo do PRODETUR, na deliberação dos encaminhamentos referentes às 

ações. Como é representado por diversos atores de diferentes segmentos do 

turismo, acaba por propiciar a visão de cada ente, e ao fim, congregar as diversas 

visões em um direcionamento específico.  

Em Parnamirim, as ações finais escolhidas de acordo com cada 

componente foram às seguintes: 

 

Quadro 11 – Componentes e Ações do PRODETUR em Parnamirim. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). Sistematizado pela autora.  
 

 
 As ações escolhidas para fazer parte da segunda etapa, estão divididas 

entre os três componentes de atuação do programa: Fortalecimento da Capacidade 

Municipal de Gestão do Turismo, Planejamento Estratégico, Treinamento e 

                                                             
30

 Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 28. 08. 2012.  

Componentes e Ações do PRODETUR em Parnamirim 
COMPONENTES DO 

PROGRAMA 
Ações PRODETUR Parnamirim Andamento 

das Ações 

Fortalecimento da 
Capacidade Municipal 
de Gestão do Turismo 

- Elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do 
Polo Costa das Dunas  

- Concluída 
 

- Revisão do Plano Diretor Municipal.  - Concluída 

Planejamento 
Estratégico, 

Treinamento e 
Infraestrutura para o 

Crescimento Turístico 

- Elaboração da Base Cartográfica; - Concluída 

- Sistema de Esgotamento Sanitário das Localidades de 
Pium, Cotovelo e Pirangi. 

- Em 
Andamento 

- Recuperação de Áreas Degradadas: RN 313/ Nova 
Parnamirim e Binário de Pirangi. 

- Concluída 

- Elaboração do Programa de Capacitação Profissional. - Concluída 

 
- Sinalização Turística.  

- Concluída 

- Elaboração dos Projetos Executivos de 
Reordenamento Urbanístico de Orlas - Cotovelo.  

- Em 
Andamento 

Promoção de 
Investimentos do 

Setor Privado 

- Capacitação Empresarial.  - Concluída 
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Infraestrutura para o Crescimento Turístico, e Promoção de Investimentos do Setor 

Privado. Desses componentes duas ações ainda não estão concluídas, que são o 

sistema de esgotamento sanitário das localidades de Pium, Cotovelo e Pirangi, e a 

elaboração dos projetos executivos de reordenamento urbanístico de orlas, que em 

Parnamirim refere-se à orla de Cotovelo31.  

Para a avaliação do PRODETUR no município de Parnamirim, não 

consideramos que essas obras não concluídas imponham alguma limitação à 

avaliação do programa, já que no âmbito local, há uma percepção substancial dos 

vários atores do turismo, de quais foram às contribuições das intervenções do 

programa para a localidade.  

As ações dessa segunda fase foram escolhidas com base na perspectiva 

completar e complementar o PRODETUR I, isto é, houve prioridade em intervenções 

que permitissem maior durabilidade às ações anteriormente realizadas. Sendo 

possível ainda, realizar novas obras, sempre que estas se mostrassem adequadas, 

como um complemento, ou como fundamentais, para o turismo local.  

O primeiro componente do PRODETUR II, Fortalecimento da 

Capacidade Municipal de Gestão do Turismo, foi contemplado pelas ações de 

Elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Polo Costa das Dunas e a 

Revisão do Plano Diretor Municipal. Já ressaltamos a relevância do Plano Diretor 

Municipal para a administração pública de Parnamirim, sendo que neste segundo 

momento, o plano foi revisado com recursos da segunda fase do programa, devido à 

necessidade de rever alguns pontos, e de completar informações que por ventura 

tenha ficado superficiais no primeiro momento.  

Já a elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos, constitui-se como 

um instrumento legal normativo, que contempla todos os aspectos relacionados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos em um dado município. Sabemos da importância 

de tal instrumento para um sistema de limpeza pública adequada, em que os 

materiais sólidos sejam adequadamente destinados, sejam esses materiais 

recicláveis, como as garrafas pets; ou não recicláveis, como o lixo hospitalar. 

                                                             
31

 Com relação aos investimentos em cada ação realizada pelo PRODETUR no município de 
Parnamirim, ainda não há disponibilidade exatamente dos valores gastos. Há um orçamento inicial 
elaborado pelo primeiro PDTIS do Polo Costa das Dunas, de 2001. Mas os valores estão 
desatualizados, por isso, escolhemos não apresentar esses valores, que certamente serão 
atualizados e divulgados na avaliação final do programa pela UEE-RN.   
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Esse fato nos remete para quando Sen (2011), nos fala do valor 

intrínseco do meio ambiente enquanto bem público, não possuindo valor dissociado 

da vida que os seres humanos podem levar. Para o autor, devemos além de pensar 

em formas de preservá-lo, pensar em formas de criá-lo, enriquecendo e melhorando 

o ambiente em que vivemos. No Caso do Plano Diretor de Resíduos Sólidos, a 

destinação final do lixo fica estabelecida, decidindo-se o que fazer com os lixos 

danosos a vida humana, isolando-os do contato humano; bem como o que fazer 

com os materiais que são recicláveis, os destinando, por exemplo, para cooperativas 

de materiais recicláveis. Neste caso, os materiais serão devolvidos para o ambiente, 

com novos usos e novos valores, não deixando de ser uma forma criativa de 

preservar e de criar a partir de um entulho, que se não tomasse esse 

direcionamento, acabaria poluindo o meio ambiente, entupindo córregos e causando 

transtornos em períodos de chuva, por exemplo.  

Esse é apenas um exemplo de uma situação, que serve para ilustrar, 

que a criação de um instrumento, que parece simples e circunscrito apenas à 

destinação final do lixo, como é o caso de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos, 

possui outras relevâncias e significados, ultrapassando suas vantagens imediatas. 

Sendo fundamental pelo próprio sentido que pode ser dado ao meio ambiente. 

Evidentemente, que os usos, que um instrumento desse tipo terá, dependerão de 

incentivos dados pela gestão pública, sendo, de todo modo, sua criação, o primeiro 

passo para a possibilidade de direcionamentos benéficos para a gestão do meio 

ambiente.  

O segundo componente de atuação do PRODETUR no município de 

Parnamirim, Planejamento Estratégico, Treinamento e Infraestrutura para o 

Crescimento Turístico, foi o mais substancial, no sentido de que ele congregou a 

maior quantidade de ações. Essas ações incluíram: Planejamento estratégico e 

preparação de projetos, treinamento profissional e capacitação da população local, 

água potável, saneamento e obras de infraestrutura. A maior parte da atuação do 

programa, vinculada a esse componente, justifica-se na medida em que este agrupa 

os dois principais pontos de intervenção do programa nessa segunda etapa: 

infraestrutura e capacitação da população local.  

Neste sentido, as ações do segundo componente foram: Elaboração da 

Base Cartográfica; Sistema de Esgotamento Sanitário das Localidades de Pium, 

Cotovelo e Pirangi; Recuperação de Áreas Degradadas, RN 313/ Nova Parnamirim e 
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Binário de Pirangi; Elaboração do Programa de Capacitação Profissional, 

Sinalização Turística e Elaboração dos Projetos Executivos de Reordenamento 

Urbanístico de Orlas.  

Por algumas características semelhantes em cada uma dessas ações e 

para explicitação de cada uma delas, podemos agrupá-las em: projetos estratégicos, 

infraestrutura urbana, recuperação ambiental e capacitação profissional.  

O primeiro agrupamento, projetos estratégicos, contempla as ações da 

base cartográfica de Parnamirim e do projeto executivo de reordenamento 

urbanístico da orla de Cotovelo. Como vimos anteriormente, a elaboração da base 

cartográfica de Parnamirim foi feita no contexto do PRODETUR I, contudo, conforme 

direcionamento parecido com o Plano Diretor, também foi revista no contexto do 

PRODETUR II. Isso porque, nessa segunda fase, foi elaborada a base cartográfica 

para todos os municípios do Polo Costa das Dunas. 

Já com relação ao Projeto Executivo de Reordenamento de Orlas, 

consideramos que sua implementação seja algo significativo para a organização 

urbana a partir de dois pontos de vista diferentes: o primeiro deles está na própria 

necessidade de reorganização das orlas marítimas, na diminuição das repercussões 

ambientais ocasionadas pela ocupação irregular. Ocupação essa que gerou uma 

série de privatizações em áreas que são espaços públicos. O outro fator é a 

relevância da organização de orlas para a atividade turística, tendo em vista que 

orlas urbanisticamente planejadas acabam congregando uma paisagem mais 

harmônica, adequada para a contemplação das paisagens, tão almejadas por quem 

pratica o turismo.  

Fazendo parte também do segundo componente, temos as ações em 

infraestrutura urbana, que em Parnamirim dividem-se em Sistema de Esgotamento 

Sanitário das Localidades de Pium, Cotovelo e Pirangi; e a Sinalização Turística. 

 A ação do Sistema de Esgotamento Sanitário é um elemento que auxilia 

diretamente na saúde de uma comunidade, no controle de doenças de veiculação 

hídrica, possibilitando diminuição da mortalidade e melhoria da qualidade de vida da 

população. O Sistema de Esgotamento Sanitário constitui-se como um conjunto de 

ações de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos 

esgotamentos sanitários. Neste sentido, oferecer esse elemento básico da 

infraestrutura urbana, faz parte do que Sen (2000) chama de oportunidades sociais, 

que são disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, 



150 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

entre outros setores sociais, que possibilitam ao sujeito, a oportunidade de viver 

melhor. 

Green (2009) afirma que tanto a oferta do saneamento básico, do qual o 

esgotamento sanitário faz parte, quanto o abastecimento de água, além de serem 

direitos básicos essenciais para que as pessoas possam ter uma vida digna, são 

também economicamente viáveis para a economia dos países. Segundo o autor, a 

cada US$ 1 gasto no setor é gerado outros US$ 8 em custos evitados e 

produtividade adquirida, pois menos doenças são provocadas, diminuindo os gastos 

públicos.  

Com base nessa reflexão podemos dizer que a realização do esgotamento 

sanitário pelo PRODETUR é relevante para a qualidade de vida dos moradores 

residentes em Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte. A escolha desses bairros para a 

realização dessa ação é justificado pelo fato de serem, bairros onde o turismo de 

fato acontece em Parnamirim, recebendo por isso prioridade de intervenção do 

programa. Além de que, a Prefeitura de Parnamirim está realizando o esgotamento 

sanitário em outros bairros da cidade, pretendendo com base em informações da 

Pesquisa (2012), realizá-lo em 100% do município.  

Outra ação de infraestrutura urbana realizada é a sinalização turística, que 

se constitui como um conjunto de figuras/imagens, na qual cada uma representa 

uma informação. Tem como principal pretensão ser um elemento que possibilita a 

mobilidade independente dentro da cidade, não somente para turistas, mas para 

visitantes de forma geral.  

No Brasil, o MTur criou o sistema de sinalização turística, possuindo 

símbolos equivalentes em todo o território brasileiro, com o objetivo de dar maior 

eficiência e segurança ao sistema viário, como um elemento auxiliar no 

deslocamento de pessoas para os destinos turísticos. Neste sentido, o 

financiamento dessa ação pelo PRODETUR mostra-se como relevante, tendo em 

vista que a sinalização turística é um elemento indispensável para todas as cidades 

que queiram estar dentro dos padrões mínimos exigidos para a prática do turismo. 

As outras ações do componente de infraestrutura urbana foram as de 

recuperação de áreas degradadas, que foram a RN 313/ Nova Parnamirim e o 

Binário de Pirangi, que passaram, conforme explicitado anteriormente, por 

assoreamento e erosão decorrentes do dimensionamento incorreto dos 

acostamentos, já tendo sido recuperadas pelo PRODETUR II.  
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Já a última ação do segundo componente de atuação do PRODETUR II 

em Parnamirim, foi o Programa de Capacitação Profissional. Inicialmente estipulou-

se que os cursos de capacitação profissional seriam oferecidos para a população 

local que já trabalhava na área, mas que não possuía a qualificação adequada, 

direcionamento esse que mudou no momento em que começaram as matrículas nos 

cursos, quando mesmo as pessoas que não estavam trabalhando na atividade 

turística ganharam a oportunidade de realizar as matrículas. Isto é, qualquer 

morador local poderia fazer um curso, desde que realizasse a matrícula no período 

previamente estipulado. Os cursos ofertados no município foram realizados no 

período de maio de 2010 a junho de 2011. A quantidade de turmas previstas e 

executadas foram 70, totalizando a quantidade de 1.335 alunos matriculados. 

Segundo informações da pesquisa de campo coletadas no SENAC (2012), deste 

total, 72% concluíram os cursos e receberam certificados no município. O quadro a 

seguir explicita os numerários:  

 

Quadro 12 - Cursos de Qualificação Profissional – Município de Parnamirim 

Cursos de Qualificação Profissional – Município de Parnamirim 

 
Município Nº de 

Turmas 
Previstas 

Nº de 
Matrículas 
Previstas 

Nº. de 

Alunos 

Reprovados  

Nº. de 
Alunos 

Evadidos 

Nº. de 
Alunos 

Certificados 

Custo total 
(treinandos * 
carga horária * 
hora aluno) 

Parnamirim 70 1.335 68 297 970 
 

1. 454. 953, 50 

Cursos 

Oferecidos 

Garçom, Barman, Cozinheiro, Confeiteiro, Organizador de Eventos, Camareira, 
Recepcionista em Meios de Hospedagem, Auxiliar de Turismo Pontual, Recreador, 
Informática, Administração Hoteleira, Português, Inglês, Italiano, Espanhol, 
Artesanato, Agente de Turismo Receptivo, Qualidade no Atendimento, Relações 
Humanas, Empreendedorismo, Manipulação Segura de Alimentos, Vendedor e 
Organizador de Eventos. 

 

 

Uma percentagem de 27,35% de alunos não concluíram os cursos, 

representando um total de 365 alunos, entre reprovados e evadidos. Segundo 

informações de moradores envolvidos com a oferta dos cursos nos bairros da 

pesquisa32, algumas pessoas que estavam matriculadas nos cursos encontraram 

                                                             
32

 Estamos chamando de moradores envolvidos com a oferta dos cursos, aqueles que trabalham em 
locais como PET´S (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Locais esses onde os cursos 
foram ofertados.  

Fonte: Dados coletados diretamente no SENAC (2012). Sistematizado pela autora.  
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dificuldades de concluí-los, tanto pelo cansaço do dia a dia de trabalho, quanto pelas 

dificuldades de voltar à sala de aula, após anos afastados dela.  

Esses cursos ofertados no município de Parnamirim compreenderam a 

quantidade de vinte e três tipos, sendo aqueles mais comuns no mercado de 

trabalho do turismo, isto é, os que apresentam maior quantidade de vagas. A oferta 

dessa qualificação é um fator impulsionador da inclusão de pessoas para trabalhar 

na área, já que um dos pontos mais debatidos na literatura a respeito das vagas 

ofertadas nesse mercado de trabalho, é que muitas vezes, a população local não é 

incluída, por falta de qualificação profissional, fato colocado por Rua (2006) e 

Rodrigues (1999), ao argumentarem que a geração de emprego no turismo nem 

sempre significa ocupação dos cargos por moradores nativos, fato decorrente 

principalmente da falta de escolaridade mínima exigida.  

Neste sentido, a qualificação ofertada sem nenhum custo para os 

autóctones de Parnamirim, possibilita chances reais de incluir aqueles que não 

trabalham na área no mercado de trabalho do turismo. Poderíamos neste contexto, 

afirmar que em primeiro lugar, a qualificação conseguida significa a expansão de 

uma capacidade, isto é, de um aspecto da liberdade, a liberdade de ter chances 

reais de conseguir um emprego com base em uma capacidade adquirida. 

Além de que, conseguir um emprego significa aumentar os intitulamentos, 

no sentido Senniano, de uma pessoa, isto é, o pacote de bens à que ela tem acesso, 

nesse caso os recursos financeiros para adquirir os bens que ela considera valiosos. 

Se uma pessoa não tinha um emprego e passa a ter, ou se ela tinha um cargo e 

passa a ter outro, em que ganhe mais que no anterior, ela passa a dispor de um 

pacote de bens maior, ou seja, ela pode adquirir produtos que antes não tinha 

condições. Evidentemente, que quanto maior a expansão, maior a quantidade de 

bens/ produtos que poderão ser adquiridos, contudo, na abordagem Senniana, por 

menor que seja a expansão, ainda assim, podemos considerar como algo 

significativo. O que nos leva a afirmar, que o PRODETUR, ao qualificar pessoas que 

não tinham emprego, aumentam as chances dessas pessoas de consegui-los, ou 

mesmo para as pessoas que possuem emprego, aumentam as chances para essas 

de uma possível mudança de cargo.  

Continuando com a exposição do PRODETUR II em Parnamirim, vamos 

abordar o último componente do programa, que refere-se à Promoção de 

Investimentos do Setor Privado. Este componente realizou a ação de capacitação 
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Empresarial. Essa intervenção objetivava capacitar os empresários, tanto pequenos 

quanto maiores, com cursos na área do turismo. A ideia era deixá-los mais 

qualificados com relação às necessidades e posicionamentos que são exigidos de 

empresários no mercado turístico.  

 Os cursos oferecidos variavam entre Informática, Inglês, Italiano, 

Espanhol, Gestão empresarial, entre outros cursos relacionados à gestão. Segundo 

dados da pesquisa (2012), coletados na UEE-RN, o número de turmas formadas em 

Parnamirim foram 11, totalizando 211 cursistas e um valor investido de R$ 236. 488, 

56 dos recursos do programa. 

Analisando esse investimento, podemos afirmar que é válida a 

qualificação dos empresários locais, pois como se sabe, alguns empresários, não 

possuem ensino superior33, fato que demonstra a relevância da oferta dos cursos, já 

que apenas o ensino médio é insuficiente para lhes permitir ter uma visão 

estratégica necessária para manter um negócio em longo prazo. Além de que, se os 

empresários possuírem apenas uma visão limitada do seu negócio, dificilmente 

estabelecerão parcerias locais com cooperativas/associações, bem como 

dificilmente realizarão alguma ação em prol das comunidades, conforme argumenta 

Buarque (2006) ser essas medidas viáveis e possíveis de serem incentivadas. 

A partir dessas reflexões, da intervenção do PRODETUR II em 

Parnamirim, podemos dizer que algumas das intervenções realizadas pelo 

programa, antes de serem adequadas para a atividade turística, elas são relevantes 

para o próprio lugar, pois possibilitam suporte à infraestrutura urbana da cidade 

como um todo, a exemplo do esgotamento sanitário de Cotovelo, Pium e Pirangi do 

Norte, que mesmo não ocasionando uma mudança estrutural no local, é algo que 

sabemos que impulsiona diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

residentes nesse entorno. Também é o caso do Plano Diretor de Resíduos Sólidos 

do Polo Costa das Dunas, a revisão do Plano Diretor de Parnamirim, a revisão da 

base cartográfica, os projetos executivos de reordenamento de orlas e a 

recuperação das áreas degradadas. 

Já as ações de sinalização turística e os programas de qualificação 

profissional e empresarial são os mais diretamente relacionados à atividade turística, 

mas nem por isso são exclusivamente turísticos. Tendo em vista que um curso que 

                                                             
33

 A exemplo, o Presidente da Associação dos Empresários do Litoral Norte, única associação de 
empresários de turismo de Parnamirim, não possui ensino superior completo.  
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alguém faz através do PRODETUR, como garçom ou artesanato, ultrapassa o 

campo de emprego no turismo, estendendo-se a outras áreas. Bem como a 

sinalização turística, que auxilia no deslocamento de qualquer pessoa que esteja 

conhecendo um determinado lugar, não servindo especificamente para turistas.   

A partir dessa reflexão, podemos dizer que o PRODETUR II no município 

de Parnamirim, possui em seu campo de atuação, possibilidades de contribuir para o 

desenvolvimento e não apenas para o crescimento econômico, já que várias dessas 

ações podem cooperar, em alguns aspectos, para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. Mas, os resultados dependerão da forma como os atores locais, 

sobretudo gestão pública, conduzam as ações referentes ao programa, bem como 

conduzam outras oportunidades sociais que possam aparecer e se tornarem 

significativas, caso bem aproveitadas, para a população local.  

Consoante a isso, apresentamos no próximo item a construção da 

metodologia de avaliação do programa no referido município.  

 

4.3 Construindo uma metodologia de avaliação do programa 

O ato de pesquisar é uma ação de busca constante, na edificação de um 

artefato que parece nunca estar acabado, precisando de um detalhe a mais aqui, de 

um detalhe a menos ali. É de fato um trabalho extremamente delicado, tal qual são 

as construções artesanais, parafraseando Mills (1982) ao denominar de artesanato 

intelectual o árduo trabalho da pesquisa. De fato, mesmo quando parece estar 

terminado, não está, acréscimos ou recortes poderão sempre ser feitos, na busca de 

uma perfeição que na realidade não existe, poderíamos falar em adequação dos 

instrumentos de pesquisa aos objetivos propostos, em congruência teórica e 

metodológica, mas dificilmente poderíamos falar em perfeição, em uma pesquisa tão 

completa ao ponto de nada precisar ser acrescentado ou retirado. Isso porque 

olhares diferentes veem quase sempre o objeto construído a partir de outro ponto de 

vista, o que implica quase que necessariamente na alusão de novas formas de 

manusear o objeto.  

Os três atos epistemológicos conforme postos por Bourdieu (1999), 

conquista, construção e constatação, mostraram-se extremamente válidos na nossa 

pesquisa. Ocorrendo conforme colocados pelo autor, de forma indissociável, mas 

hierárquica. Conquistamos o objeto, quando somos capazes de analisá-lo para além 
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das ilusões aparentes do senso comum; o construímos, com base numa estreita e 

consistente teoria que dê sustentação a sua edificação; e o constatamos, com a 

experimentação que é, neste caso, a teoria por excelência. 

Na nossa pesquisa conquistar e construir o objeto constituiu-se como um 

desafio, pelas próprias características do tema escolhido, avaliar uma política de 

turismo por um viés não econômico, com uma abordagem do desenvolvimento em 

que as pessoas estão em primeiro lugar. Esse desafio estava em estabelecer novas 

relações e perspectivas de análise em que não partíssemos do pressuposto de que 

seria a atividade turística, ou precisamente o PRODETUR negativo ou positivo em si, 

pois acreditamos que suas repercussões/impactos serão resultados das relações de 

poder estabelecidas em âmbito local, bem como dos direcionados dados pelos 

diversos atores às ações do programa. Contudo, estabelecer novas perspectivas de 

estudo, quando verifica-se que parte considerável da literatura faz críticas duras ao 

desenvolvimento e a sua relação com o turismo, foi um desafio nem sempre fácil de 

vencer.  

A relação desenvolvimento x turismo não é clara e não pode ser 

estabelecida apenas com base em dados quantitativos, fato que observamos ao 

verificar que os autores que criticam o PRODETUR (RODRIGUES, 1999; 

BENEVIDES, 1998), de maneira geral, não realizaram pesquisas qualitativas em 

comunidades para verificar o que desse programa é efetivo e o que dele é 

insuficiente, apontando a partir disso, modificações que possam mudar o rumo da 

situação, na melhoria desse programa e de seus impactos. 

Foi neste sentido que ao iniciar a presente pesquisa, seja no recorte do 

objeto, na revisão bibliográfica ou na pesquisa de campo, nos desvencilhamos 

desse pessimismo que alastrou-se pela sociedade, pela academia, e pela nossa 

vida, nas palavras de Green (2009), ao pensarmos que mudanças não podem ser 

realizadas e o que temos a fazer é nos conformar com o mundo atual, sem 

denunciar suas injustiças estruturais. Sabemos do quanto vivemos em um sistema 

desigual, mas se não pensarmos em formas de mudá-lo, de melhorá-lo, de 

transformá-lo, por menor que sejam as alterações, nada poderá ser feito.  

Green (2009) nos lembra de que revoluções da noite para o dia são 

difíceis de ocorrer, mas pequenas transformações no dia a dia podem ir produzindo 

uma revolução. Foi com essa visão da dinâmica social, que resolvermos avaliar uma 

política de turismo no viés do desenvolvimento que consideramos congruente com 
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as perspectivas de transformação do mundo contemporâneo para mais justo e 

menos desigual, que é o desenvolvimento como liberdade.  

Nossa pesquisa não é pioneira ao estabelecer as relações entre o turismo 

e o desenvolvimento como liberdade, algo já feito por Maria Flávia Pires Barbosa 

(2011), no âmbito de uma dissertação de mestrado ao avaliar em que medida o 

turismo estava gerando o desenvolvimento como liberdade em Capivari/Serro - 

Minas Gerais, apontando os limites, possibilidades e expectativas na localidade. Mas 

nossa pesquisa é pioneira ao vincular as concepções desse desenvolvimento à 

avaliação de uma política pública de turismo, PRODETUR, utilizando os conceitos 

de Amartya Sen enquanto elementos direcionadores para a avaliação do programa.  

A percepção de que esse enfoque do desenvolvimento era o indicado 

para avaliar essa política de turismo partiu da completa correspondência entre seu 

objetivo geral: melhorar a qualidade de vida das pessoas residentes no entorno das 

áreas dos destinos turísticos onde atua, com a abordagem do desenvolvimento 

enquanto expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos. 

A partir dessa definição, os caminhos para a construção da metodologia 

de avaliação do programa, apresentaram-se como mais um desafio, tendo em vista 

que os instrumentos de avaliação que seriam criados, a partir dos quais 

avaliaríamos o programa, tinham que estar em consonância tanto com as ações do 

programa quanto com a abordagem do desenvolvimento como liberdade, tomando 

todos os cuidados necessários para não subestimar nem superestimar o programa.  

Com base na escolha metodológica não convencional, o caminho da 

pesquisa seguiu caminhos definidos, no sentido de planejados, mas de chegadas 

imprevisíveis. Não andamos por trilhos outrora conhecidos, ao contrário, demos a 

oportunidade de voz aos atores do turismo, para que eles apontassem suas opiniões 

a respeito do programa e nos levassem às respostas das nossas perguntas. 

Evidentemente que tomando todos os cuidados que as pesquisas qualitativas 

impõem, como observação da fala dos entrevistados e o contexto social em que são 

ditas, bem como comparando esses dados com outros, inclusive, quantitativos, que 

nos deram suporte para a avaliação. 

Os procedimentos da nossa pesquisa incluíram a Pesquisa bibliográfica, 

momento no qual realizamos leituras pertinentes ao tema escolhido, estabelecendo 

as relações entre o desenvolvimento como liberdade e o turismo. Pesquisa 

documental, levantando informações em documentos oficiais de instituições como 
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BNB, MTur e Secretaria estadual/municipal de turismo a respeito do programa, bem 

como coleta de dados secundários em instituições como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística para que algumas informações quantitativas 

complementassem as informações qualitativas. E a pesquisa de campo, que ocorreu 

no município foco do presente trabalho. 

 A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de agosto a dezembro de 

2012, nos quais buscamos vivenciar o campo de estudo, colhendo todas as 

informações necessárias para a avaliação do PRODETUR em Parnamirim. Os 

bairros estudados foram três: Pium (bairro litorâneo), Pirangi do Norte (bairro 

litorâneo) e Bairro da liberdade (bairro urbano). Os únicos critérios adotados para a 

escolha dos Bairros foram que estes deveriam estar dentro do campo de intervenção 

do PRODETUR.  

Sendo que no município de Parnamirim, apenas esses três bairros foram 

contemplados pelo programa. Não havendo divulgação oficial dos critérios de 

seleção destes bairros, mas como o programa atua na direção de completar e 

complementar a primeira etapa, e tendo prioridades de ações os locais que já 

possuíam a atividade turística desenvolvida, justificam-se à escolha de Pium e 

Pirangi do Norte, já que são os bairros turísticos de Parnamirim. Por sua vez, a 

escolha do bairro da liberdade, contemplado unicamente com as ações de 

qualificação profissional, pode ser justificada na medida em que se buscou um bairro 

não turístico para ser ofertada essa ação em específico, já que as pessoas que 

moram próximos a ele, distante das zonas de praia, poderiam ter acesso aos cursos.  

A pesquisa de campo para essa dissertação nesses bairros foi baseada 

em observação direta na vida da comunidade, especificamente nos bairros 

estudados, momento em que ocorreram conversas informais com moradores locais; 

a realização de um grupo focal; e entrevistas semiestruturadas com gestão pública, 

população local, sociedade civil e iniciativa privada. Além da observação direta nas 

reuniões do Polo Costa das Dunas. 

A observação direta na vida da comunidade nos deu subsídios de analisar 

qual era o papel que o turismo estava exercendo para o local, econômica e 

socialmente, e quais interações existiam entre os moradores a partir disso. Nesses 

momentos, era sempre possível, e ocorreu com uma certa frequência, conversas 

informais com os moradores, isto é, sem roteiro previamente estabelecido, onde 

questionamos sobre o turismo e o PRODETUR no município. 
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Já com relação à realização de grupos focais, ocorreram algumas 

mudanças no planejamento previamente estabelecido. Inicialmente objetivava-se 

realizar três grupos focais, um em cada bairro da pesquisa. O objetivo era reunir as 

pessoas que tiveram acesso ao programa através dos cursos de qualificação 

profissional, para verificar se a realização dos cursos tinha ocasionado alguma 

expansão das capacidades e liberdades destas. Contudo, houve dificuldades de 

operacionalizar tal pretensão, pela dificuldade de reunir em um mesmo lugar, 

pessoas dispersas espacialmente.  

Primeiramente, surgiram dificuldades de identificar essas pessoas, já que 

não tivemos acesso aos dados cadastrais dos inscritos nos cursos, pelo fato dos 

responsáveis, UEE-RN e SENAC-RN, considerarem essa informação confidencial. 

No segundo momento, mesmo quando através de conversas informais com 

moradores, conseguíamos ter acesso a algumas dessas pessoas, não havia 

disponibilidade dessas para o grupo focal. Apenas em um bairro, Pium, foi possível 

realizar o grupo, devido à ajuda de um morador local que possuía representatividade 

na comunidade e conseguiu mobilizar algumas pessoas para participar.  

O grupo focal é uma técnica que reúne uma quantidade de seis a doze 

pessoas em um mesmo ambiente (MINAYO, 2011), com o objetivo de discutir um 

assunto em específico. Flick (2009) destaca a economia de tempo que é possível se 

obter com a realização dessa técnica, já que ao mesmo tempo e no mesmo espaço 

há a presença de várias pessoas, com diferentes opiniões, hora complementares, 

hora divergentes, permitindo uma visão particular ao pesquisador a respeito do 

fenômeno estudado. 

O grupo de foco ultrapassa em alguns aspectos os limites de resposta de 

um único entrevistado (FLICK, 2009), porque ao estarem várias pessoas reunidas 

em uma sala, às diferentes opiniões vão revelando de forma mais complexa como 

se dão os fenômenos estudados. Neste aspecto, a escolha do espaço físico para ser 

realizado o grupo e a disposição dos assentos, são questões que influenciam na 

confortabilidade dos participantes e na sua disposição para falar. 

Apesar de termos realizado apenas um grupo focal em Parnamirim, no 

bairro de Pium, este se mostrou extremamente rico, na quantidade e qualidade das 

informações que nos foram passadas. Ao total, dez moradores locais que realizaram 

os cursos de qualificação profissional do PRODETUR participaram. O grupo foi 

realizado na sede do PETI do bairro, e contou com uma mediadora, autora do 
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trabalho, e um auxiliar, que ficou responsável por observar a condução do grupo 

focal como um todo e registrar informações diversas, como expressões não verbais.  

Nos outros dois bairros do município, a técnica utilizada no contato com 

os moradores locais, foram às entrevistas semiestruturadas, totalizando cinco 

entrevistas em cada bairro, Pirangi do Norte e no Bairro da Liberdade. Os moradores 

desses bairros foram localizados a partir da técnica chamada bola de neve ou 

snowball (FLICK, 2009), que funciona como uma cadeia de referência: os primeiros 

participantes de um estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam 

novos participantes. Assim, na pesquisa em Parnamirim, o primeiro entrevistado foi 

indicado por um morador através de conversas informais, já esse primeiro 

entrevistado indicou um segundo que com ele participou dos cursos de formação, o 

segundo por sua vez indicou o terceiro e assim subsequentemente.  

A quantidade de entrevistas que seriam realizadas com os moradores 

locais em cada bairro, não foi definida a priori, foram delimitadas apenas no decorrer 

das entrevistas, pela qualidade das informações que foram sendo colhidas.  Desse 

modo, ao se chegar ao chamado “ponto de saturação” (MINAYO, 2011) as 

entrevistas foram encerradas, pelas informações dadas começarem a se repetir e 

não haver mais informação nova.  

A técnica da entrevista semiestruturada foi escolhida pela flexibilidade que 

permite ao pesquisador, tendo em vista que apesar de possuírem perguntas 

norteadoras, não são fechadas, dando liberdade ao pesquisador de aprofundar as 

respostas dos entrevistados, com a elaboração de novas questões no momento da 

entrevista. Segundo Minayo (2011) essa técnica permite construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, através da interação social pesquisador – 

pesquisado. 

Foi essa mesma técnica a utilizada com a gestão pública, iniciativa 

privada e sociedade civil, em cada bairro pesquisado, totalizando seis entrevistas: 

Gestão Pública (Unidade Executora estadual do PRODETUR e Gestão Pública de 

Parnamirim); Iniciativa Privada (Associação dos Empresários do Litoral de 

Parnamirim/RN); Sociedade civil (Associação dos Moradores de Pirangi do Norte; 

Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade e ONG Oceânica).  

As escolhas dos sujeitos a serem entrevistados fizerem parte da chamada 

“amostra intencional” (FLICK, 2009), na qual os entrevistados são escolhidos em 

virtude de destacarem-se diante de algum aspecto a ser pesquisado. Neste caso, 
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esses atores são os únicos que poderiam contribuir, de acordo com os critérios 

estabelecidos, para a pesquisa. Isto é, são os únicos atores no âmbito municipal, 

relacionados aos bairros da pesquisa, que possuem relação com o turismo e com o 

PRODETUR.  

Quadro 13 – Atores Participantes da Pesquisa de Campo 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

A respeito disso, é notório observar que Pium não possui representante 

entre esses atores escolhidos, uma vez que no bairro não há associação local de 

moradores, nem ONG relacionada ao turismo, nem associação de empresários. Fato 

que ressalta a importância da realização do grupo focal neste bairro, pois este nos 

deu uma olhar de conjunto da localidade, que analisaremos no próximo capítulo.  

As entrevistas foram baseadas em questões norteadoras que nos 

permitiram avaliar a efetividade do programa no município. Essas questões estavam 

pautadas nos critérios de avaliação elencados para avaliar o PRODETUR no 

5 entrevistas 
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município de Parnamirim, nos quais consideramos os seguintes pontos: 1) a 

abordagem do desenvolvimento como liberdade, estando à avaliação vinculada aos 

seus pressupostos teóricos; 2) o conceito de efetividade de políticas públicas e sua 

articulação com o conceito de efetivações; e 3) os objetivos do PRODETUR, tendo 

em vista que não se pode avaliar um programa com base em aspectos que não 

estão no seu campo de atuação. 

Na nossa pesquisa o PRODETUR possui efetividade sempre que ele 

ocasionar efetivações na vida da população de Parnamirim, residente nos bairros de 

estudo. Uma efetivação significa uma capacidade expandida, que pode ser o acesso 

a um curso de qualificação profissional; o acesso a um emprego, com o 

correspondente aumento dos intitulamentos; acesso a um serviço público urbano, 

como o esgotamento sanitário, entre outros.  

De todo modo, é importante ressaltar que Sen (2000) nos diz que o 

enfoque avaliatório da abordagem das capacidades, permeado pela perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade, leva tanto em consideração os funcionamentos 

realizados, o que uma pessoal realmente faz, quanto o seu conjunto capacitário, 

suas oportunidades de vida.  

Levando esses fatos em consideração, escolhemos como 

operacionalizadores dos critérios de avaliação de efetividade do PRODETUR, cinco 

indicadores: 1) Oportunidades Sociais; 2) Liberdades Políticas; 3) Facilidades 

Econômicas; 4) Garantias de Transparências; e 5) Fortalecimento da gestão 

municipal do turismo.  

Os indicadores permitem mensurar dimensões específicas de conceitos 

abstratos, sendo um recurso metodológico que permite a partir de sua análise, 

informar sobre aspectos da realidade que se está estudando (JANUZZI, 2009).  

Neste sentido, esses indicadores foram escolhidos de acordo com a perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade e em consonância com as ações do PRODETUR. 

A seguir explicitamos detalhadamente cada indicador:  

 

 Oportunidades Sociais  

As oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece 

nas áreas de educação, saúde, entre outras, as quais influenciam a liberdade 

substantiva de o indivíduo viver melhor (SEN, 2000). Estamos considerando que o 

PRODETUR - Parnamirim contribui para as oportunidades sociais se:  
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- Os cursos de qualificação profissional oferecidos à população possuem efetividade, 

na expansão da escolaridade e no incremento aos postos de trabalhos em 

atividades ligadas ao turismo; 

- As obras de infraestrutura urbana realizadas pelo programa possuem efetividade, 

através da construção/reabilitação de estradas e em ações de 

recuperação/preservação do meio ambiente. Bem como na expansão do acesso da 

população a serviços públicos, como água tratada, saneamento básico e coleta de 

lixo. 

 

 Liberdades Políticas 

As liberdades políticas incluem os direitos políticos associados às 

democracias no sentido mais abrangente, como possibilidades de fiscalizar e criticar 

autoridades (SEN, 2000). O PRODETUR - Parnamirim contribui para as liberdades 

políticas se: 

 - Possuir canais efetivos de controle e participação social e; 

 - Possibilitar influência a participação e ao controle social. 

 

 Facilidades Econômicas  

As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm 

para utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção e troca. 

(SEN, 2000). O PRODETUR - Parnamirim contribui para as facilidades econômicas 

se: 

- As melhorias dos indicadores econômicos, (PIB, índice de participação do turismo 

e receita turística), ocasionar melhoria na renda da população local.   

 

 Garantias de Transparências 

As Garantias de Transparências são referentes à transparência de dados 

e notícias que permitam entre outras coisas, inibir atos de corrupção e transações 

ilícitas (SEN, 2000). O PRODETUR - Parnamirim contribui para garantias de 

transparências se: 

- Garante acesso a informações do programa para todos aqueles que solicitarem, 

como projetos financiados, valores investidos e repercussões das ações.   
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 Fortalecimento da gestão municipal do turismo.  

Sen (2000, 2011) reconhece o papel fundamental da gestão pública para o 

desenvolvimento. Neste sentido, O PRODETUR - Parnamirim contribui para o 

fortalecimento da gestão municipal do turismo se:  

- Realiza ações de fortalecimento institucional, como estruturação do órgão 

municipal, capacitação de funcionários, instalação de conselhos municipais e criação 

de documentos legais que objetivem regulamentar aspectos concernentes à gestão 

municipal. 

Os quatro primeiros indicadores definidos fazem parte das liberdades 

instrumentais de Sen (2000). Apenas a quinta liberdade instrumental do autor, 

segurança protetora, não foi escolhida para fazer parte dos indicadores de avaliação 

do PRODETUR. Esse fato é justificado porque não há completa correspondência 

entre as ações do programa e essa liberdade em específico. O PRODETUR poderia 

influenciar essa liberdade apenas indiretamente, como no caso em que os 

incrementos econômicos ocasionados pelo turismo gerassem o aumento da rede de 

segurança protetora de uma cidade. Não estando de todo modo, vinculada 

diretamente ao campo de intervenção do programa. 

Por outro lado, definimos um outro indicador, Fortalecimento da Gestão 

Municipal do Turismo, que apesar de não ser liberdade instrumental de Sen (2000), 

é para o autor elemento fundamental para o desenvolvimento como liberdade, pois é 

imprescindível uma gestão pública efetiva na geração de qualquer processo de 

melhoria social. O mesmo é ressaltado por outros autores, como Green (2009) e 

Buarque (2008). Consoante a isso, tendo o PRODETUR ações especificamente para 

o fortalecimento institucional, esse indicador tornou-se essencial para avaliar o 

programa.  

Neste sentido, as entrevistas foram realizadas e analisadas norteadas por 

esses indicadores, sendo todas gravadas e transcritas logo após as gravações, 

tendo em vista ser importante transcrever também os elementos não textuais, como 

gestos, pausa nas falas e interrupções, elementos esses mais fáceis de lembrar logo 

após o término da entrevista. Ressaltamos ainda que, o diário de campo, caderno no 

qual o pesquisador anota todas as informações/percepções sobre a pesquisa 

empírica, também foi nosso companheiro inseparável durante o campo.  
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Além da participação em duas reuniões do Polo Costa das Dunas, 28 de 

junho de 2012 e 31 de agosto de 2012, nas quais foi possível analisar a articulação 

entre os diversos atores do turismo que estavam presentes na ocasião, na 

discussão e deliberação de ações referentes ao PRODETUR e ao turismo de forma 

geral no Rio Grande do Norte.  

Neste sentido, apresentaremos no próximo capítulo, os resultados da 

pesquisa de campo, a avaliação do PRODETUR no município de Parnamirim, na 

perspectiva dos atores em âmbito local.  
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5  UMA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO PRODETUR II EM PARNAMIRIM  

 

 

  

                                                              Figura 15 - Grupo Focal Pium, Parnamirim/RN. 

                                                                                   Fonte: Arquivo da autora, 2012. 
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Neste capítulo apresentaremos a avaliação de efetividade do PRODETUR 

no município de Parnamirim, na perspectiva de verificar até que ponto o programa 

atinge o objetivo final a que se propõe, isto é, repercutir positivamente na qualidade 

de vida das pessoas residentes em sua área de atuação. Para tanto nos apoiamos 

nas reflexões teóricas de Amartya Sen (1993, 2000, 2011), para o qual, a política 

pública sempre tem como objetivo realizar efetivações na vida do público-alvo, na 

expansão de suas capacidades e liberdade.  

Para realizar a avaliação, tivemos como base as diversas percepções dos 

atores locais envolvidos com o programa: gestão pública, iniciativa privada, 

sociedade civil e população local. Além da realização de pesquisa documental em 

diversas instituições, tais como BNB, MTur, Secretaria Estadual de Turismo do Rio 

Grande do Norte e Secretaria Municipal de Turismo de Parnamirim, e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística.  

As descobertas, relações e análises feitas a partir da pesquisa de campo, 

mostraram que alguns resultados encontrados não são óbvios quanto uma análise 

baseada apenas em estatísticas poderia supor. Ao contrário, são complexos e 

evidenciam as diversas percepções, anseios e expectativas que os atores locais têm 

a respeito do PRODETUR e de sua relação com o desenvolvimento. 

Neste sentido, apresentamos a seguir os resultados encontrados quanto à 

efetividade do PRODETUR.  

 

5.1 Na ótica dos gestores públicos  

Os gestores públicos entrevistados para a pesquisa foram dois, um 

estadual, representante da Unidade Executora Estadual do PRODETUR e, um 

municipal, gestor público da Secretaria Municipal de Turismo de Parnamirim34. As 

duas entrevistas nos trouxeram informações relevantes para a pesquisa, e nos 

mostraram que os dois gestores não possuem uma visão simplista do turismo e do 

programa no âmbito municipal, ao contrário, as entrevistas evidenciaram que 

possuem uma visão complexa dos caminhos pelos quais o turismo e o PRODETUR 

podem ser efetivos para a localidade.  
                                                             
34

 O Gestor da Secretaria Municipal de Turismo entrevistado em Parnamirim foi o que permaneceu na 
gestão de 2001-2011, foi este gestor que participou de todo o processo de implementação do 
PRODETUR I e II. Atualmente, na secretaria de turismo há outro gestor, que iniciou as atividades em 
2012, e que indicou o gestor anterior para participar da pesquisa.  
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Essa visão particular do gestor público está circunscrita em ressaltar os 

benefícios que o turismo, particularmente o PRODETUR, pode gerar para a 

localidade, dos quais alguns já foram bastante enfatizados, como é o caso da 

geração de emprego e renda. Contudo, percebe-se nas entrevistas realizadas que 

essa visão está permeada por uma compreensão mais robusta de como deve ser a 

gestão pública para que tal fato se concretize, estando todo o processo permeado 

por um processo de planejamento e participação dos diversos atores do turismo. Da 

mesma forma, percebe-se que nem sempre há uma opinião homogênea dos 

gestores com relação ao arranjo institucional do programa.  É o que veremos na 

avaliação dos indicadores de avaliação do PRODETUR com base na análise das 

respostas dos gestores públicos. 

A análise do indicador Oportunidades Sociais nos mostra através da 

percepção dos gestores públicos que o PRODETUR contribui significativamente 

para impulsionar algumas oportunidades sociais, devido a este acarretar uma 

mudança relevante para o turismo do Estado, potencializando os seus benefícios, 

conforme podemos observar na fala do representante da Unidade Executora 

Estadual: 

O Rio Grande do Norte respira Turismo, sendo assim, o programa contribui 
para esse setor, uma vez que o PRODETUR causou um impacto fenomenal 
no turismo, tendo um ponto de inflexão a partir do PRODETUR, podendo-se 
considerar o turismo do RN antes e depois do programa (informação 
verbal)

35
.  

Esse “ponto de inflexão” colocado pelo entrevistado é justificado na 

medida em que se verifica a partir da implementação do PRODETUR a expansão de 

vários indicadores econômicos, relacionados ao turismo, como o aumento do fluxo 

turístico e das receitas provenientes do turismo. Percebemos ser justamente esse 

aspecto, o primeiro a ser ressaltado pelos gestores públicos, algo que também 

aparece na fala do gestor público de Parnamirim: 

[...] é extremamente importante essa atividade, do turismo, para geração de 
renda, geração de emprego, e eu acho que só tem a trazer benefícios para 
o município, logicamente que tem que se estruturar para poder receber essa 
atividade, mas que tem um ponto bastante positivo se o município tiver 
alguns atrativos, ou puder construir alguns atrativos, para que essa 
demanda se torne realmente visível e viável para o município, porque vai 
gerar aí mais uma vez a renda e empregos para a própria comunidade, 
então assim, malefício eu não vejo tanto, se houver uma administração boa, 

                                                             
35

 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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que saiba realmente desenvolver esse papel. O PRODETUR pode, 
portanto, ajudar nisso (informação verbal)

36
.  

 

Percebe-se na fala acima a visão do gestor público de que a geração de 

emprego e renda ocasionada pelo turismo não é motivada de qualquer jeito, esta 

deve estar permeada por um processo de planejamento, o qual tem a função tanto 

de organizar o território municipal para ofertar produtos turísticos, quanto saber o 

que fazer posteriormente, para distribuir os recursos econômicos gerados pela 

atividade para a comunidade. Na fala não são explícitos os direcionamentos que a 

gestão do turismo faz/fará para (re) distribuir os benefícios gerados pelo turismo, 

apenas aparece à perspectiva fundamental de que é papel da gestão pública 

exercer essa função.   

Nesta perspectiva, podemos destacar a relevância que possui esse 

entendimento do gestor público de turismo, contudo, conforme já vimos com Sen 

(2000), é preciso realizar um sério deslocamento das concepções para as 

oportunidades reais, isto é, é preciso que além de assumir o seu papel enquanto 

articulador de ações, o poder público crie instrumentos de (re) distribuição dos 

benefícios do turismo, das suas potencialidades enquanto atividade econômica para 

a melhoria social.  

Se esse deslocamento efetivamente ocorrer, estaríamos falando em 

desenvolvimento e não apenas em crescimento econômico, entendimento que os 

gestores públicos demonstraram possuir: 

Ha uma “velha” diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico. 
O desenvolvimento implica melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Neste sentido, o PRODETUR contribui para o desenvolvimento por possuir 
ações de melhorias em diversos âmbitos: melhoria da infraestrutura urbana; 
melhoria da infraestrutura turística; qualificação profissional; geração de 
emprego e renda; melhoria da qualidade de vida da população; ações de 
recuperação ambiental; fortalecimento da economia; fortalecimento da 
gestão ambiental dos municípios; atração de investimentos privados e 
fortalecimento institucional (informação verbal)

37
.  

 

O gestor público acredita que o PRODETUR contribui para o 

desenvolvimento, pois suas ações estão vinculadas não estritamente a economia, 

tendo um campo de intervenção bem maior. Ocasionando benefícios para a 

qualidade de vida da população, não somente vinculados à geração de empregos e 

                                                             
36

 Gestor público de turismo de Parnamirim 2001-2011, entrevista concedida em 12/09/2012.  
37 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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renda, apesar desse quesito ser importante. Como exemplos dessas outras ações, 

ele cita o caso de Parnamirim: 

 O PRODETUR já fez muito pelo município. Sendo beneficiado desde a 
primeira fase pelas ações do programa. No PRODETUR I, temos duas 
ações fundamentais: ampliação do Aeroporto Augusto Severo e a 
implementação do Plano Diretor. A ampliação do aeroporto possui 
importância para o estado como um todo, que obteve um melhor cartão de 
entrada. Já o Plano Diretor foi fundamental para disciplinar todas as 
atividades que serão realizadas no município, possibilitando um melhor 
ordenamento urbano. Já com relação ao PRODETUR II, a ação 
fundamental, é a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Pium, Cotovelo e Pirangi (informação verbal)

38
.  

 

 
Destacam-se nessa fala a característica de complementador da 

infraestrutura urbana que possui o PRODETUR, por esse motivo o programa possui 

reconhecimento a nível nacional, já que suas ações estão para além da incumbência 

de uma política de turismo. Contudo, algumas de suas intervenções por não terem 

visibilidade material expressiva, acabam não sendo conhecidas ou não sendo 

relacionadas às ações do Programa por parte da população. Esse é o exemplo do 

Esgotamento Sanitário de Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte, equipamento esse que 

o representante da UEE – RN diz que por ser “obras por debaixo da terra” acabam 

muitas vezes não sendo (re) conhecidas.  

Nesta perspectiva, a pesquisa de campo com a população em Parnamirim 

mostrou-nos que a maioria da população entrevistada tem conhecimento sobre as 

obras do sistema de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas, mas o que 

acontece algumas vezes é o fato de não relacionarem essa obra em específico ao 

PRODETUR, o que discutiremos na parte referente à população local.  

Com relação às obras de recuperação/preservação do meio ambiente, 

estas foram pontuais no município de Parnamirim, sendo apenas as de recuperação 

do Binário de Pirangi e a RN 313 Nova Parnamirim. Relacionado a isso o gestor 

público de Parnamirim ressalta: 

 

Na parte ambiental quase não tivemos obras. O município por ser um 
município que alto se sustenta, não fica também no anseio de expectativa 
desses projetos, certo, logicamente que todo projeto é viável, mas o 
município consegue andar com suas próprias pernas (informação verbal)

39
.  
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Essa visão do gestor de Parnamirim quanto à captação de projetos é 

limitada com relação aos programas públicos, como é o caso do PRODETUR. 

Evidentemente que é importante o município ser autossustentado, possuindo 

recursos próprios para serem usados em ações públicas. Contudo, nada impede e 

inclusive é viável, que a localidade participe das políticas públicas ativamente, 

propondo projetos que tragam benefícios para o local. Como é o caso do 

PRODETUR, no qual o município poderia ter proposto outros projetos para o meio 

ambiente, tendo em vista a quantidade/qualidade de recursos ambientais que o 

município dispõe, sendo estes bens públicos (SEN, 2011). O que não aconteceu, 

podendo ser explicado pela visão limitada da autossustentabilidade do município. 

De forma sintética, os gestores públicos ressaltam os seguintes 

benefícios que o PRODETUR II pode ter causado a Parnamirim com relação às 

oportunidades sociais: 

Com relação aos benefícios e mudanças na vida da população local, temos 
dois fatores: Primeiro, os cursos de capacitação oferecidos e segundo o 
acesso a serviços públicos, no caso em específico ao esgotamento 
sanitário. Este último possui importância por se tratar de uma melhoria para 
a saúde da população. O primeiro se refere à importância que esses cursos 
tiveram na vida dessas pessoas, primeiro porque são pessoas que muitas 
vezes não teriam condições de pagar por esses cursos, passando a possuir 
agora alguma qualificação; segundo porque isso gerou quantidades maiores 
de empregos (informação verbal)

40
.  

 

Na fala do gestor público da UEE-RN, é destacada a importância do 

sistema de esgotamento sanitário para a saúde da população e dos cursos de 

qualificação profissional para aquelas pessoas que não teriam condições de pagar 

para obter a qualificação. Algo também presente na fala do gestor público de 

Parnamirim: 

 
Podemos destacar pelo PRODETUR o esgotamento sanitário de Pirangi, 
Cotovelo e Pium, que está em fase de conclusão, que houve também uma 
parada, mas retomaram as atividades, me disseram, mas não sei se vai 
acontecer, porque não compete ao município, mas ao governo do Estado, 
mas me disseram que está terminando [...]. Houve também a qualificação, 
um pleito da secretaria juntamente com o PRODETUR, onde foram 
capacitados muitas pessoas (informação verbal)

41
.  

 

Podemos considerar que de fato a qualificação da população local e o 

sistema de esgotamento sanitário de Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte, são as 

principais oportunidades sociais ocasionadas pelo PRODETUR II à população de 
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Parnamirim. O primeiro por oferecer a oportunidade da população localizada no 

território beneficiado, dispor da oportunidade de viver com uma saúde de melhor 

qualidade, com menores chances de contrair doenças de veiculação hídrica. O 

segundo por evitar a exclusão da população dos empregos ligados ao turismo por 

falta de qualificação profissional, fatores ressaltados por autores como Rodrigues 

(1999, p. 158), ao questionar: “a geração de empregos na atividade turística atinge a 

população excluída, que é justamente a que mais necessita de mercado de 

trabalho?” e por Benevides (1998, p. 67): 

[...]  ilustrativo salientar a problemática da absorção da mão-de-obra local. 
Isso porque os requisitos para operar as bases turísticas projetadas [...] 
tendem a contemplar um certo padrão de qualificação dos recursos 
humanos seguramente muito diferente do nível em que se encontra a quase 
totalidade da população dessas localidades. 
 

Com a qualificação da população pelo PRODETUR em Parnamirim, 

podemos afirmar que isso possibilitou uma efetivação na vida das pessoas 

qualificadas. Isso significa a expansão de uma capacidade, a capacidade de 

concorrer no mercado de trabalho de igual para igual com seus pares, o que 

possibilita por sua vez, a remoção de uma privação, a privação da falta de 

escolaridade mínima exigida para ocupar um cargo.  

Também é relevante ressaltar que o modelo dos cursos de qualificação 

profissional oferecidos pelo PRODETUR no Rio Grande do Norte, transformou-se 

em um “modelo nacional” a ser seguido, ganhando esse título por meio do Ministério 

do Turismo. A partir disso a Unidade Executora do Estado passou a ser procurada 

por outras unidades federativas para prestar informações sobre como desenvolver e 

implementar cursos de qualificação profissional. Esse fato demonstra que a UEE-RN 

está à frente de outras do Nordeste nessa ação do programa.  

Com relação às Liberdades Políticas, verifica-se de maneira geral que 

desde sua concepção o PRODETUR adotou instrumentos de gestão baseados nas 

oportunidades de diálogo públicos e participação coletiva. Observa-se tal fato na fala 

abaixo quando a UEE-RN expõem o processo de formatação do PRODETUR II: 

A escolha das ações do programa se deram de forma democrática, com 
base na demanda de cada município. Essas demandas são escolhidas no 
próprio município com base na participação da sociedade, população local, 
terceiro setor, empresários e demais entes que são responsáveis pelo 
programa. Dão-se em forma de reuniões e oficinas, através das quais são 
identificadas as principais necessidades daquele espaço, suas fragilidades 
e objetivos. É claro que nem todas as ações são de fato realizadas, visto 
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que o orçamento é limitado, mas são escolhidas as mais relevantes, 
aquelas que são mais fundamentais. Isso ocorre porque o estado possui 
uma cota limitada de endividamento, então todas as ações, de todos os 
municípios, precisam ficar dentro desse limite (informação verbal)

42
.  

Essa forma de escolha das ações do PRODETUR contribui para as 

liberdades políticas já que dá oportunidade de voz aos diversos atores do turismo 

para expressarem seus interesses, fazendo parte dos procedimentos esperados em 

uma democracia. Neste caso, a participação da população na implementação do 

programa se dá principalmente no início, quando as ações vão ser planejadas nas 

oficinas. E posteriormente é representada pela sociedade civil, ao longo da 

implementação do programa nas reuniões do Polo Costa das Dunas. Contudo, de 

acordo com as entrevistas realizadas com os diversos atores do turismo no âmbito 

local, a participação da população ainda não é ativa, precisando ser incentivada.  

Com relação às deliberações das ações do PRODETUR, estas acontecem 

através das reuniões do Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas, principal 

instrumento de participação e controle social do PRODETUR. Contudo, segundo a 

UEE-RN, os contatos UEE - Municípios não se resumem a esses encontros, sendo a 

Unidade Executora procurada constantemente por municípios do polo para serem 

tiradas dúvidas dos encaminhamentos do programa. Fato que o gestor do município 

de Parnamirim mencionou: 

O contato da secretaria municipal de Parnamirim com a UEE acontece 
somente através das reuniões do polo. Se a gente participa da reunião, 
ótimo, caso não... Na maioria das vezes, quando eu queria saber das 
situações, eu ia diretamente ao PRODETUR. Logicamente que como eu 
passei muito tempo nessa área, eu tinha o conhecimento com o pessoal lá 
dentro. Mas a gente só recebe a ata da reunião passada via e-mail e a ata 
da próxima reunião no e-mail também (informação verbal)

43
.  

 
O gestor de turismo de Parnamirim criticou o contato distante entre UEE-

RN – Municípios, no encaminhamento via e-mail dos detalhes dasA reuniões 

realizadas, tanto para aqueles municípios que participaram da reunião quanto para 

os que não puderam participar. Da fala do gestor ficou claro que a secretaria de 

turismo de Parnamirim esperava que a UEE procurasse o município mais 

diretamente para repassar os encaminhamentos. Contudo, consideramos que o fato 

da UEE possuir maior responsabilidade nos direcionamentos do PRODETUR/RN de 
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forma geral, ocasionaria maior incumbência do próprio município em procurar pelos 

encaminhamentos do programa. 

Também podemos observar que a fala do gestor “logicamente que como 

eu passei mais tempo nessa área, eu tinha o conhecimento com o pessoal lá dentro” 

indicar para o fato de que seus conhecimentos pessoais facilitaria o acesso às 

informações do programa. O que não é algo inteiramente válido, tendo em vista, que 

qualquer município possui acesso a quaisquer informações que solicitar a respeito 

do PRODETUR.  

Não obstante a isso, esse mesmo gestor, ressalta os momentos 

importantes de trocas de experiências entre os diversos participantes do Polo Costa 

das Dunas: 

O momento PRODETUR, eu acho bastante pertinente assim, por esses 
projetos, e especialmente pela experiência e interação trocada entre 
municípios, é, quando você fala no polo, você fala de dezoito municípios, 
aonde eles trocam experiências, trocam até projetos, pertinentes para o 
município especifico. Então assim, essa interação é bastante válida [...]. 
Então alguns municípios partilhavam experiências e até projetos conjuntos 
que interessassem a ambos. Por exemplo, um projeto de extremoz, pode 
beneficiar Parnamirim. Então assim, isso ajuda que se chegue as reuniões 
do Polo com os municípios mais afinados. E para que as reuniões fossem 
mais práticas (informação verbal)

44
.  

 
A troca de experiências entre os municípios do polo mostram o quanto as 

parcerias são benéficas para um projeto de melhoria social conjunta, abordagens do 

desenvolvimento atuais, mostram que municípios, empresas, cooperativas, entre 

outras organizações, podem ser muito mais competitivos a partir do momento em 

que trabalham cooperativamente (BUARQUE, 2008; GREEN, 2009).  Além de que 

um ambiente social de confiança e colaboração entre os agentes, favorecido por 

climas de parcerias, contribui para o aumento do capital social das organizações 

(PUTNAN, 1996; ZAPATA, ZAPATA, 2006).  

O gestor de turismo de Parnamirim argumentou ainda que faz parcerias 

com a sociedade civil local, com ONGs, que podem ir desde a realização de um 

pequeno evento até um grande projeto que envolva alguma estrutura física. Além de 

que ressaltou que sempre que possível mobiliza a comunidade para participar de 

atividades ligadas ao turismo e ao PRODETUR local: 

A população de Pium, Pirangi e Cotovelo é bastante participativa, nas 
reuniões lá realizadas, a participação é essencial, então sempre a gente 
convoca. A gente nunca fez reuniões sem convocar, seja para tratar do que 
seja, seja de um pequeno evento ou de um grande evento, como carnaval, 
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é...  Não há uma estrutura básica que vai chegar nessa localidade que a 
população não esteja ciente, até porque a gente tira os anseios dessa 
população para que a gente consiga concretizar qualquer tipo de ação ou 
investimento feito nessa localidade (informação verbal)

45
.  

 

A visão do gestor público de Parnamirim enfatiza a participação como um 

elemento das ações realizadas em âmbito local, apesar de não existir na localidade 

um Conselho de Turismo Municipal, elemento que o PRODETUR II incentivou em 

todos os municípios dos polos turísticos, não estando ainda concretizado em alguns, 

como é o caso de Parnamirim. 

Como já argumentado, as pessoas possuem um papel imprescindível no 

desenvolvimento, sujeitos ativos conseguem de forma mais efetiva contribuir para a 

transformação social, isso acontece por meio da participação. A ideia presente 

nessa afirmação é a de protagonismo, vinculada ao conceito de agente de Amartya 

Sen. Neste sentido, o ativismo das pessoas deve ser incentivado pelos gestores 

públicos para que isso impulsione um processo de desenvolvimento, isto porque o 

estímulo à participação, principalmente na criação de conselhos municipais são 

elementos fundamentais que se constituem enquanto meios do desenvolvimento, 

que por sua vez, influenciam os fins do desenvolvimento, isto é, a expansão das 

capacidades e liberdades dos indivíduos.  

Por sua vez, o indicador Facilidades Econômicas, apresentou-nos 

inicialmente algumas dificuldades de análise, já que não foi possível ter acesso a 

uma série de dados sobre a contribuição do turismo para a economia de 

Parnamirim.  O que mostra-se como uma fragilidade da gestão municipal, não dispor 

desses tipos de informações a respeito da economia do turismo, a exemplo do fluxo 

turístico, receita turística, evolução do emprego formal do turismo, remuneração 

média em atividades ligadas ao turismo, entre outros. 

Consideramos que dispor desses tipos de informações é algo que auxilia 

no processo de gestão, já que é ponto de partida para análise do turismo local, tanto 

economicamente, volume de recursos gerados, quanto socialmente, o quanto esses 

recursos estão sendo distribuídos para a população, através de investimentos, 

ações sociais, empregos e rendas geradas. 

Neste sentido, analisaremos esse indicador com base em dados 

secundários coletados, nem sempre relacionados apenas ao turismo, mas foram os 
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únicos encontrados e que nos possibilitou obter uma visão, mesmo que parcial, da 

economia do turismo em Parnamirim. Além de que utilizamos as falas dos diversos 

atores, para verificar o quanto economicamente esse setor tem contribuído para a 

cidade, bem como isso repercute na vida da população.  

O dado que tivemos acesso através do IBGE, foi com relação ao PIB do 

município e a correspondente participação do setor de serviços, do qual o turismo 

faz parte. Apresentando-se entre os anos analisados aumentos constantes: 

 

Tabela 07 – Participação do Setor de Serviços no PIB de Parnamirim 

     Fonte: IBGE (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).  

     Coleta direta de dados.  Sistematizado pela autora.  

 

Os dados elencados nos mostram que o PIB de Parnamirim cresce a cada 

ano, o mesmo acontece com a participação do setor de serviços que ocupa o 

primeiro lugar na composição do PIB municipal. Isso nos indica que algumas 

atividades como agricultura e a indústria tem perdido lugar na economia do 

município, enquanto outras atividades têm crescido consideravelmente, como o 

turismo, o que comprovamos ao verificarmos a evolução do emprego formal em 

atividades ligadas ao setor: 

 

Tabela 08 – Evolução do Emprego em Parnamirim ligado ao Turismo 2007-2009 

 

 

Anos PIB Municipal Participação do Setor de Serviços 

2005 1.124.276 mil reais 663.362 mil reais 

2006 1.235.004 mil reais 753.205 mil reais 

2007 1.401.851 mil reais 906.012 mil reais 

2008 1.737.818 mil reais 1.091.309 mil reais 

2009 1.964.089 mil reais 1.298.978 mil reais 

2010 2.350.562 mil reais 1.615.199 mil reais 
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Fonte: PDITS (2011).  

 

Esses dados mostram que a evolução do emprego em Parnamirim em 

atividades ligadas ao turismo tem crescido nos últimos anos, fato que se comprova 

ao verificar a fala do gestor público: 

[...] Houve um aumento no número do emprego turístico. Até porque foram 
investidos novos empreendimentos no município, e com essa preocupação 
do município, muitas pessoas do próprio município foram inseridas no 
mercado de trabalho [...] a gente tem um diferencial, o município, que é a 
parte do litoral, então assim, se você for visitar Pirangi, Cotovelo e Pium 
hoje, realmente houve um acréscimo muito grande, dos investimentos, de 
comércio, da parte hoteleira, de todo trade turístico, de toda essa parte 
turística. Nós temos um diferencial que temos vários atrativos, nós temos o 
cajueiro de Pirangi, nós temos falésias, nós temos algumas lagoas, que 
fazem divisa com Nísia Floresta, nós temos a barreira do inferno, nós temos 
o centro espacial, nós temos muita coisa [...] (informação verbal)

46
.  

Esses diversos investimentos localizados em Parnamirim, os quais o 

gestor público se refere, como comércio e hotelaria, são decorrentes da valorização 

do litoral pelo e para o turismo, abrangendo o processo mais amplo da especulação 

imobiliária, que ganhou impulso em todo o litoral nordestino nos últimos anos. Uma 

observação pertinente é notar que o gestor público dá ênfase ao turismo litorâneo 

em Parnamirim, tendo esse dado aparecido em evidência na pesquisa, o fato do 

turismo do município se concentrar no litoral, não sendo outros atrativos da 

localidade utilizados como recurso turístico, principalmente a cultura local.  

Essa situação nos mostra a necessidade de outros olhares para o 

turismo de Parnamirim para que os atores locais observem os recursos não 

litorâneos, a exemplo das festas populares, como a Festa de Nossa Senhora de 

Fátima, a Festa do Boi, a Feirinha de Frutas de Pium, o Artesanato, o Mercado 

Público Municipal, entre outros. Utilizar esses diversos elementos da cultura local 
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Anos Diretos Formais Diretos Informais Total 

2007 1. 675 1.282 2. 957 

2008 1. 879 1.438 3.317 

2009 2.052 1.571 3.623 
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como recurso a ser utilizado no turismo, permitem além de diversificar os produtos 

turísticos, valorizar a cultura local.  

Com relação aos empregos gerados no município, podemos dizer que 

eles são importantes, pois possibilitam as pessoas empregadas o aumento dos seus 

recursos econômicos, os intitulamentos (SEN, 2000). Podendo com isso, participar 

mais ativamente de ações no mercado, no consumo, na produção e ou na troca, 

mas é relevante ressaltar que isso não é importante como fim, mas como meio, 

devendo-se “valorizá-los condicionalmente pelo que ajudam as pessoas a realizar, 

incluindo uma boa vida e que valha a pena” (SEN, 2011, p. 260).  

Isso significa que as rendas auferidas a partir do emprego conseguido, 

não são importantes pela renda em si, mas a partir do momento em que com ela se 

adquire produtos valorizados socialmente. É muitas vezes a partir da compra de 

produtos como esses, que as pessoas se sentem pertencentes a uma coletividade, 

não privadas socialmente de desfrutar do que ali se aprecia. Neste sentido, adquirir 

produtos, por mais básicos que possam ser esses, auxiliam as pessoas a dar 

significado à vida e a torná-la mais agradável.  

Outro indicador de análise do PRODETUR em Parnamirim, Garantias de 

Transparência, é visto pelos gestores públicos com efetividade no município, já que 

o programa garante acesso à informações para todos aqueles que solicitarem, a 

exemplo dos projetos financiados, valores investidos, e repercussões das ações.  

A Unidade Executora Estadual argumentou que é frequentemente 

procurada por municípios que buscam informações do programa, sendo 

disponibilizados todos os dados solicitados. Fato confirmado pela Gestão Pública de 

Turismo de Parnamirim, que afirmou ter procurado várias vezes a UEE-RN para 

buscar informações sobre o programa, principalmente quando não comparecia às 

reuniões do Polo Costa das Dunas. 

A falta de diálogo que ainda existe é com relação à População local e a 

UEE-RN, não por falta de disponibilização de informações para esse público, mas 

pela pouca procura da população por dados do programa. O mesmo acontece com 

relação à gestão pública de Parnamirim, já que nem no âmbito municipal, a 

população tem procurado informações sobre o programa (PESQUISA DE CAMPO, 

2012).  

Nesta perspectiva, é consideravelmente benéfico estimular o espírito 

participativo nas pessoas, especialmente em políticas públicas. As pessoas 
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precisam despertar para o entendimento de que a ação do poder público, do Estado 

em ação, é em primeiro lugar, um interesse delas, da coletividade, que deve, 

portanto, ser encaminhada coletivamente. Sen (2000, p. 46) nos diz que os usos que 

os sujeitos dão as liberdades dependem em grande medida “[...] particularmente da 

formação interativa de percepções do público e da compreensão cooperativa de 

problemas e soluções”. Se a população tiver essa percepção, ela saberá utilizar os 

mecanismos criados pelas políticas públicas brasileiras pós-constituição de 1988, 

como é o caso do PRODETUR, que garante transparência dos encaminhamentos de 

todas as suas ações.  

O outro indicador de avaliação do PRODETUR em Parnamirim, 

Fortalecimento da gestão municipal do turismo, na perspectiva da gestão pública, 

evidenciou limitação da efetividade do programa, tendo sido as ações realizadas no 

município pontuais, podendo ter sido mais substanciais. As únicas ações realizadas 

foram com relação à criação de documentos legais: elaboração do Plano Diretor de 

Resíduos Sólidos; revisão do Plano Diretor e da Base Cartográfica.  

A não realização de outras ações, como estruturação do órgão municipal 

do turismo e capacitação de funcionários, tem como justificativa dada pela UEE-RN 

que essas ações são pioneiras, tendo-se escolhido municípios menores para a 

experiência: 

[...] é muito complicado essas ações em municípios grandes como é o caso. 
Essa experiência na parte da gestão é recente, o que nos fez escolher 
municípios menores para realizá-las, como Tibau do Sul e Extremoz, e só 
posteriormente poderemos implementar esse tipo de ação em municípios 
maiores (informação verbal)

47
.  

 
 

A recente experiência da UEE-RN nessa área fez com as ações de 

fortalecimento institucional não fossem realizadas em Parnamirim, contudo, esse é 

apenas um dos motivos, tendo outros também relevantes, como é o caso da 

dificuldade em treinar gestores nos municípios grandes, por possuírem uma agenda 

mais agitada, além da própria resistência da gestão pública com relação à 

treinamentos: 

Como vamos chamar um prefeito, algum gestor e dizer, ei venham aqui, 
para ensinarmos a vocês a serem gestores. Há dificuldades com relação a 
isso (informação verbal)

48
.  
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 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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Essa dificuldade ressaltada pela UEE-RN é concreta e baseia-se na 

percepção de que ocupar um cargo público já é por si só um elemento de 

reconhecimento, não sendo preciso, portanto, se submeter a processos de 

treinamentos/qualificações. Neste sentido, essa percepção estreita do poder público 

deve ser alterada, precisando-se que a UEE-RN realize eventos, seminários, entre 

outras formas de mobilização, com o intuito de sensibilizar os gestores para a 

necessidade de qualificação, tendo em vista que esse é um elemento fundamental 

para preparar os gestores públicos para os desafios contemporâneos da gestão. 

Principalmente, do papel do gestor público na condução de políticas públicas, como 

é o caso do PRODETUR.   

Ademais, essa dificuldade ainda é permeada por outra, que se refere ao 

fato da maioria dos gestores públicos ocuparem cargos comissionados, sendo, 

portanto, temporários. Esse quadro representa fragilidade por dois motivos 

diferentes, primeiro, pelo fato de não existir uma seleção pública para escolher o 

candidato mais adequado e preparado profissionalmente para ocupar o cargo. O 

Segundo motivo refere-se a uma dificuldade exposta, pela UEE-RN (2012): “[...] é 

complicado treinar gestores públicos, quando sabemos que eles só ficarão 

temporariamente no cargo”. 

É a partir desse entendimento que a UEE-RN diz ser mais viável para o 

PRODETUR, treinar o pessoal permanente das secretarias de turismo, já que 

capacitar gestores públicos temporários seria investir os recursos do programa em 

um retorno temporário, apenas enquanto o gestor estiver ocupando o cargo público. 

Contudo, essa percepção da UEE-RN não ocorre na prática, no sentido de que nos 

municípios onde existiram os treinamentos, os gestores públicos participaram.  

De fato, não há como buscarmos um efetivo desenvolvimento, se os 

gestores públicos não participarem dos programas de qualificação realizados no 

âmbito do município, tanto pelo PRODETUR quanto por qualquer outra política 

pública. O que devemos fazer é mudar o quadro no sentido em que os gestores 

públicos tornem-se funcionários efetivos, escolhidos com base em um processo de 

seleção criteriosa. No caso das secretarias estaduais/municipais de turismo, 

precisamos ter turismólogos enquanto gestores públicos, conhecedores do turismo e 

dos desafios do setor. Assim, será mais provável termos uma gestão eficiente 

realizando ações condizentes para que a atividade turística cumpra com o seu papel 

de atividade econômica que impulsiona melhorias sociais. 
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Contudo, mesmo o PRODETUR não tendo realizado ações 

especificamente no fortalecimento institucional do turismo com relação à 

capacitação dos funcionários em Parnamirim, a UEE-RN diz que percebe de 

maneira geral melhoria na gestão municipal do turismo no município, no período de 

2005 – 2012 e, a justificativa dada é que a exigência de órgãos superiores, tanto do 

nível federal quanto estadual, para a participação ativa das localidades na condução 

de ações das políticas públicas, tem contribuído para o maior interesse e 

participação das gestões municipais do turismo.  

Neste sentido, a partir das diversas considerações colocadas pela gestão 

pública, UEE-RN e Gestão Pública de Parnamirim, percebemos que ambos os 

órgãos possuem uma avaliação de que o PRODETUR possui efetividade no 

município de Parnamirim: 

 

O PRODETUR pode ser considerado um sucesso, já que cumpriu todos os 
objetivos com êxito e conseguiu alterar a realidade que se propôs 
(informação verbal)

49
.  

 

Na fala da UEE-RN vemos que o programa é considerado um sucesso por 

ter cumprido com seus objetivos. Algo que também é visto pelo Gestor Público de 

Parnamirim:  

Eu considero o programa efetivo por ele nunca ter parado. Ele está em um 
crescimento, ele está na linha de raciocínio certa, na interação de todos os 
municípios, na participação de ações voltados para os municípios, de 
grandes projetos voltados para o município (informação verbal)

50
.  

 

Os dois depoimentos demonstram a avaliação positiva que esses entes 

públicos possuem a respeito do programa. No entanto, a avaliação deles não é tão 

simples, eles mesmos possuem várias críticas e sugestões para o melhoramento do 

programa, conforme as análises dos indicadores de avaliação demonstraram. Neste 

sentido, acrescentamos ainda uma outra observação colocada pelo gestor público 

de Parnamirim, a respeito do andamento das ações:  

[...] eu sinto essa demora nas ações do programa. Então, eu acho assim, 
que tem que ter um empenho maior, que se alguma ação estiver 
demorando muito, deve-se procurar o município, até para se saber, se o 
município pode interferir para acelerar as obras. Até a própria população 
cobra muito das obras que demoram para ser realizadas, o que ocasiona 
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 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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 Gestor público de turismo de Parnamirim 2001-2011, entrevista concedida em 23/08/2012.  
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uma culpa no município, por ações que não estão sob sua incumbência 
(informação verbal)

51
.  

 

A colocação do gestor público de Parnamirim evidencia um dos problemas 

mais comuns referentes à gestão pública, que a Unidade Executora Estadual 

denominou de “burocracia extremada”, que dificulta a agilidade nos direcionamentos 

do programa, o que faz com que o andamento das ações demorem 

consideravelmente para iniciarem e/ou serem concluídas, principalmente por 

envolverem processo licitatório.  

Contudo, acreditamos que para resolver os impasses que propiciam 

demora nas ações, não é necessário apenas a UEE-RN procurar o município como 

evidenciado na fala do gestor, sendo mais indicado o município procurar também a 

UEE para saber os motivos pelos quais alguma intervenção do programa possa 

estar parada ou em andamento lento.  Esta via de mão dupla, em não esperar pelo 

outro ator para agir, é fundamental e evidencia o papel de agente (SEN, 2000).  

Para concluirmos a avaliação do PRODETUR na perspectiva dos 

gestores, achamos pertinente expor uma fala do representante da Unidade 

Executora Estadual, ao falar do quanto o programa, algumas vezes, é criticado por 

expectativas demasiadamente grandes com relação às suas possibilidades de 

atuação: 

Temos que ter cuidado, o PRODETUR não é uma panaceia para tudo. Veja 
a ponte Nilton Navarro, não há dúvidas de que ela é muito importante tanto 
para o turismo quanto para toda a população. Sabe quanto ela custou? 200 
milhões, só lá estão 200 milhões. Sabe quanto o PRODETUR II custou? 
Bem menos que isso, um terço aproximadamente, então não pode ser ele 
solução para tudo (informação verbal)

52
.  

 

Essa fala evidencia que o PRODETUR, como qualquer política pública, 

possui ações limitadas dentro do seu campo de intervenção. No entanto ressaltamos 

que mesmo limitadas, podem ser substanciais. E contribuir em alguma medida para 

a expansão das capacidades e liberdades das pessoas. Essa deveria ser a 

finalidade de toda política pública.  

Continuemos a avaliação do programa com base nos demais atores do 

turismo.   

 

 

                                                             
51

 Gestor público de turismo de Parnamirim 2001-2011, entrevista concedida em 23/08/2012.  
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 Representante da Unidade Executora Estadual, entrevista concedida 23/08/2012.  
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5.2 Na ótica da iniciativa privada 

 

A iniciativa Privada entrevistada na pesquisa de campo foi a Associação 

dos Empresários do Litoral de Parnamirim – AELP. Assim, realizamos uma 

entrevista com o presidente da associação, por essa pessoa que representa as 

percepções de todos os seus participantes.  Foi escolhida a AELP porque é a única 

associação de empresários que tem relação com o turismo em Parnamirim53, não se 

tendo outras associações de empresários que pudéssemos entrevistar. O presidente 

da AELP está no cargo há aproximadamente três anos, os associados são, 

principalmente, as empresas de alimentação e hospedagem de Pirangi do Norte. 

Essa associação já ocupou cadeira no Polo Costa das Dunas54, tendo conhecimento 

sobre o PRODETUR e o funcionamento das suas ações.  

A visão da AELP sobre o PRODETUR demonstra que a iniciativa privada, 

encontra uma série de aspectos importantes no programa, mas evidencia também 

uma série de fatores limitantes dos seus resultados. Os principais fatores limitantes 

muitas vezes não estão circunscritos exatamente às ações do programa, mas 

ultrapassam seu campo de intervenção, referem-se ao próprio ambiente social em 

que se realiza: ausência de uma educação formal básica dos moradores locais, a 

ausência do espírito participativo, e a pobreza econômica como uma das principais 

fontes de privação da população.  

O indicador oportunidades sociais avaliado pela visão da iniciativa privada 

mostra que as principais oportunidades sociais proporcionadas pelo PRODETUR 

para a população de Parnamirim foram às qualificações profissionais e o acesso a 

serviços públicos, no caso o esgotamento sanitário. Com relação aos cursos de 

qualificação profissional, o entrevistado argumenta que esses não foram bem 

aproveitados pela população, por não perceberem a importância da escolaridade 

enquanto um meio de melhorar de vida: 

[...] é muito difícil o pessoal fazer esses cursos de capacitação, porque as 
pessoas não vão. O nível cultural e o nível de conhecimento técnico de 
quem trabalha com o turismo no litoral é muito baixo. Tem essa verdade 
que não pode esconder. [...] tem-se que investir aqui, ta, investir na 
capacitação de pessoal, o que é a capacitação, o pessoal é muito difícil de ir 
para a escola. Eu vou te explicar o seguinte, eu tenho uma cozinheira que é 
analfabeta, eu paguei a ela dez reais para ela ir para a escola, eu pagava a 
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 Inserido na AELP há outra associação menor, que concretamente não existe, por estar dentro 
dessa, que são  a dos comerciantes do cajueiro de Pirangi.  
54

 Não faz parte da nova gestão 2012-2013. 
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escola dela, ainda dava dez reais todo dia, ela não vai, porque os valores 
dela são outros. Então, os cursos aqui, para poder capacitar esse pessoal, é 
um contrassenso muito grande, porque teria que dá uma bonificação, um 
negócio para alguém ir para os cursos (informação verbal)

55
.  

De acordo com o depoimento acima, percebemos que o presidente da 

AELP atribui importância à educação, principalmente por influenciar seus próprios 

funcionários a adquiri-la, como no caso da cozinheira do restaurante dele, que foi 

estimulada a alfabetizar-se. Esse incentivo por parte do empresário nos mostra que 

a observação colocada por Buarque (2006) é válida e viável, quando argumenta que 

as empresas turísticas podem contribuir em aspectos sociais das comunidades onde 

estão instaladas.  

Neste contexto, esse exemplo mostra que a responsabilidade social 

assumida por empresários para diminuir algum tipo de privação tanto da população 

residente em seu entorno, quando dos seus próprios funcionários é um aspecto 

importante no incentivo a um processo de melhoria social.   

Neste sentido, além dessa reflexão, a fala do gestor nos leva para outros 

campos de análise, como o fato da resistência da população a participar de cursos 

de capacitação ofertados à comunidade, como no caso, os cursos oferecidos 

gratuitamente pelo PRODETUR. Segundo o gestor, essa resistência se dá em 

virtude da população não ver importância/utilidade neles.  

Primeiramente gostaríamos de ressaltar que essa fala contrapõe-se 

numericamente aos dados das capacitações ofertadas no município, já que o índice 

de evasão/reprovação não foi alto ao ponto de afirmamos isso (27%). Mas de todo 

modo, esse exemplo dado por ele é ilustrativo, pois sua funcionária mesmo tendo a 

chance de ir à escola, alfabetizar-se, acabou não aproveitando essa oportunidade.  

A afirmação do gestor “ela não vai, porque os valores dela são outros”, 

nos levam a fazer alguns questionamentos: será que são os valores dela que são 

outros ou as responsabilidades cotidianas é que são outras? E tendo outros valores, 

as histórias de vida não teriam sido diferentes, mais perversas para alguns, menos 

perversas para outros? Os valores de uns valem mais que os valores de outros? 

Essas perguntam são pertinentes, porque as trajetórias de vida das 

pessoas são diferentes, principalmente em uma sociedade marcada pela 

desigualdade de um mercado competitivo, que não tem espaço para os que nele 

não possam comprar, vender ou trocar. Nesta perspectiva, a falta de oportunidades 
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 Representante da AELP, entrevista concedida 25/08/2012.  
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sociais adequadas em idade própria tolhe a condição de agente das pessoas, a 

condição de conseguir melhores chances de viver dignamente, de realizar seus 

funcionamentos, de expandir suas capacidades (SEN, 2000, 2011).  

A partir desse ponto de vista, o entendimento mais adequado nessa 

situação é compreender os diferentes caminhos pelos quais cada um percorreu na 

vida, de acordo com as oportunidades que teve. Para que a partir disso, as pessoas 

possam ser incentivadas a trilhar novos caminhos, que lhes permitam ter uma vida 

mais digna. Neste contexto, haveria um deslocamento do entendimento - de valores 

diferentes para privações diferentes. Assim evitaríamos ter que remunerar 

financeiramente as pessoas para que possam ir à escola ou a frequentar cursos de 

qualificação, conforme colocado pelo gestor: “teria que dá uma bonificação, um 

negócio para alguém ir para os cursos”.  

Ao invés de remunerar financeiramente deveria ser mostrado a essas 

pessoas o quanto a educação pode fazer por elas: 

A educação é crucial para romper o ciclo da pobreza. Ela se constitui um 
direito em si e prepara indivíduos para ter vidas plenas, compreender o 
mundo e, em última análise, desenvolver a autoconfiança necessária para 
se fazer ouvir. Uma educação de boa qualidade é emancipatória, um 
caminho para uma liberdade maior e uma gama mais ampla de opções, 
além de abrir as portas para uma melhor saúde e mais oportunidades e 
bem-estar material. Em média cada ano adicional de educação formal 
aumenta o salário de um trabalhador em até 5-10% e as habilidades 
adquiridas podem transformar a qualidade de vida para gerações futuras 
(GREEN, 2000, p. 45).  

Evidenciar o poder que existe na educação, no quanto as pessoas 

poderão mais a partir de adquiri-la, mais preparadas profissionalmente, mais 

preparadas para lidar com a vida em comunidade, mais ouvidas socialmente, mais 

preparadas para desfrutar de uma vida que valha a pena; parece ser o caminho, o 

principal, para despertar o valor que possui as oportunidades sociais, já que o que 

as pessoas conseguem efetivamente realizar é influenciado por “oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, poderes sociais, e por condições habilitadoras 

como boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas”. 

(SEN, 2000, p. 19, grifo nosso).  

A outra oportunidade social realizada pelo PRODETUR em Parnamirim 

colocada pela AELP é com relação ao esgotamento sanitário: 

[...] o esgotamento sanitário é importante, porque eu sei que não vamos ter 
poluição, posso utilizar a água com mais frequência, uma série de coisas, 
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benefícios. [...] mas para eles [a maioria da população] o esgoto passando 
na porta dele ou não, ele não se importa (informação verbal)

56
.  

O presidente da AELP ressalta a importância que possui o esgotamento 

sanitário para melhores condições de saúde para a população. No entanto, ele 

afirma que a maioria da população não tem a percepção da relevância que um 

esgotamento sanitário possui, ao afirmar “o esgoto passando na porta dele ou não, 

ele não se importa”. Veremos mais adiante, na parte referente à avaliação da 

população local a respeito do PRODETUR, que diferente disso colocado, as 

pessoas entrevistadas não só entendem o que é um esgotamento sanitário, como 

também ressaltam os benefícios que possui.   

O outro indicador de avaliação do programa, Liberdades Políticas, é 

percebido na perspectiva do Gestor Privado com efetividade, pois o PRODETUR 

possui canais de controle e participação social. No entanto, o problema é que ainda 

não há efetivamente aproveitamento por parte da população local na utilização 

desse instrumento, pois falta nesta o espírito participativo: 

[...] aqui não [...] nem para fazer um negócio para baixar a passagem, o 
pessoal vai. Vamos fazer uma reunião ali, o pessoal não vai, aqui existe a 
população da praia, o dessa avenida e da outra. A população é muito 
pobre, semianalfabeta, ela é o alfabetizado formal, formal não, alfabetizado 
que vota. Isso aqui, ele lê, Indaiá, mas você trocou essas letras, escreveu 
de outra forma, o cara não lê, já complicou (informação verbal)

57
. 

A fala acima do presidente da AELP demonstra algumas relações 

relevantes de ser estabelecidas, principalmente com relação às diversas fontes de 

privações pelas quais as pessoas passam, neste caso temos duas: pobreza e 

analfabetismo funcional. Podemos começar questionando: podemos esperar de 

pessoas que passam fome e não tem a escolaridade básica efetivamente realizada 

um comportamento participativo na vida comunitária? Será que essas privações não 

deveriam ser removidas primeiramente? 

Para que as pessoas possam participar da vida comunitária, elas precisam 

primeiramente ter satisfeito suas necessidades básicas mais elementares, 

dificilmente as pessoas se interessarão por temas públicos, quando no privado, na 

sua mesa estiver faltando à alimentação. Da mesma forma que não terão 

participação ativa nos assuntos do público, quando não entenderem que agir 

coletivamente é importante e pode mudar o rumo das ações. Essa observação está 
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 Representante da AELP, entrevista concedida 25/08/2012.  
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permeada pelas mútuas relações existentes entre as liberdades instrumentais de 

Sen (2000): as oportunidades sociais, como o acesso a uma educação de qualidade; 

influencia na capacidade de adquirir intitulamentos econômicos, recursos para 

adquirir bens; que por sua vez influenciam nas liberdades políticas, discussão 

pública de assuntos; que por sua vez influenciam em mais oportunidades sociais.  

Isso porque “as liberdades instrumentais ligam-se umas às outras e contribuem com 

o aumento da liberdade humana em geral” (p. 25).  

Verificamos a confirmação dessas afirmações anteriormente referidas, ao 

verificar a fala da AELP a respeito da não existência de parcerias entre os atores do 

turismo no litoral de Parnamirim: 

Não tem nenhuma parceria aqui [...]  de associação só tem a AMOPIM e a 
AELP, e os comerciantes do cajueiro, que é uma dentro da outra. Então, o 
que eu falo, é uma realidade, as pessoas que tem alguma visão e foram 
para a escola, porque a escola faz diferença. Faz diferença dos outros 
porque você foi para a escola, então o grande problema é que aqui quase 
todo mundo é semianalfabeto, isso é um problema (informação verbal)

58
. 

Mais uma vez no fragmento acima verificamos que é percebido pelo gestor 

que a ausência da percepção da importância dos debates públicos e do quanto às 

parcerias podem ser benéficas para a própria melhoria da qualidade de vida, advém 

da falta de escolaridade básica. Sendo esse um meio imprescindível do 

desenvolvimento e fundamental na influência às liberdades instrumentais: “a 

educação é a ferramenta mais poderosa para interromper a transmissão de 

privações de uma geração para a seguinte” (GREEN, 2009, p. 45). 

Nesta perspectiva, Dowbor (2010) nos diz que devem existir mecanismos 

de incentivos públicos para que as pessoas possam superar suas necessidades 

mais básicas e para incitar as pessoas a participar do desenvolvimento. No âmbito 

do turismo, em programas como o PRODETUR, qualificar as pessoas 

profissionalmente e incentivar a participação em debates públicos como no caso, 

nas reuniões do Polo Costa das Dunas, são formas de incentivar as liberdades 

instrumentais aludidas.  

Com relação ao indicador Facilidades Econômicas, o presidente da AELP 

diz que de maneira geral em Parnamirim, no litoral, houve um considerável 

crescimento econômico relacionado ao turismo, com relação à receita turística e aos 

empregos gerados decorrentes da implementação do PRODETUR. Contudo, o 
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gestor argumenta que isso não ocasionou de fato ainda melhoria na renda da 

população, que segundo ele, sofre da ausência de recursos financeiros suficientes 

para ter uma vida minimamente adequada.  

Segundo o entrevistado, o que falta em Parnamirim para que o turismo 

gere benefícios para o local é mais investimentos do governo do Estado e da 

Secretaria Municipal de Turismo, pois as ações realizadas, como divulgação da 

cidade, capacitação da população local e investimentos em equipamentos turísticos, 

seriam insuficientes para tornar o turismo uma atividade econômica relevante para a 

localidade.  

Por sua vez, o outro indicador de avaliação do PRODETUR em 

Parnamirim, Garantias de Transparência, evidenciou que o programa possui 

efetividade quanto a esse aspecto na visão da iniciativa privada. A própria AELP 

participou de algumas reuniões do Polo Costa das Dunas, onde teve acesso às 

ações que estavam sendo encaminhadas. No entanto, devemos ressaltar que 

transparência das ações não significa divulgação das informações, fato que ficou 

claro na fala do gestor quando argumenta que sobre as ações do programa, ele só 

tinha conhecimento sobre a realização do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte e dos cursos de qualificação profissional.  

Podemos analisar isso a partir de dois pontos de vista diferentes, o 

primeiro é que qualquer pessoa pode ter acesso às informações do programa, seja 

indo pessoalmente a UEE-RN, ou consultando via internet no site do banco do 

Nordeste, os projetos financiados e os status das ações, sendo esses mecanismos 

claros e bem estabelecidos. O segundo, é que em contrapartida, a não divulgação 

detalhada no município das ações em andamento, dos motivos de certas ações 

terem sido escolhidas, dos motivos de alguma ação demorar mais que outra, entre 

outras informações, é um fato que causa desconhecimento de algumas empresas e 

pessoas com relação ao programa em sua totalidade. 

Em função disso, achamos conveniente e viável que o programa 

estabeleça canais de publicização local das ações em andamento. Entendemos que 

esse seria papel dos conselhos municipais de turismo, contudo, como não houve 

efetivamente o estabelecimento desses conselhos no âmbito do PRODETUR II, é 

necessário que nas próximas etapas esses conselhos sejam implementados como 

um elemento indispensável de gestão do programa.  
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Com relação ao último indicador analisado na perspectiva da iniciativa 

privada, temos o Fortalecimento da gestão municipal do turismo, que segundo a 

AELP teve resultados limitados no período analisado (2005-2012). Segundo o gestor 

privado, não existiram melhorias significativas nas ações da secretaria municipal de 

turismo, permanecendo as mesmas intervenções na localidade, que de acordo com 

o entrevistado é bem inferior as suas reais possibilidades de atuação: 

As mesmas ações, as mesmas coisas [...]. Então, você tem que vender 
essa praia, eu estava em Buenos Aires, lá no inferno, longe, 1.3000 
quilômetros de Buenos Aires. Abri o jornal, estava lá Pipa, estava lá Porto 
de Galinhos, ai o cara diz por que é que vende Pipa? Vende porque tá lá. 
Pipa não é melhor que Pirangi [...]. A curiosidade é que mata o gato, a 
curiosidade é que mata o gato, então, se fizer uma divulgação (informação 
verbal)

59
. 

Pela fala do entrevistado, percebemos que o entendimento de que a 

gestão da secretaria de turismo de Parnamirim não atua com todas as suas 

possibilidades de intervenção advém da fragilidade com que atua em uma área 

fundamental do turismo: a divulgação do destino. Algo também presente nessa outra 

fala: 

Eu há três anos atrás estive em Sergipe [...] você já ouviu falar de alguém 
que viajou de férias para Sergipe?, ninguém nunca houve falar de alguém 
que viaja para Sergipe, então eles pegaram uma praia como a nossa, ali na 
beira do Rio, tiraram a fotografia e colocaram na Veja, e eu tive a 
curiosidade de ver essa reportagem, tinha o telefone da secretaria de 
turismo, eu peguei o telefone e liguei porque eu gosto de ligar, eu liguei para 
lá [...] ai disse que era de uma associação da praia, perguntando: qual foi o 
incremento com essa publicidade que vocês fizeram? [Ele disse] rapaz, não 
tinha ninguém aqui, hoje os hotéis estão todos super lotados (informação 
verbal)

60
. 

O presidente da AELP argumenta no sentido de que divulgar a cidade é 

uma forma de atrair turistas, movimentar a economia e, portanto gerar mais 

empregos e renda para a população, entendimento adequado não fosse à visão 

limitada da forma como o gestor entende que isso pode ocorrer e principalmente da 

relação disso com programas públicos, a exemplo do PRODETUR: 

Então, você precisa saber o que é que você vai fazer, não adianta o 
PRODETUR dizer que vai fazer esgoto, botar poste [...] não pode fazer 
coisa grande, porque bolo grande ninguém come [...] (informação verbal)

61
. 
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 Representante da AELP, entrevista concedida 25/08/2012.  
60

 Representante da AELP, entrevista concedida 25/08/2012.  
61

 Representante da AELP, entrevista concedida 25/08/2012.  
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As falas “você precisa saber o que é que vai fazer” e “não adianta o 

PRODETUR dizer que vai fazer esgoto, botar poste” estão permeados pela visão de 

que um programa de turismo, como é o caso do PRODETUR, não deveria se ocupar 

de fazer obras como essas, já que não trará resultados imediatos no aumento do 

fluxo turístico para a localidade, podendo esse se ocupar de outros pontos, como 

divulgação da cidade e criação de novos atrativos, que ocasionariam retornos mais 

imediatos. Entretanto, essa visão passa longe dos objetivos do programa, que tem a 

pretensão principal de equipar os destinos turísticos para atrair/receber os turistas, 

tentando sanar alguns problemas de infraestrutura urbana, tão comuns ainda no 

Brasil. 

Caso contrário, teríamos uma situação comum em alguns destinos, 

como é o caso de Pipa, em que empreendimentos turísticos se instalam sem 

nenhum planejamento, da mesma forma que os turistas chegam sem a cidade estar 

ainda de fato preparada para recebê-los. Gerando de forma desenfreada um 

processo de expulsão da população da sua própria cidade. Processos como esses, 

tão intensos como em Pipa, certamente é ocasionado por uma visão simplista de 

como se deve incentivar o turismo. 

Ademais, quando uma cidade não possui uma estrutura urbana 

adequada, com redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de 

lixo suficientes, entre tantos outros exemplos, o que acontece na alta-estação, 

período em que os destinos turísticos ficam repletos de turistas por causa das férias 

anuais, é uma sobrecarga da estrutura existente, causando problemas para a 

população local que fica todo esse período sofrendo com a estrutura urbana 

precária, como falta de água e acúmulo de lixos.  

Não estamos afirmando que seja o PRODETUR um programa que 

solucione problemas como esses, mas sem dúvida, o fato de sua formatação vir com 

uma perspectiva diferente, ou seja, estrutura urbana suficiente primeiro, para que 

isso impulsione a atividade turística, é um elemento que evita, pelo menos 

potencialmente,  agravar o quadro da estrutura urbana precária.  

Com base nessas considerações postas, vimos que na perspectiva da 

iniciativa privada de Parnamirim entrevistada para essa pesquisa, há uma série de 

elementos colocados como limitantes da efetividade do PRODETUR em âmbito 

local. Alguns desses elementos são vinculados ao arranjo institucional do programa, 



190 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

a partir de uma visão particular de como deveria ser concebido e implementado. E 

outros estão relacionados ao contexto social mais amplo, ao qual pertence.   

Apresentaremos a seguir, a avaliação da sociedade civil sobre o 

PRODETUR.  

 

5.3 Na ótica da sociedade civil 

Na pesquisa de campo, foram entrevistados três atores da sociedade civil: 

Associação dos Moradores de Pirangi do Norte – AMOPIN, Associação dos 

Moradores do Bairro da Liberdade, e Ong Oceânica (Pirangi do Norte). Esses atores 

da sociedade civil foram escolhidos por serem os únicos nos bairros de estudo - 

Pirangi do Norte, Pium e Bairro da Liberdade - a terem alguma inserção no turismo 

e/ou PRODETUR. Em Pium, não existe nenhum ente da sociedade civil, como 

associação de moradores ou ONG, não tendo tido representação, portanto, nessa 

parte da pesquisa. Esse será um ponto debatido na parte referente à avaliação da 

população local, no próximo tópico.  

Com os resultados das entrevistas, de imediato, um quadro pode ser 

traçado, que refere-se às contribuições diversas que o programa ocasiona nos 

bairros pesquisados. Essa contribuição está vinculada ao fato do turismo em 

Parnamirim não ocorrer em todo o município e concentrar-se no litoral. Elemento 

presente nas falas dos diversos atores pesquisados, conforme já ressaltamos na 

parte referente à gestão pública. Com base nisso, percebe-se que nos locais onde 

há turismo, os resultados do programa são mais substanciais, caso de Pirangi do 

Norte; já nos bairros onde não há de fato turismo, os resultados do programa são 

vistos em menor intensidade, caso do Bairro da Liberdade. Fato que visualizaremos 

no decorrer dos indicadores de avaliação do programa. 

O primeiro indicador, Oportunidades Sociais, demonstra na percepção da 

sociedade civil que o PRODETUR possui efetividade em Parnamirim, por propiciar 

direta e indiretamente a geração de empregos e renda na localidade, já que o 

turismo é a principal atividade econômica do litoral. Tendo ações em seu incentivo 

impacto significativo na expansão da atividade. Fatores ressaltados pela ONG 

oceânica e pela AMOPIN: 
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Gera empregos [...] nossa base, é turismo e construção civil. Se tira o 

turismo, mata (informação verbal)
62

.  

 

Vemos no depoimento acima que a AMOPIN considera o turismo como 

uma importante atividade econômica, representada pela fala “se tira o turismo, 

mata”. Algo também presente na fala da ONG Oceânica:  

 

[...] o turismo é mais rentável do que qualquer outra atividade que tenha 

aqui dentro (informação verbal)
63

.  

 

Nos depoimentos acima percebemos que o turismo aparece como 

atividade econômica relevante para o município, especificamente para o litoral de 

Parnamirim. A esse respeito, o presidente da AMOPIN ressalta que os cursos de 

qualificação profissional oferecidos pelo PRODETUR se constituem em uma 

oportunidade significativa de ajudar as pessoas a obterem qualificação na área. No 

entanto, ele argumenta: 

 

Falta divulgação, eles não divulgam, é uma coisa assim, chega e pronto, 

tem que divulgar mais, para a população entender o que é que eles estão 

oferecendo. Chega curso em Pirangi, mas curso de que? Para que serve 

isso? Tem curso de camareira, mas para que esse curso?. Acho que antes 

de ser oferecido tem que mostrar as potencialidades que vai gerar aquele 

curso (informação verbal)
64

.  

 

Essa fala do Presidente da AMOPIN evidencia que ainda não há um 

completo diálogo da gestão pública com a população local, pois há entre esses a 

ausência de comunicação sobre informações básicas, ilustrado nesse caso pelo fato 

da gestão pública não divulgar para a população, as finalidades dos cursos de 

capacitação que foram realizados pelo PRODETUR. Neste sentido, ressaltamos que 

mobilizar a comunidade, mostrando a importância que possui a educação, nesse 

caso a qualificação profissional, é um elemento sine qua non para que ela se sinta 

motivada a participar, e para que, os cursos apresentem bons resultados. 

 Isso é importante porque para uma população que passou ao longo da 

vida por várias privações, caso da maior parte da população do litoral de 

Parnamirim, a oportunidade de fazer um curso, como os ofertados pelo PRODETUR, 

                                                             
62

 Presidente da AMOPIN, entrevista concedida 25/08/2012.  
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 ONG OCEÂNICA, entrevista concedida 02/10/2012.  
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 Presidente da AMOPIN, entrevista concedida 25/08/2012.  
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pode parecer à primeira vista, sem relevância; opinião que pode mudar, ao perceber 

que esse pode ser um elemento importante para sua inserção no mercado de 

trabalho.  

Faz-se mister ressaltar que essa colocação da sociedade civil, da não 

divulgação dos cursos ofertados, contradiz-se com a afirmação da Gestão Pública 

de Parnamirim, que afirma divulgar para a comunidade quaisquer 

encaminhamentos/informações sobre o turismo no município.  

Já no Bairro da Liberdade, a percepção da geração de empregos pelo 

turismo não é percebida do mesmo modo: 

 

Aqui no bairro não tem turismo, não tem cultura, não tem geração de renda 

e de emprego, não tem nada. O turismo em Parnamirim é só no litoral 

(informação verbal)
65

.  

 

Nesta fala percebemos a indicação de que no Bairro da Liberdade não 

ocorre efetivamente à atividade turística. Mas também nos indica outras 

possibilidades de análise. A afirmação “não tem cultura [...] não tem nada” nos 

demonstra um sentimento de descrença, de desânimo frente à vida social. Esse 

completo sentimento de descrença é um elemento que pode prejudicar, de maneira 

mais ou menos intensa, possíveis possibilidades de alterações positivas na 

comunidade. Essa situação se agrava quando percebemos que quem o pronuncia é 

o presidente de uma associação de moradores, um “líder” local, que deveria ser 

responsável por mobilizar a comunidade para lutar por mais oportunidades sociais, 

por melhores condições de vida. Isso porque é propósito da sociedade civil lutar e 

mostrar que “o mundo poderia ser diferente” (GREEN, 2009, p. 72).  

Já com relação à realização do sistema de esgotamento sanitário pelo 

PRODETUR, identificamos a percepção da sociedade civil entrevistada de que esse 

é um elemento significativo para a população local, que influencia em suas 

possibilidades de desfrutar de melhores condições de saúde. Contudo, os 

representantes das entidades da sociedade civil destacaram que o sistema de 

esgotamento sanitário ainda não está concluído, sendo imprescindível que as obras 

sejam finalizadas o mais rápido possível, para que efetivamente a população 

comece a desfrutar dos seus benefícios.  

                                                             
65 Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 13/11/2012. 
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O outro indicador, Liberdades Políticas, evidenciou que os representantes 

da sociedade civil atribuem efetividade ao controle e a participação social 

estabelecidos pelo PRODETUR, conferindo relevância as reuniões do Polo Costa 

das Dunas. Dos entrevistados, dois já ocuparam cadeiras no Polo, a ONG Oceânica 

e a AMOPIN, o que os deu a oportunidade de participar de vários momentos de 

discussões sobre deliberações das ações do programa.  

Já com relação à participação e ao controle social da população local, 

percebe-se que esses ainda são muito ínfimos se comparados às reais 

possibilidades existentes em um Estado democrático, notando-se de maneira geral 

uma insipiência do espírito político e cívico em Parnamirim. Contudo, nos últimos 

anos, os representantes da sociedade civil, têm observado uma maior mobilização 

popular, principalmente no que diz respeito à filiação em associações, cooperativas, 

conselhos de classes, entre outros: 

Eles têm participado mais nesse período 2005-2012, se associado mais, 

mas ainda é muito desconfiado né? Eles não têm ainda essa empolgação, 

eles participam, mas não com aquela empolgação de permanecer. Sempre 

esse pessoal só vai a uma reunião, exemplo, quando tem um interesse 

próprio, mas eles não têm o interesse coletivo, de buscar as melhorias para 

sua comunidade, juntos, se juntar todo mundo, é para todos, vamos juntos. 

Não, a participação é muito particularidade, mas tem sido muito significativo, 

tem aumentado (informação verbal)
66

.  

Nota-se no fragmento acima que as pessoas ainda não possuem uma 

cultura cívica desenvolvida no litoral de Parnamirim, no sentido de perceberem que 

os assuntos do público, como educação de qualidade, sistema de saúde e 

segurança pública, devem ser resolvidos com discussões públicas, para que todos 

sejam beneficiados. Ainda há um entendimento de que o importante é o “interesse 

próprio”, no sentido de que é no privado que eu resolvo “minhas carências, minhas 

privações”. 

Esse entendimento é explicado por Zapata e Zapata (2006) como 

consequência de não ter sido desenvolvido no Brasil um espírito de participação 

pública, devido à longa história de autoritarismo presente no país, situação que 

muda a partir dos novos mecanismos institucionais criados com a constituição de 

1988, como a descentralização política administrativa e os conselhos gestores como 

elementos de gestão das Políticas Públicas, sendo esses mecanismos importantes 
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 Presidente da AMOPIN, entrevista concedida 25/08/2012.  
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para influenciar a participação política. Mecanismos esses que já apresentam 

resultados positivos ao se perceber que da década de 1980 à contemporaneidade, 

os brasileiros tem se interessado em participar mais da vida pública, fato que 

verificamos no litoral de Parnamirim, quando o presidente da AMOPIN afirma que os 

moradores locais têm participado mais dos assuntos do público “tem sido muito 

significativo, tem aumentado”.  

Relacionado a isso, podemos dizer que não ter o interesse coletivo em 

buscar melhorias para a comunidade é um dos principais entraves que podem 

dificultar o desenvolvimento pautado na expansão das capacidades e liberdades das 

pessoas. Isso porque há uma clara relação estabelecida entre discussão pública de 

assuntos e o alcance de melhorias para a comunidade. Essa relação é significativa 

porque as pessoas que vivem em situações de pobreza ou que sofrem outras 

privações que tolhem sua condição de agente poderão de forma mais efetiva, exigir 

mudanças e responsabilizar governantes por situações precárias vivenciadas, a 

partir do momento em que conversam e discutem problemas coletivamente. A 

respeito disso Sen (2000, p. 46) argumenta: 

 

[...] as concepções individuais de justiça e correção, que influenciam os 

usos específicos que os indivíduos fazem de suas liberdades, dependem de 

associações sociais – particularmente da formação interativa de percepções 

do público e da compreensão cooperativa de problemas e soluções. 

 

O entendimento sobre a relevância da solução conjunta de problemas que 

afligem a sociedade é uma percepção que influencia nos usos que os indivíduos 

fazem de suas liberdades, principalmente das liberdades políticas. Ou seja, se estão 

em uma democracia, os instrumentos democráticos serão utilizados de modo mais 

efetivo, como votar conscientemente, cobrar dos governantes e exigir melhorias 

sociais, já que esses usos são condicionados por “nossos valores e prioridades e 

pelo uso que fazemos das oportunidades de articulação e participação disponíveis” 

(SEN, 2000, p. 186).  

No caso de Parnamirim, percebemos que a percepção de maior 

participação da população nos assuntos do público nos anos analisados (2005-

2012) é uma observação referente ao litoral, já que no Bairro da Liberdade essa 

ressalva não é válida:  
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A gente faz reuniões para debater esses assuntos, mas a população não 

participa não, não quer participar (informação verbal)
67

.  

 

O presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade 

argumenta que a população do Bairro não se interessa em participar dos assuntos 

do público, que não comparecem as reuniões realizadas para a comunidade. 

Inclusive, diz que a associação não possui associados formais, possuindo apenas 

doze membros, que compartilham das discussões.  

Essa situação do Bairro da Liberdade parece estar permeada por uma 

conjuntura comunitária em que há ausência de um espírito participativo entre a 

população e os grupos sociais locais, algo que também é observável ao verificar que 

na localidade não existe parcerias: 

 

Não existe parceria entre a associação e entre as empresas privadas. Muito 

menos com empresas turísticas (informação verbal)
68

. 

 

A ausência de parcerias no Bairro da Liberdade é um elemento que limita 

as efetivas possibilidades de desenvolvimento, pois como já se argumentou ao longo 

da dissertação, as parcerias possibilitam vários benefícios, como a 

criação/fortalecimento de uma cultura cívica e o desenvolvimento de capital social. 

No bairro da Liberdade percebe-se que esses elementos não existem, já que não há 

o envolvimento da comunidade na proposição/busca de projetos sociais que 

beneficiem o bairro, e não há parcerias entre as empresas. 

Mas essa situação pode ser alterada pelo cultivo em âmbito local de 

sentimentos de solidariedade, confiança e espírito coletivo. Sobre isso Zapata e 

Zapata (2006) dizem ser necessários: a construção de um ambiente social de 

confiança e de colaboração entre os agentes; o favorecimento de parcerias entre 

atores considerados de grande porte com aqueles considerados de menor porte, 

desde que essa relação possibilite complementaridade e o estímulo à participação 

das comunidades locais no processo.   

Elementos esses já desenvolvidos no litoral de Parnamirim: 
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 Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 13/11/2012.  
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 Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 13/11/2012.  
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Realizamos parcerias, as empresas turísticas fazem parcerias, nós sempre 

estamos convidando elas a participarem, como reuniões, eventos, de 

respeito na área do turismo (informação verbal)
69

.  

O presidente da AMOPIN fala sobre a formação de parcerias no bairro de 

Pirangi do Norte, principalmente as mais simples, como a organização de reuniões e 

eventos, o que é uma iniciativa válida, já que a partir dessas podem ser propostas 

parcerias mais substantivas. Como é o caso da ONG Oceânica: 

[...] a oceânica depois que chegou aqui, ela chegou com o projeto ponta de 

pirangi, deu assim uma melhorada muito boa, com relação à comunicação 

com a esfera federal, estadual com a comunidade aqui, principalmente com 

relação ao termo de ajustamento e conduta dos empresários na atividade 

de turismo de passeios náuticos, que vão para os parrachos. Então, isso 

tem dado bons resultados com relação a esse ajustamento dos 

empresários, reduzindo o número de visitantes, para tentar diminuir os 

impactos e até mesmo conhecer antes que se agrave o impacto, e eles 

concordaram, eles são os principais parceiros, agora dessa atividade. Eles 

querem colocar para frente, eles estão aceitando todos os termos, eles 

aceitaram todos os termos, [a iniciativa privada] que são os empresários 

que fazem passeios, que vão para os parrachos, são 4, 5 3, empresas... E 

eles estão muito engajados na melhora [...] (informação verbal)
70

.  

A fala acima enfatiza a formação de parcerias da sociedade civil com a 

iniciativa privada, evidencia que é a própria sociedade civil a responsável por propor 

as parcerias, o que demonstra ativismo e protagonismo desses entes. O depoimento 

da ONG Oceânica demonstra ainda que esse ativismo tem trazido mais benefícios 

que o simples apoio da iniciativa privada, pois tem gerado melhor comunicação “com 

a esfera federal, estadual com a comunidade aqui” e transformado os empresários 

que organizam passeios nos Parrachos de Pirangi em parceiros da ONG na 

proteção ao meio ambiente. 

Esse é um exemplo que ilustra a relevância das parcerias na geração de 

uma colaboração coletiva, mesmo que os interesses dos parceiros sejam diferentes. 

Nesse caso, a ONG Oceânica está interessada em proteger o meio ambiente por 

essa ser sua missão enquanto órgão do terceiro setor ligado à questão ambiental. Já 

os empresários possuem interesse em preservar esses recursos naturais porque da 

sustentabilidade desses depende a sustentabilidade de suas empresas. 

Acrescentando-se o fato de que a mobilização da ONG na localidade, com vários 

                                                             
69

 Presidente da AMOPIN, entrevista concedida 25/08/2012.  
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projetos ligados ao meio ambiente, possibilita um diálogo do município com a 

Federação e o estado.  

Sobre o indicador Facilidades Econômicas percebemos que o quadro 

anteriormente exposto se repete. No litoral de Parnamirim nota-se crescimento da 

economia do turismo, com mais receita turística e empregos gerados. Já no Bairro 

da Liberdade esse crescimento não é percebido, tendo em vista que conforme já se 

argumentou pelo presidente da associação dos moradores, nesse bairro não se 

percebe o turismo enquanto uma atividade econômica local.  

Sobre os efeitos do turismo na economia e nos empregos gerados no 

litoral de Parnamirim, o representante da ONG Oceânica nos coloca uma questão 

importante: 

A economia vem crescendo, porque a população vem crescendo, o número 

de empresas também, assim, os condomínios crescem com isso vêm mais 

veranistas, com poder aquisitivo maior. E na verdade o emprego cresce, 

mas é temporário, é mais no verão, é quando tem maior circulação de 

pessoas, veranistas, turistas aqui, e ai que abre o mercado para esses 

trabalhos temporários, que é pilotar lancha, muitos pescadores particulares 

pilotam lancha nesse período, é... o comércio local aumenta, tem 

empregabilidade só para o período do verão, pelo que eu percebo, pelo que 

se percebe todo ano (informação verbal)
71

.  

 

Essa fala nos encaminha para uma questão significativa relacionada ao 

turismo, que é com relação aos empregos gerados pela atividade serem em grande 

parte, temporários, frutos da alta estação. No entanto, como estamos trabalhando 

com a perspectiva de ser o turismo um elemento do desenvolvimento como 

liberdade, uma situação como essa, poderia efetivamente diminuir essa 

possibilidade. Neste sentido, quando analisamos uma condição como essa, comum 

em vários destinos do Brasil e do Mundo, pensamos que o aumento do fluxo turístico 

na alta estação é algo comum e esperado, uma vez ser esse o período em que as 

pessoas em férias e que possuem recursos financeiros para isso, viajam em busca 

de lugares aprazíveis onde possam descansar, antes de retomar a vida cotidiana. 

Contudo, devemos considerar que esse fato não impede que nos demais 

períodos do ano, chamados de baixa estação, os destinos turísticos mantenham um 

fluxo turístico considerável e responsável por manter a economia funcionando e 

garantindo estabilidade aos empregos do setor. Mas para que um fato como esse se 

concretize é necessário que os destinos turísticos criem alternativas que garantam o 
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 ONG OCEÂNICA, entrevista concedida 02/10/2012.  
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fluxo contínuo de visitantes nesses períodos de menor fluxo. São exemplos dessas 

possibilidades, a criação de outros produtos turísticos, como novos equipamentos de 

lazer e a implementação do chamado turismo de eventos, aquele nos quais as 

pessoas se deslocam para uma cidade com o objetivo de participar de algum 

congresso científico ou reunião de negócios. Assim, no período de baixa estação, o 

destino turístico receberia os turistas de fins de semana e feriados, que não 

dispondo de muito tempo, permaneceriam 2 ou 3 dias na cidade.  Desse modo, os 

empregos gerados pelo turismo não seriam sazonais, ocorreriam durante todo o 

ano. 

No entanto, não devemos confundir os meios com os fins, os recursos 

econômicos do turismo só serão relevantes na medida em que contribuírem para 

aumentar a renda da população:   

[...] Há excelentes razões para não confundir os meios com os fins, e para 

não considerar os rendimentos e a opulência como importantes em si, em 

vez de valorizá-los condicionalmente pelo que ajudam as pessoas a 

realizar, incluindo uma boa vida e que valha a pena (SEN, 2000, p. 260) 

O fragmento da ideia do autor nos leva de volta a uma questão crucial que 

estamos tentando demonstrar, isto é, que não adiantará crescimento da economia 

do turismo se não houver correspondentemente a isso formas de distribuir os 

recursos econômicos, isto é, se os recursos gerados pelas cifras deixadas na 

economia não se reverterem em oferta de melhores condições de vida para a 

população. E foi justamente esse quesito que tentamos verificar nas falas dos atores 

locais, tendo eles afirmado que o turismo apesar de crescer economicamente em 

âmbito local não ocasionou melhorias na renda da população, sendo os efeitos 

correspondentes a isso, limitados. 

Podemos encontrar a justificativa para esses efeitos limitados do 

crescimento econômico na renda da população local no fato de ainda ser preciso 

fortalecer a gestão pública do turismo no município, de modo que os recursos 

econômicos gerados em Parnamirim ocasionem benefícios sociais, algo que o 

PRODETUR objetivava realizar, ou seja, contribuir para o fortalecimento 

institucional, mas que não ocorreu em sua plenitude pelos motivos já expostos na 

parte referente à avaliação da Gestão Pública. Neste sentido, podemos afirmar que 

fortalecer institucionalmente as secretarias municipais de turismo, é algo significativo 

para capacitar as secretarias na gestão dos recursos advindos do setor. Indicando a 
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necessidade de essa ação ocorrer de forma mais substancial nas próximas etapas 

do programa.  

Com relação ao Indicador Garantias de Transparência, verificamos que 

esse indicador é visto com efetividade pelos participantes das entrevistas, isso 

porque o programa disponibiliza tanto ações diretamente na UEE-RN quanto na 

internet. Dos três participantes, verificamos que o Presidente da AMOPIN é aquele 

que possui maior quantidade de informações a respeito do programa, por ser o mais 

envolvido com o turismo local, e principalmente por ter participado, sempre que 

possível, das reuniões do Polo Costa das Dunas. Já a ONG Oceânica possui 

algumas informações sobre o programa, mas em quantidade menor que o anterior. 

Por sua vez, a Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, apenas teve 

acesso às informações mais básicas com relação ao programa, principalmente com 

relação as suas ações de qualificação profissional, ação essa que foi realizada no 

bairro. 

Dessas colocações gostaríamos de dizer que o ponto a ser discutido não é 

tanto a oferta ou não de garantias de transparência pelo PRODETUR, pois essas 

existem, o ponto a ser discutido é que as pessoas ainda não possuem a iniciativa de 

procurar por essas informações, o que muitas vezes pode não produzir visibilidade 

do programa: 

 Eu não vejo nenhuma visibilidade do PRODETUR aqui [...] Sabe assim, 

tem um presidente da associação de pirangi do norte, que ele participa 

bastante de reuniões do polo costa das dunas, do PRODETUR, ele tem 

conhecimento, tem passado isso para a comunidade que participa de 

reunião [reuniões da associação], ele está sempre conversando com a 

comunidade, ele é uma pessoa bem aberta, ele tem um conhecimento 

sobre isso aí [...]  (informação verbal)
72

.  

 

A fala demonstra, na percepção do entrevistado, que o PRODETUR não 

possui visibilidade no litoral de Parnamirim, principalmente porque há ausência de 

reuniões da gestão pública para com a população local para falar sobre o 

andamento do programa. Carência essa suprida pelo papel que cumpre a AMOPIN 

no local, informando a comunidade sobre o andamento das ações. Conforme já 

argumentamos com relação à avaliação da iniciativa privada, uma possível solução 

para esse caso seria o arranjo institucional do PRODETUR prever nas próximas 

etapas do programa, a criação dos conselhos municipais gestores como um 
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elemento imprescindível na condução do programa, assim, haveria maior 

aproximação entre as ações do programa e a visibilidade no local.  

Com relação ao indicador Fortalecimento da Gestão Municipal do Turismo, 

percebemos que na perspectiva dos entrevistados da sociedade civil, o PRODETUR 

em Parnamirim não obteve os resultados esperados com relação a esse indicador, 

não tendo, portanto, efetividade. Esses resultados esperados aos quais eles se 

referem estão baseados na percepção de que a secretaria municipal de turismo 

deveria realizar ações públicas de incentivo ao turismo e de melhorias para a 

localidade durante todo o ano, e não somente no período do veraneio, na chamada 

alta estação, algo percebido com intensidade pelos entrevistados: 

Eles só incentivam o turismo nessa época do veraneio, porque os 

veranistas vem para as casas de praia, né? aí ficam mostrando shows, mas 

shows não é tudo no turismo né? (informação verbal)
73

.  

A fala do Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da 

Liberdade mostra que não tem existido um incentivo constante ao turismo em 

Parnamirim, destacando-se apenas no veraneio, algo também presente na fala da 

ONG Oceânica:  

Eu não tenho visto [melhoria de ações locais da secretaria municipal do 

turismo]. No veraneio é que acontecem várias ações, limpeza um pouco 

mais frequente, porque também o movimento é maior, é... Segurança 

melhora, porque se aumenta o movimento... Mas fora dessa estação, não 

tem... Tudo some, tudo isso some. Então o comércio local vira o básico do 

básico, o comércio local, restaurantes são pouquíssimos, então no verão, 

eles abrem dezenas, apenas no verão (informação verbal)
74

.  

 

A fala evidencia que as ações da secretaria municipal de turismo se detêm 

em grande medida às intervenções realizadas no veraneio, por compreender o 

período de maior movimento de pessoas no litoral de Parnamirim.  Percepção essa 

um pouco diferente do presidente da AMOPIN, que elenca vários avanços nas ações 

da secretaria municipal de turismo, contudo, ressalta que essas ainda não são 

suficientes, precisando-se realizar algumas melhorias: 

 

Estão melhorando. Eles têm melhorado com relação ao carnaval. Melhores 

ações da prefeitura no turismo com que diz respeito à infraestrutura para o 

turista. Por exemplo, o município tem contribuído muito nessa questão da 

                                                             
73

 Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 13/11/2012.  
74

 ONG OCEÂNICA, entrevista concedida 02/10/2012.  
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saúde para receber o turista, nós temos aqui a unidade de saúde, que 

atende pessoal de todo mundo, é até modelo, e eles estão preocupados 

com tudo isso, quando o turista chega aqui na parte da saúde, nós temos. A 

segurança, eles tem lutado, que é um problema grande, mas eles tem 

botado. Eles têm buscado trazer atividades turísticas para cá, como na 

semana santa, festa junina, tudo para promover o turismo. Mas, assim, 

ainda falta muita coisa [...] ainda ta faltando na secretaria de turismo de 

Parnamirim, buscar, cobrar, reivindicar, trazer as ações (informação 

verbal)
75

.  

 

A fala do presidente da AMOPIN elenca várias ações que estão sendo 

realizadas pela secretaria municipal de turismo como forma de dar suporte a 

atividade turística, como a criação da unidade de saúde, o reforço que tem tido a 

segurança pública, e a diversificação dos eventos locais, não circunscrevendo-se 

apenas ao carnaval, mas realizando-se festejos em outras datas, como na semana 

santa e na festa junina. Contudo, mesmo com essas intervenções, nota-se na fala 

do gestor um apelo para que a atuação da secretaria de turismo seja mais 

substancial, ao dizer que esta precisa “buscar, cobrar, reivindicar, trazer as ações”.  

Isso nos indica o fato de que a Secretaria de Turismo de Parnamirim não 

atua com todas as possibilidades de intervenção na criação e mobilização de ações 

locais. Tendo sido limitada a efetividade do PRODETUR nesse aspecto, 

principalmente pela inexistência em âmbito local de ações de reestruturação da 

Secretaria Municipal de Turismo e de capacitação de Gestores Públicos, as quais 

eram imprescindíveis para que a gestão do turismo estivesse preparada para gerir, 

da forma mais adequada, a atividade turística local.  

Entretanto, é relevante ressaltamos que o PRODETUR não é o único 

instrumento para fortalecer a gestão pública local, tendo outros meios disso 

acontecer, principalmente através da cobrança que a população local e a sociedade 

civil podem assumir na exigência por uma melhor gestão, elemento que Green 

(2009) ressalta: 

[....] uma sociedade civil ativa e progressista pode ser profundamente 

transformadora e melhorar a vida de seus participantes e da sociedade 

como um todo, empoderando pessoas em situação de pobreza para exigir 

mudanças e responsabilizar seus governantes por ações ou omissões. Ao 

longo do tempo, a cidadania ativa pode tornar os Estados mais efetivos. 

Quando os estados estão ausentes, as organizações da sociedade civil 

podem preencher esse vazio e manter serviços em funcionamento pelo 

menos em um nível básico. No entanto, as organizações da sociedade civil 

não são um caminho mágico para o desenvolvimento e tampouco podem 
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substituir Estados responsáveis e efetivos, capazes de gerar melhorias 

concretas e sustentáveis na vida das pessoas. Na prática, o 

desenvolvimento exige os dois (p. 72).  

 

Uma sociedade civil organizada que seja capaz de mobilizar as pessoas 

em prol dos assuntos coletivos, cobrando e exigindo dos governantes, pode ser um 

elemento importante de tornar a gestão pública mais eficaz, isso porque em países 

democráticos, como é o caso do Brasil, os representantes políticos serão 

escolhidos/mantidos no poder dependendo do quanto suas ações estejam em 

concordância com o que as pessoas esperam delas.  Quanto mais exigências forem 

feitas a gestão pública, maiores serão as possibilidades das intervenções realizadas 

por ela serem as melhores possíveis. Neste sentido, uma sociedade civil forte 

influencia na constituição de um Estado forte (BRESSER PEREIRA, 1999), sendo 

esses dois elementos, importantes para o desenvolvimento.  

Neste sentido, na avaliação da sociedade civil sobre o PRODETUR, 

verificaremos que as percepções colocadas pelos entes entrevistados são 

substanciais e complexas, mostrando tanto aspectos que demonstram resultados 

relevantes do programa, quanto limitações dos seus resultados, apontando 

possíveis caminhos pelos quais o turismo e o PRODETUR podem contribuir de 

forma mais efetiva para a melhoria social.  

Assim sendo, apresentamos a seguir, a avaliação da população local 

sobre a efetividade do PRODETUR em Parnamirim.  

 

5.4 Na ótica da população beneficiada pelo programa 

 A população local mobilizada para realizar a avaliação do PRODETUR 

em Parnamirim contemplou vinte pessoas, dessas: dez participaram do Grupo focal 

em Pium; cinco foram entrevistas em Pirangi do Norte, e outras cinco foram 

entrevistadas no Bairro da Liberdade. O único critério de escolha das pessoas que 

participariam da pesquisa de campo, é que estas deveriam ter participado dos 

cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa, tendo em vista que 

tínhamos o objetivo de verificar quais as efetivações que esses cursos ocasionaram 

na vida dessas pessoas.  

O grau de instrução desses moradores locais, tanto dos participantes do 

grupo focal quanto dos participantes das entrevistas, foi no máximo, segundo grau 

completo. Especificamente, das dez pessoas entrevistadas do grupo focal, seis 
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tinham o segundo grau completo, enquanto quatro tinham apenas o primeiro grau. 

Das dez pessoas entrevistadas, sete tinham segundo grau completo, enquanto três 

possuíam primeiro grau completo. Os cursos de qualificação profissional realizados 

por essas pessoas foram os seguintes: inglês, recepcionista, empreendedorismo, 

informática, garçom, administração hoteleira, camareira, Manipulação Segura de 

Alimentos, Vendedor, Cozinheiro, e Organizador de Eventos.  

Faz-se mister ressaltar que a avaliação da efetividade do PRODETUR na 

perspectiva da população local, não está vinculada apenas aos cursos de 

qualificação profissional realizados, mesmo que estes sejam importantes na 

identificação das efetivações na vida dessas pessoas, mas está vinculada à visão da 

população sobre a totalidade do programa no âmbito local, baseada na análise dos 

indicadores de avaliação.   

A análise do indicador Oportunidades Sociais pela população local 

evidencia algumas efetivações que o PRODETUR ocasionou na vida dessas 

pessoas, que não estão vinculadas estritamente a retornos econômicos, mas estão 

relacionadas à subjetividade, a forma como essas pessoas são percebidas dentro da 

própria comunidade e a autoestima que a expansão da escolaridade, a partir da 

realização dos cursos de qualificação profissional, ocasionou. O que é percebido na 

fala abaixo: 

Esses cursos têm uma importância muito grande, porque podemos nos dá 

melhor no trabalho, desenvolver as atividades melhor, fora o conhecimento 

em si mesmo adquirido com esses cursos, que para mim só tem mesmo a 

acrescentar (informação verbal)
76

.  

 

Na fala do Morador local de Pirangi do Norte percebemos que os cursos 

de qualificação profissional ofertados pelo PRODETUR cumprem uma função para 

além de qualificar para o trabalho na área do turismo, tendo em vista que as 

pessoas dão valor ao próprio conhecimento adquirido com a realização desses, algo 

também presente na fala abaixo: 

 

Nada mudou para mim com relação ao emprego, mas o que mudou é que 

eu aprendi mais um pouco. O curso significou para mim realização, na 

minha vida (informação verbal)
77

.  
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 Morador Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 11/12/12.  
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 Morador Local do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 03/12/12.  
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Quando o morador afirma que mesmo que o curso não tenha causado 

mudanças com relação ao emprego, mas que significou uma realização na sua vida; 

percebemos o quanto que uma oportunidade como essa pode ser significativa para 

quem não teve chances de prosseguir os estudos. Essa situação é importante pelo 

que Sen (2000) nos coloca com relação aos processos e oportunidades sociais, 

sendo esses importantes pelo papel constitutivo que assumem no incentivo ao 

desenvolvimento como liberdade.  O que também é percebido no fragmento abaixo: 

 

Isso é muito bom para a gente, porque nós enriquecemos o currículo. 

(informação verbal)
78

.  

 

A expressão “enriquecemos o currículo” mostra o quanto essas pessoas 

estão cientes dos desafios atuais do mundo profissional, extremamente competitivo, 

saindo na frente aquelas pessoas mais preparadas profissionalmente, com o 

currículo “rico”. Neste sentido, gostaríamos de chamar atenção para o quadro 

encontrado entre a relação: cursos de qualificação profissional do PRODETUR x 

ocupação de cargos no mercado de trabalho.  

Essa situação é delineada como consequência de um fato já exposto 

anteriormente, que se refere ao fato do turismo em Parnamirim se concentrar no 

litoral. Assim percebemos que no Bairro da Liberdade, por não ter a atividade 

turística desenvolvida, dos cinco entrevistados, apenas um conseguiu emprego após 

realizar os cursos de qualificação profissional do PRODETUR e, mesmo assim, esse 

emprego foi temporário. No entanto, reiteramos que os entrevistados consideram 

valiosa a oportunidade em si da realização dos cursos: 

 

Nada mudou, continua na mesma. Contudo, minha escolaridade melhorou. 

Acho uma atitude muito boa para qualificar as pessoas (informação 

verbal)
79

.  

 

Na fala acima percebe-se que o entrevistado considera a qualificação 

uma atitude adequada, por propiciar o aumento da escolaridade, que ele não teria, 

caso não tivesse realizado o curso, algo também presente na fala abaixo: 

 

Nada mudou. Mas achei esses cursos importantes (informação verbal)
80

.  
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 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
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 Morador Local do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 30/11/12.  
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 Morador Local do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 02/12/12.  
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A fala acima evidencia que apesar da realização do curso não ter 

ocasionado até o momento maiores oportunidades no mercado de trabalho, fazer 

esse curso é algo relevante, entendimento também presente no grupo focal em 

Pium: 

A realização do curso é muito importante para a gente, porque pelo menos 

agora nós estamos qualificados, se aparecer uma vaga, a gente vai lá e 

ocupa (informação verbal)
81

.  

 

A situação em Pium é um pouco parecida com a situação do Bairro da 

Liberdade, das dez pessoas participantes do grupo focal, apenas duas estavam 

trabalhando na área do turismo, tendo nos dois casos, conseguido emprego antes 

da realização do curso, o que indica que terem realizado a qualificação profissional 

do PRODETUR não foi um elemento imprescindível para a colocação no mercado 

de trabalho. No entanto, no grupo focal, ao questionarmos o grupo sobre os motivos 

de não estarem trabalhando no turismo, tendo em vista residirem em um bairro 

litorâneo, os participantes do grupo focal foram muito enfáticos ao afirmar que não 

estavam trabalhando na atividade turística, pelo fato de não terem efetivamente 

procurado pelos empregos após o término dos cursos. O que está presente no 

depoimento abaixo: 

Eu acho que se nós procurássemos de verdade, com todos esses 

certificados que tivemos, nós acharíamos uma vaga. Ainda mais nesse 

tempo de dezembro, janeiro, em que os hotéis estão tudo pegando gente. 

Nós conseguiríamos (informação verbal)
82

.  

 

O fato das pessoas não se mobilizarem para procurar por um emprego, 

mesmo precisando deles, como foi constatado no grupo focal em Pium, nos mostra 

que essas pessoas ainda estão em uma situação de passividade significativa frente 

a um processo no qual elas tem uma parte de responsabilidade, isto é, se uma 

política pública deu oportunidade a essas pessoas de obterem qualificação 

profissional em um setor do turismo, seria agora responsabilidade delas, em 

contrapartida, procurar pelos empregos: 

 

Porque tem gente que fez o curso, possuem qualificação, mas mesmo 

assim não procura informação, não procura conseguir nas empresas, ou 

aqui ou em Natal mesmo. Tem gente que não se incomoda de procurar, não 

tem acesso à informação, porque para procurar essas coisas temos que 
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acessar a internet e a realidade é que tem gente que não sabe acessar, não 

sabe procurar. Eu mesmo sei, sei procurar na internet, mandar currículo, 

tudo pela internet (informação verbal)
83

.  

 

A fala do morador local de Pium refere-se a um dos que possuem 

emprego na atividade turística. Ele ressalta que para conseguir um emprego, as 

pessoas teriam que procurar pela “informação” principalmente na Internet, um meio 

eficaz que pode ser utilizado para “mandar currículo”, e assim, aumentar as chances 

de conseguir um emprego de forma mais rápida. No entanto, a fala também 

demonstra que muitas pessoas ainda não sabem procurar pela informação por não 

saberem utilizar as ferramentas digitais da internet. Essa situação evidencia as 

privações diversas pelas quais as pessoas passam, nesse caso, a privação de não 

ter acesso à internet e por isso mesmo não saber como procurar pela informação.    

Evidentemente que essa situação está permeada por uma situação maior 

anteriormente referida que é o caso da passividade, já que a Internet é apenas um 

dos meios de procurar informações, existindo outros, como jornal e televisão. Não 

sendo o fato de não saber como procurar ou não ter acesso à internet em casa, um 

fato que atrapalhe por completo a procura por empregos. Neste sentido, ressaltamos 

a importância que possui despertar nas pessoas a condição de agente, isto é, 

mobilizar nas pessoas a percepção de que podem e devem ser agentes de seu 

próprio destino, mobilizando-se em busca de melhores condições de vida, sempre 

que isso for possível. Nesta perspectiva, o poder público é o principal ator que deve 

impulsionar o afloramento da condição de agente nas pessoas.  

Por sua vez, o caso de Pirangi do Norte, é diferente do caso do Bairro da 

Liberdade e de Pium. Primeiro, porque nota-se tanto nas conversas informais com 

os moradores quanto na realização das entrevistas, que a população do bairro 

possui maior ativismo, isto é, a condição de agente mais desenvolvida. Nesta 

perspectiva, todos os cinco entrevistados são trabalhadores formais do turismo. 

Dos cinco entrevistados, três já possuíam emprego antes de realizarem os 

cursos, e dois conseguirem emprego após a participação nos cursos. É considerado 

de maneira geral por eles que o PRODETUR e os empregos gerados na área do 

turismo são relevantes: 

O PRODETUR é importante porque contribui para o turismo, que é a fonte 
de renda de muita gente, ele pode contribuir sim para o desenvolvimento. 
Muita gente aqui depende do turismo, se não houver turismo, sei nem o que 
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 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
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dizer. Aqui no litoral, nós temos muitos atrativos, o cajueiro, os parrachos de 
Pirangi, se não houver investimento nessa área, não tem nada (informação 
verbal)

84
.  

 
A expressão “se não houver turismo, sei nem o que dizer” demonstra a 

importância que é atribuída ao turismo enquanto atividade econômica do litoral de 

Parnamirim. Neste contexto, os cursos de qualificação realizados através do 

PRODETUR são vistos enquanto uma oportunidade de se inserir nesse mercado, a 

partir do qual as pessoas podem começar a participar da vida econômica e social: 

 

Eu consegui um emprego. É importante para mim pelo fato de ter 

melhorado meu currículo e conseguir meu emprego, agora posso ajudar 

meus pais nas contas todo mês (informação verbal)
85

. 

 

O fato dessa moradora de Pirangi do Norte conseguir um emprego a partir 

da realização dos cursos de qualificação do PRODETUR e, com isso conseguir 

ajudar os seus pais a pagar as contas do mês, nos mostra o quanto os 

intitulamentos econômicos, não são “importantes em si”, mas “condicionalmente pelo 

que ajudam as pessoas a realizar” (SEN, 2000). Nessa situação, os rendimentos 

auferidos no emprego são importantes não como um fim, mas condicionalmente, 

pela satisfação da pessoa que agora pode ajudar os seus pais nas contas em casa, 

decorrendo disso, o aumento da própria autoestima, de se sentir útil e importante 

para o sustento da família.  

Também foram identificados na percepção dos moradores locais os 

benefícios que as obras de infraestrutura realizadas pelo programa ocasionaram na 

comunidade, que corresponde a essa segunda fase do PRODETUR, a construção 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, e a recuperação de passivos ambientais do 

Binário de Pirangi e da RN 313. Entretanto, é importante destacar que a população 

local só tem acesso às informações do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

Eu acho o esgotamento sanitário muito importante, porque além de 

melhorar a qualidade ambiental, melhora nossa qualidade de vida 

(informação verbal)
86

.  
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 Morador Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 11/12/12.  
85

 Moradora Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 22/08/12.  
86

 Morador Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 22/08/12.  
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Na fala do morador de Pirangi do Norte, verifica-se que ele possui a 

percepção da relevância do esgotamento sanitário tanto para o meio ambiente, 

quanto para sua qualidade de vida. O que também é percebido em Pium:  

 

 O esgotamento é muito importante para a qualidade de vida, principalmente 

da saúde da gente (informação verbal)
87

.  

 

Com relação a essas obras percebe-se que a população local tem o 

entendimento da relevância que o Sistema de Esgotamento Sanitário possui 

enquanto equipamento da infraestrutura urbana. Considerando que ele é um 

elemento importante da saúde, pois possibilita menos riscos de contração de 

doenças. Contudo, os participantes das entrevistas ressaltaram o fato das obras não 

estarem concluídas, sendo imprescindível finalizá-las para que eles comecem a 

dispor dos seus benefícios.  

Com relação às Liberdades Políticas percebe-se que os moradores ainda 

não utilizam os mecanismos de participação e controle social estabelecidos pelo 

PRODETUR. Não sendo uma questão da falta de efetividade do PRODETUR com 

relação a esses instrumentos, pois eles existem, mas do fato desses mecanismos 

não serem ainda utilizados pela população local. Nos três bairros de pesquisa todos 

os entrevistados afirmaram conhecer a existência do Conselho de Turismo do Polo 

Costa das Dunas, no entanto, até o momento da entrevista, nenhum deles tinha 

participado das reuniões. 

O próprio associativismo é algo ainda bastante tímido em âmbito local, 

principalmente em Pium e no Bairro da Liberdade, percebendo-se uma mobilização 

maior em Pirangi do Norte. Especificamente em Pium, o grande entrave local é a 

falta de uma associação local de moradores, fato que foi bastante debatido entre os 

entrevistados, pois todos afirmaram que não dispor de uma associação local é um 

elemento limitante dos benefícios que podem ser trazidos para o Bairro: 

 

O problema nosso é que falta uma associação nossa, para lutar por nós 

aqui (informação verbal)
88

. 
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 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
88

 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
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A fala do morador de Pium denota o entendimento de que uma 

associação é uma forma de demandar ações em beneficio da comunidade, 

percepção também presente na fala abaixo:  

 

 

Falta uma organização aqui, porque se a população não cobrar não vem. 

Se não tiver uma associação para demandar as coisas, nada se organiza 

(informação verbal)
89

.  

 

Os depoimentos dos moradores locais demonstram que é atribuída 

relevância a constituição de uma associação local em Pium, na qual os moradores 

possam, organizadamente, dinamizar ações para a coletividade. A ideia exposta na 

fala “se a população não cobrar não vem” evidencia o entendimento de que é papel 

da população cobrar dos governantes melhores condições de vida. Essa percepção 

dos moradores de Pium é significativa, pois a partir dela, eles poderão além de criar 

a associação, algo que eles afirmaram que irão fazer em 2013; a utilizarão como um 

espaço de diálogo público.  

Isso é um elemento relevante porque possibilitará expansão das 

liberdades políticas desses moradores, principalmente da participação política, do 

diálogo e da interação pública, elementos imprescindíveis para fortalecer a 

democracia, sendo instrumento constitutivo do desenvolvimento: “[...] as liberdades 

políticas e os direitos democráticos estão entre os ‘componentes constitutivos’ do 

desenvolvimento” (SEN, 2011, p. 381). 

O mesmo não é percebido no Bairro da Liberdade, onde os moradores 

afirmaram que não participam de associações locais, especificamente da 

Associação dos Moradores do Bairro da Liberdade, porque não se sentem 

motivados a fazer parte, não percebendo qual diferença poderia fazer sua 

colaboração no processo. Esse entendimento demonstra que nesse bairro as 

pessoas parecem estar descrentes do quanto significativo pode ser a ação coletiva, 

baseada nos interesses comuns.  

Já em Pirangi do Norte, as cinco pessoas entrevistadas afirmaram que 

oficialmente não fazem parte de nenhuma associação local, contudo, nesse bairro 

há uma diferença com relação ao Bairro da Liberdade, que é o fato deles atribuírem 
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 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
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importância a participação enquanto um aspecto positivo para o benefício da 

comunidade: 

Não faço parte de nenhuma associação, conselho local, mas acho isso 

muito importante para beneficiar a população (informação verbal)
90

. 

 

A fala evidencia o quanto uma organização local, seja associação ou 

conselho, pode ser benéfico para a população, entendimento presente na fala 

abaixo: 

Não, eu não faço parte de nenhuma associação. Mas eu acho importante 

sim para o desenvolvimento da população entre si, para buscar melhorias 

(informação verbal)
91

. 

 

As falas mostram o significado atribuído à participação: “beneficiar a 

população”, “desenvolvimento da população entre si”, “buscar melhorias”. Ao 

questionarmos sobre os motivos que levavam a população de Pirangi do Norte a não 

participar de associações locais, tendo em vista que eles atribuíam relevância a isso, 

foram dadas algumas justificativas, como o tempo corrido entre o trabalho e a casa, 

a não coincidência das reuniões da associação com o horário disponível deles, e até 

mesmo o comodismo, de não ter a força de vontade de participar.  

Neste sentido, indicamos que da mesma forma que no Bairro da 

Liberdade, os lideres locais de Pirangi do Norte precisam realizar ações de 

mobilização da população local, tendo em vista que essa já atribui importância ao 

processo participativo, sendo necessário aflorar o incentivo para que isso se 

concretize.  

Com relação ao indicador Facilidades Econômicas percebemos que o 

PRODETUR ocasionou melhorias na economia de Parnamirim, fato percebido pelos 

seus diversos atores. No entanto isso ainda não significou um aumento real de 

renda da população local, no sentido de ocasionar uma expansão geral da renda. No 

entanto, o turismo é muito significativo na geração de empregos na localidade, 

segundo projeções da Secretaria Municipal de Turismo, há uma média de 4.000 

pessoas empregadas no setor, 1.500 na área de hospedagem, 2.000 na área de 

alimentos e bebidas, e 500 pessoas área de entretenimento e lazer92 (PESQUISA 

DE CAMPO, 2012).  
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 Moradora Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 25/08/12.  
91

 Moradora Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 22/08/12.  
92

 Segundo informações da Secretaria Municipal de Turismo de Parnamirim, eles não possuem a 
evolução dos empregos diretos e indiretos gerados pelo turismo anualmente, não sendo por isso 
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Por isso, o turismo é uma atividade econômica importante para 

Parnamirim, sendo preciso que a Gestão Pública, disponibilize formas de distribuir 

os recursos econômicos, conforme afirma Sen (2011, p. 381): 

 

[...] a conexão geral entre crescimento econômico tende a expandir o 

tamanho da receita pública, que pode ser usada para fins sociais, como 

escolas, assistência médica e à saúde e outros serviços que melhoram 

diretamente a vida e as capacidades das pessoas. 

 

Relacionado à relação PRODETUR e renda gerada para a população 

local, percebemos ao longo das entrevistas com os moradores, que mesmo no caso 

deles não perceberem aumento das rendas auferidas a partir das qualificações 

realizadas pelo PRODETUR, estes moradores atribuem significado a qualificação 

para além da renda econômica, algo já discutido quando falamos das oportunidades 

sociais: 

O que mais mudou na minha vida após realizar os cursos, não foi minha 
renda, foi a minha escolaridade, que agora eu tenho qualificação na área de 
cozinha, informática e vendedora. Ainda não ganho mais por isso, mesmo 
assim acho importante, pois aprendi mais e tenho mais conhecimento, 
aprendi muito mais com esses cursos. Acho isso muito importante para 
pessoas de baixa renda. Quando vai ter mais cursos? (informação verbal)

93
.  

 

Percebemos nessa fala da moradora local de Pirangi do Norte que o 

PRODETUR ocasiona efetivações não econômicas, de satisfação pelo 

conhecimento adquirido, principalmente quando a moradora pergunta “Quando vai 

ter mais cursos?”, essa é uma forma dela dizer que gostaria de realizar outros 

cursos profissionais, para adquirir assim, mais conhecimento.  

Na mesma linha de raciocínio o morador abaixo faz a seguinte fala: 

 
A mudança salarial com certeza virá, com esse conhecimento que a gente 
adquiriu, se a gente conseguir por em prática, você estará desenvolvendo 
seu trabalho melhor e com certeza a remuneração vem conforme você vai 
desenvolvendo seu trabalho (informação verbal)

94
.  

 

Nesta fala percebemos que o morador local acredita que a participação no 

curso de qualificação é uma oportunidade de desencadear um aumento salarial, a 

partir do momento em que ele conseguir desenvolver as atividades do trabalho de 

                                                                                                                                                                                              
possível disponibilizar esses dados na dissertação. Ainda segundo informações da secretaria, apenas 
recentemente, a partir de 2012, é que eles começaram a sistematizar esses dados.  
93

 Moradora Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 25/08/12.  
94

 Morador Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 11/12/12.  
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forma mais eficaz. Esse mesmo quadro é percebido em Pium e no Bairro da 

Liberdade, as pessoas que participaram das entrevistas atribuem relevância aos 

cursos de qualificação realizados, mesmo que isso não tenha ocasionado uma 

melhoria salarial imediata.  

Com relação ao indicador Garantias de Transparência, verificamos que 

nos bairros pesquisados os moradores locais dizem que das garantias de 

transparência do PRODETUR, eles só conhecem o Conselho de Turismo do Polo 

Costa das Dunas, onde as ações do programa são discutidas por todos os atores do 

turismo, não tendo eles participado de nenhuma reunião. 

No âmbito local eles disseram que não são mostrados, discutidos ou 

explicados quaisquer dados sobre o programa, chegando informações para eles 

apenas dos cursos de qualificação profissional que foram ofertados, e no máximo, 

sobre o esgotamento sanitário. Inclusive alguns moradores disseram ter 

conhecimento sobre o sistema de esgotamento sanitário, mas não sobre o fato dele 

ser uma ação do PRODETUR:  

 

Aqui chega para a gente, à informação só dos cursos. Qualificação para 

todo mundo (informação verbal)
95

.  

 

Percebe-se na fala do grupo focal em Pium que a principal informação 

divulgada para a população local é sobre os cursos de qualificação profissional 

ofertados, elemento que também apareceu no Bairro da Liberdade: 

 
Do PRODETUR, eu conheço só os cursos de qualificação (informação 
verbal)

96
.  

 

Mesmo quando a população tem conhecimento sobre a realização do 

esgotamento sanitário, o que acontece algumas vezes, é a não vinculação dessa 

ação ao programa:  

Sei que está tendo o esgotamento sanitário, mas não sabia que era pelo 
programa. Mas ainda não está finalizado. Eu acho muito importante o 
esgotamento, para gente que tem que está chamando o carro pipa, essas 
coisas, para poder limpar a fossa. Se tivesse tudo instalado, nós não 
teríamos mais esse problema, iria direto para a rede de esgoto (informação 
verbal)

97
.  
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 Grupo Focal Pium – Realizado em 06/11/2012.  
96

 Moradora Local do Bairro da Liberdade, entrevista concedida 30/11/12.  
97

 Morador Local de Pirangi do Norte, entrevista concedida 11/12/12.  
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Neste sentido, é fundamental que a gestão pública de Parnamirim 

divulgue para a comunidade sobre as ações do programa, já que muitos moradores 

não conhecem a totalidade de intervenção do programa. Sendo imprescindível 

inclusive a divulgação sobre a existência das Garantias de Transparência do 

PRODETUR, para que a própria comunidade consulte o status dos 

encaminhamentos, se assim desejar.  

Com relação ao indicador Fortalecimento da Gestão Pública, foi 

identificado nas falas dos moradores locais um sentimento de que a efetividade do 

PRODETUR é limitada quanto a esse quesito, no sentido de que não se percebe 

que a gestão pública municipal do turismo atue com todas as suas possibilidades de 

intervenção nos bairros pesquisados e não tendo sido alterada essa situação a partir 

da implementação do programa. Tendo-se um quadro de intervenção em que as 

ações da Secretaria Municipal de Turismo decrescem da seguinte forma: Pirangi do 

Norte  Pium Bairro da Liberdade.  

Pirangi do Norte é o point do turismo de Parnamirim, em todos os 

indicadores de avaliação do programa esse fato ficou constatado, isto é, a economia 

cresce mais, a quantidade de empregos gerados são maiores, a associação local e 

a ONG local relacionada ao turismo são mais articuladas, percebendo-se pelos 

atores locais, maior atuação da secretaria municipal de turismo no incentivo a 

atividade turística local, através da infraestrutura turística criada e do incentivo aos 

eventos anuais realizados, como é o caso do carnaval.  

Pium é o bairro que vive a sombra de Pirangi do Norte, algo elencado 

pelos moradores locais no momento de realização do grupo focal, ao afirmarem que 

em Pium a secretaria municipal de turismo não se preocupa em incentivar o turismo, 

faltando infraestrutura básica, como é o caso de não dispor de uma casa lotérica, 

exemplo esse dado pelos moradores, além de na praia de Pium faltar até iluminação 

pública. Os moradores locais afirmaram que essa situação é dada pelo fato do bairro 

ser local de passagem, isto é, dificilmente algum turista vai ao bairro com o intuito de 

visitar a praia local, no máximo vão a feira de frutas da localidade, já considerada 

uma marca da cultura do bairro. 

Por sua vez, o Bairro da Liberdade, por ser um bairro distante da zona 

litorânea, acaba não recebendo incentivos para a atividade turística. No entanto, a 

situação desse bairro é um pouco mais crítica do que nos bairros anteriores, pois 

nele os atores locais afirmam que não há geração de renda e emprego de nenhum 
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tipo, além de que é perceptível que o local está permeado por um sentimento de 

descrença quanto às possibilidades de melhorias sociais, não existindo um espírito 

coletivo local.  

Todo esse quadro delineado com base na pesquisa de campo em 

Parnamirim implica que a efetividade do PRODETUR é limitada, identificando-se 

intensidades diferentes das efetivações do programa em cada bairro pesquisado, 

isto é, nos bairros em que encontramos a atividade turística mais desenvolvida, as 

efetivações são em maior grau, já nos bairros em que há pouco ou não há turismo, 

encontramos efetivações em menor intensidade.  

Esse quadro exposto está emoldurado por uma situação mais ampla, que 

está relacionada às ações da gestão pública e ao posicionamento da sociedade civil 

em cada bairro da pesquisa. Percebemos que quanto mais a gestão pública atua 

substantivamente em um lugar, com ações articuladas com objetivos bem definidos, 

e quanto mais à sociedade civil atua coletivamente mobilizando a comunidade em 

prol de objetivos comuns, mais há chances de programas como o PRODETUR 

atingir seus objetivos plenos, isso porque as políticas públicas são inteiramente 

influenciadas pelas disposições econômicas, políticas e sociais dos ambientes onde 

se realizam. Isto é, pela forma como são disponibilizadas e utilizadas às liberdades 

instrumentais conforme colocadas por Amartya Sen.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo dessa dissertação de mestrado foi avaliar uma política 

pública de turismo, o PRODETUR II, com a pretensão de verificar em que medida 

este programa contribuía para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

residentes em sua área de atuação. Nesta perspectiva, escolheu-se a abordagem do 

desenvolvimento como liberdade do economista indiano Amartya Sen como 

direcionadora da avaliação do programa. A percepção de que essa abordagem do 

desenvolvimento era a indicada para a avaliação do PRODETUR II partiu da 

completa correspondência entre os seus pressupostos teóricos, percebendo o 

desenvolvimento como um processo de expansão das capacidades e liberdades dos 

indivíduos, com o objetivo geral do programa: melhorar a qualidade de vida das 

pessoas residentes no entorno das áreas dos destinos turísticos onde atua.  

A partir disso, escolhemos o município de Parnamirim no Rio Grande do 

Norte como campo empírico para realizar a avaliação do programa. A pesquisa de 

campo realizada no referido município apreendeu todas as alterações que o 

PRODETUR II ocasionou na localidade nos anos de implementação do programa 

2005-2012. A visita in loco na vida da comunidade nos bairros integrantes da 

pesquisa, Pium, Pirangi do Norte e Bairro da Liberdade; as conversas informais com 

moradores; as entrevistas semiestruturadas com os atores do turismo local, gestão 

pública, iniciativa privada, sociedade civil e população local; além da realização do 

grupo focal e da análise dos documentos oficiais; permitiram-nos obter todas as 

informações necessárias para a avaliação do programa no município. 

Como critério de avaliação do programa definimos o conceito de 

efetividade (ARRETCHE, 2009) das políticas públicas, que considera efetiva toda 

política pública que consegue alterar a realidade social que se propôs. Esse conceito 

foi articulado com um outro vinculado a perspectiva do desenvolvimento como 

liberdade, que é o de efetivações produzidas pelas políticas públicas, que nos dizem 

que toda política pública tem como objetivo ocasionar efetivações na vida do público 

alvo. Assim, na avaliação do programa aqui referido, considerados que o 

PRODETUR é efetivo sempre que ele consegue gerar efetivações na vida da 

população de Parnamirim.  

A partir dessas perspectivas, foram definidos indicadores de avaliação do 

programa, que contemplaram tanto a abordagem do desenvolvimento como 
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liberdade quanto os objetivos do PRODETUR. Desse modo, apresentamos a seguir 

os principais resultados encontrados com relação à efetividade do PRODETUR de 

acordo com os indicadores de avaliação do programa: 

O primeiro indicador de avaliação do Programa, Oportunidades Sociais, 

nos mostraram de acordo com os diversos atores entrevistados, que o PRODETUR 

II possui um razoável grau de efetividade no município de Parnamirim, pois 

verificamos que os cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa 

expandiram a escolaridade da população local contemplada por essa ação, tendo 

muitas vezes surtidos efeitos não esperados, como o aumento da autoestima das 

pessoas que realizaram os cursos, principalmente pelo valor dado ao conhecimento 

adquirido. Também devemos considerar que as obras de infraestrutura realizadas 

pelo programa em Parnamirim, que foi o Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte é uma oportunidade social relevante no sentido 

de disponibilizar destinação correta ao esgotamento sanitário dessas comunidades e 

de diminuir com isso, as chances dessa população de contrair doenças de 

veiculação hídrica.   

Com relação a esse indicador devemos considerar que a qualificação 

adquirida pela população de Parnamirim no âmbito do PRODETUR, não ocasionou 

ainda maior inserção nos postos de trabalhos ligados aos setores do turismo nos 

bairros pesquisados. Identificou-se que isso pode ser decorrente de alguns fatores: 

1) o primeiro seria o fato de não existir no município uma demanda significativa por 

parte do mercado de trabalho, demanda que aumentaria apenas na alta estação. E 

outros dois fatores que foram identificados nas próprias falas dos entrevistados, 

referem-se a: 2) o fato de parte da população qualificada encontrar-se distante da 

zona litorânea do município, dificultando a procura e a contratação de pessoas – 

caso do bairro da Liberdade; e 3) identificou-se casos em que a própria população 

ainda não procurou efetivamente pelos empregos, demonstrando uma passividade 

da população quanto a esse aspecto - caso do bairro de Pium. 

Já com relação às obras de infraestrutura realizadas no município 

percebeu-se que as obras relacionadas à preservação/ conservação do meio 

ambiente foram mínimas, isso porque o próprio município não propôs projetos nesse 

sentido. Indicando a necessidade de haver nas próximas etapas maior iniciativa de 

Parnamirim na busca por esses projetos.  
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O segundo indicador de avaliação do Programa no município, Liberdades 

Políticas, demonstrou que o PRODETUR possui efetividade nesse aspecto, isso 

porque desde sua concepção o programa adotou instrumentos de gestão baseados 

nas oportunidades de diálogo públicos e participação coletiva, onde o Polo Costa 

das Dunas é sua representação máxima. No entanto, o que ocorre é que a 

população não participa ativamente dos instrumentos criados no âmbito do 

programa, nem no âmbito da comunidade, sendo a participação popular muito ínfima 

com relação às reais oportunidades existentes. Neste sentido, o espírito participativo 

precisa ser incentivado na localidade, tendo em vista que a participação pública 

incentiva o próprio processo de desenvolvimento, no sentido em que sujeitos ativos 

conseguem de forma mais efetiva contribuir para a transformação social.  

Verificou-se também que as parcerias no âmbito local, entre poder 

público, iniciativa privada e sociedade civil ocorrem com pouca frequência. Entre 

todos os bairros pesquisados, constatou-se que no Bairro de Pirangi do Norte é 

onde ocorrem maior quantidade de parcerias, o que tem relação com a sociedade 

civil local, sendo dos três bairros pesquisados a mais articulada e propositora em 

grande medida dessas parcerias.  Neste sentido, ressaltamos o quanto benéficos 

podem ser as parcerias para a geração de um projeto coletivo de desenvolvimento, 

principalmente na criação/fortalecimento de uma cultura cívica e no desenvolvimento 

do capital social.  

Já com relação ao terceiro indicador de avaliação do programa, 

Facilidades Econômicas, constatou-se na pesquisa de campo, a não efetividade do 

PRODETUR nesse aspecto, isso porque o considerável aumento dos recursos 

econômicos advindos do turismo a partir da implementação do programa não 

ocasionou ainda de fato melhoria na renda da população local. Quanto a isso, é 

fundamental reiterar que o crescimento da economia do turismo municipal deve 

ocasionar distribuição desses recursos, através da geração de emprego, geração de 

renda e da realização de múltiplas ações sociais, o que só ocorrerá efetivamente 

através de uma gestão pública que saiba como e se proponha a fazer isso.  

Por sua vez, o indicador Garantias de Transparência, revelou que o 

PRODETUR possui efetividade nesse componente, isso porque o programa possui 

canais claros de transparência das ações, como é o caso do Conselho de Turismo 

do Polo Costa das Dunas, bem como garante acesso a informações para todos 
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aqueles que solicitarem, tanto através da UEE-RN, quanto através da internet, no 

centro de informações ao público, no site do banco do Nordeste.  

No entanto, constatou-se que algumas vezes a iniciativa privada, 

membros da sociedade civil e alguns moradores locais não procuram diretamente 

por essas informações, o que acaba gerando um desconhecimento por parte desses 

entes com relação à intervenção do programa como um todo. Neste sentido, 

argumentamos que uma solução nesse caso seria aproximar as discussões 

relacionadas ao programa do âmbito local, algo que poderia ser feito pelo 

estabelecimento de um conselho municipal gestor, que poderia se tornar em um 

elemento imprescindível para as próximas etapas do programa.  

O último indicador de avaliação do programa, o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do Turismo, evidenciou que o PRODETUR não obteve efetividade quanto 

a esse indicador. Isso ocorreu principalmente pela ínfima intervenção do 

PRODETUR nesse componente do programa no município de Parnamirim, não 

realizando ações de estruturação da secretaria municipal de turismo nem realizando 

capacitação de funcionários. Ações essas que poderiam ter proporcionado melhorias 

na capacidade institucional de gestão do turismo, o que não foi percebido pelos 

atores em âmbito local, percebendo-se poucos avanços na gestão do turismo no 

período 2005-2012.  

A respeito disso queremos reiterar o argumento sobre o papel que a 

gestão pública possui no impulso ao desenvolvimento enquanto expansão das 

capacidades e liberdades dos indivíduos. Sendo imprescindível que nas próximas 

etapas do PRODETUR, bem como em outras políticas públicas, seja esse um 

aspecto a ser trabalhado, o fortalecimento institucional como uma diretriz principal 

de ação, pois só com uma gestão pública articulando todas as ações em âmbito 

local, teremos maiores possibilidades de incentivar melhorias sociais.  

Como observações gerais de avaliação do Programa no município de 

Parnamirim, podemos ressaltar dois fatores relacionados, que se referem à 

centralidade da atividade turística no litoral do município e a utilização quase que 

exclusiva dos atrativos de sol e praia como recursos turísticos. Esses dois aspectos 

nos pareceram como limitantes do turismo em âmbito local, já que conforme foi 

explicitado na sessão da dissertação em que historicizamos o surgimento de 

Parnamirim enquanto cidade do RN, o município é extremamente rico em atrativos 

históricos e culturais não localizados estritamente no litoral, o que indica a 
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necessidade da utilização destes recursos como atrativos turísticos, o que gerará 

invariavelmente a valorização da cultura local pelos moradores.  

Outra questão interessante que surge com base na avaliação do 

PRODETUR em Parnamirim refere-se aos resultados diferentes do programa em 

cada bairro pesquisado: quanto mais turístico é o bairro, mais substanciais são os 

resultados encontrados do programa. No entanto, essa situação pareceu-nos estar 

emoldurada por uma outra situação mais ampla, que são as relações existentes 

entre as liberdades instrumentais colocadas por Amartya Sen e as repercussões do 

PRODETUR em âmbito local. Percebemos que quanto mais as liberdades 

instrumentais estão desenvolvidas em uma localidade, maior é a probabilidade do 

programa em alcançar os resultados almejados, obtendo assim, repercussões mais 

substanciais na vida da população local. Relação que se apresenta nos bairros da 

pesquisa em ordem decrescente: Pirangi do Norte  Pium  Bairro da Liberdade.  

A respeito disso é interessante observar que as liberdades instrumentais 

são mais desenvolvidas precisamente naqueles bairros em que a gestão pública e a 

sociedade civil atuam mais substantivamente. Mostrando-nos que a atuação desses 

atores são fundamentais para a expansão e/ou melhor utilização das liberdades 

instrumentais, que por sua vez, influenciam no resultado da política pública.  

Essa situação circunscrita na avaliação dessa política em específico 

pode-se apresentar na avaliação de outras políticas públicas de turismo, bem como 

na avaliação de outras políticas públicas de maneira geral, tendo em vista que as 

intervenções do Estado em ação sofrem influências em maior ou menor grau 

dependendo do ambiente externo de onde são realizadas. O que nos indica que a 

relação: gestão pública / sociedade civil x liberdades instrumentais x efetividade de 

políticas públicas é um assunto interessante e que merece ser abordado em um 

próximo estudo.  

Neste sentido, de acordo com todas as considerações realizadas na 

análise da pesquisa de campo, consideramos que o PRODETUR II contribui com 

alguns elementos que podem contribuir para o desenvolvimento de Parnamirim/RN. 

No entanto, é relevante observar que esses aspectos que o programa poderia 

melhorar no ambiente local, estão aquém das reais possibilidades, uma vez que os 

seus resultados poderiam ter sido mais substanciais. Para isso, ressaltamos que a 

gestão pública precisa ser fortalecida e a população local precisa se mobilizar e 

participar mais ativamente do processo de melhoria social.   
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Ao término da pesquisa, percebemos que o turismo enquanto atividade 

conexa no jogo de relações capitalistas, não é tão negativo, quanto os que 

acreditam que o turismo é nocivo para os territórios, nem é tão positivo, quanto à 

prática discursiva hegemônica ligada a atividade dá a entender. Na verdade, ele é o 

resultado das relações de poder estruturadas em âmbito local, isto é, ele pode ser 

muito positivo ou muito negativo, dependendo da forma que será conduzido pelos 

atores sociais ligados à atividade.  

E nesse quesito, são os atores: gestão pública, iniciativa privada, 

sociedade civil e população local que devem atuar em cooperação, buscando 

aumentar as chances de um turismo capaz de diminuir as privações da população, 

como a pobreza. Para isso, o poder público possui o papel de articulador das ações, 

do incentivo a condição de agente das pessoas, para que estas possam se colocar e 

atuar conjuntamente na escolha dos caminhos que serão trilhados em busca do 

desenvolvimento como expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos.  
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APÊNDICE A 

 

 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase no município de Parnamirim/RN 
buscando verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os 
resultados analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, 
iniciativa privada, sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua 
participação. 
Data: ____/____/___     Local da Entrevista:__________________ 

Nome do Entrevistado:______________________________________________ 

Formação:______________ Quanto tempo no cargo:__________________ 

 

 

1. Qual a data exata que o PRODETUR II entrou em execução? Qual a previsão definitiva 
de término? 

2. Como as ações realizadas pelo programa foram escolhidas? Foi uma demanda dos 
municípios ou a partir de estudo do Estado? Houve um processo participativo e 
democrático de todos os envolvidos na escolha das ações?  

3. Como o senhor (a) avalia a importância do Programa de Desenvolvimento do turismo 
para o Estado do Rio Grande do Norte? O senhor (a) considera que ele contribui de fato 
para o desenvolvimento? 

4. Qual a concepção que a UEE possui de desenvolvimento? 
5. Quais os principais impactos do PRODETUR no Estado do RN?  
6. Como é a relação da Unidade Executora Estadual com os municípios? Existem outros 

meios de contatos além das reuniões do conselho do Polo Costa das Dunas? Como as 
demandas vão sendo atendidas? 

7. Como se dá a participação da população na implementação do PRODETUR/RN? 
8. Qual papel o senhor (a) atribui a sociedade civil e a iniciativa privada durante a 

implementação do programa? Houve uma gestão compartilhada de interesses? 
9. Analisando de forma abrangente os resultados do programa no Estado, você 

consideraria o programa efetivo? Por quê?  
10. Quais as dificuldades que o senhor (a) enumeraria na implementação do programa no 

Rio Grande do Norte? Essas interferiram nos resultados finais do programa?  
 

 

 

1.  Como o senhor (a) avalia a participação do município de Parnamirim/RN no 
PRODETUR/RN? Especificamente, a gestão municipal do turismo? Qual foi a postura 
adotada durante a implementação do programa? 
2. O senhor (a) acredita que o PRODETUR contribuiu para o desenvolvimento do 
município de Parnamirim? Em que medida? 
3. Estabelecendo um quadro entre o antes e o depois da implementação do programa, 
quais resultados o senhor (a) encontra especificamente em Parnamirim, nas dimensões 
abaixo relacionadas: 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. AVALIAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 2. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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AVALIAÇÃO PERÍODO 2005-2012 

 

 

Oportunidades 

Sociais 

- Houve aumento no número de empregos em atividades ligadas ao turismo? 
- Houve ampliação do acesso da população a serviços de infraestrutura 
urbana (água tratada, esgotamento sanitário, coleta de lixo)? 
- Quais as obras de infraestrutura realizadas pelo PRODETUR/RN - 
Parnamirim?  
- Quais os benefícios o senhor (a) identifica nessas obras para o 
desenvolvimento do turismo? E para a população local? 
- Quais as obras de recuperação ambiental realizadas pelo PRODETUR II? 

Como o senhor (a) avalia o resultado? 

 

Liberdades Políticas 

- Quais os canais de controle e Participação Social do PRODETUR? 
- a população passou a se interessar e/ou participar mais ativamente das 

discussões locais a respeito do turismo? De associação ou algum outro meio 

participativo? 

Facilidades 

Econômicas 

- No período analisado, o senhor (a) percebe maior participação do turismo 
na economia local?  
- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR contribuiu para o 

fortalecimento da economia local? Essa renda gerada pelo turismo tem 

contribuído para o aumento da renda da população? 

Garantias de 

Transparência 

- O PRODETUR garante acesso de informações do Programa para todos 
aqueles que solicitarem? Quais os meios existentes?  
- Há procura pelas informações do programa? Houve aumento dessa procura 

durante os anos de implementação do programa? 

 

Gestão municipal do 

turismo 

 

- Quais foram às ações realizadas de fortalecimento institucional? Quais os 

resultados? 

- O senhor (a) identifica melhoria na gestão municipal do turismo no período 

2005 - 2012? 

- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR/RN vem 

contribuindo para melhoria da gestão municipal do turismo neste município? 

 

4. Realizando um balanço geral da implementação do PRODETUR em Parnamirim, você 
acredita que este contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que 
participaram das ações do programa (cursos de qualificação e/ou residente em áreas das 
obras de infraestrutura)? Por quê?  
5. Quais os problemas você identifica no município de Parnamirim que podem ter 
dificultado as ações do programa de forma mais efetiva? 
6. Analisando de forma abrangente os resultados do programa no município, você 
consideraria o programa efetivo? Por quê?  
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APÊNDICE B 

 

 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase no município de Parnamirim/RN 
buscando verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os 
resultados analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, 
iniciativa privada, sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua 
participação. 
Data: ____/____/___      Local:__________________  Escolaridade:___________________ 

 

 

 

1. Qual importância o turismo possui para o município de Parnamirim/RN? acreditam que 
o turismo contribui para o desenvolvimento do município? Por quê? 
2. Tendo participado do curso de formação do PRODETUR, conhecem esse programa? 
Conhecem suas ações (além dos cursos de qualificação)? Qual importância atribuem a 
essas? 
3. Sabem que está sendo realizado o esgotamento sanitário em Cotovelo, Pium e Pirangi 
do Norte? Qual importância atribuem a isso para a qualidade de vida de vocês? 
 
QUESTÕES CHAVES ANTES E DEPOIS DO CURSO 

 

ANTES DO CURSO APÓS A REALIZAÇÃO DO 

CURSO 

AVALIAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO NO 

CURSO 

- Já trabalhava na área do 

turismo? 

- Participava de alguma 

associação/conselho local? 

- Continua ou começou a 

trabalhar na área do turismo? 

- A renda melhorou? 

- Mudou de cargo? 

- Outra mudança ocorreu que 

considera decorrente do curso? 

- Passou a participar de alguma 

associação/conselho local? 

Diga qual importância 

atribuem à realização 

desse curso de forma 

geral para suas vidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO PARTICIPANTE DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

PEGUNTAS NORTEADORAS DO GRUPO FOCAL E DAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUTURADAS – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 



235 

Política de Turismo e Desenvolvimento: uma avaliação do PRODETUR II em Parnamirim/RN (2005-2012) 

APÊNDICE C 

 

 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase no município de Parnamirim/RN 
buscando verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os 
resultados analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, 
iniciativa privada, sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua 
participação. 
Data: ____/____/___      Local da Entrevista:__________________ 

Entidade:______________________________________________ 

Morador nativo: sim (  ) não (   ). Quanto tempo mora em Parnamirim:__________ 

Formação:______________ Quanto tempo no cargo:__________________ 

 

1. Quando e como foi formada a associação/conselho ou ONG? Quais atores 
participaram? 

2. Quantos associados existem? Quais os critérios para associar-se? 
3. Qual a relação da associação com a Secretaria Municipal de Turismo do município? 

Há incentivos de ações para a entidade?  
4. Há apoio da Secretaria Estadual de Turismo com relação à associação? Se sim, qual 

o apoio dado?  
5. Os habitantes locais têm se envolvido com o desenvolvimento turístico da cidade? 

Como? 
6. Quais ações para o turismo o poder local de maneira geral tem empreendido? 
7. Como o senhor (a) avalia a atuação da entidade enquanto canal de interlocução 

entre poder público e população local? 
8. Qual a relação da entidade com a iniciativa privada? Há parcerias? De maneira geral, 

as empresas turísticas fazem parcerias com a sociedade civil local? 
9. Como o senhor (a) avalia a importância do turismo para Parnamirim? O turismo 

trouxe alguma mudança? Tem contribuído para o desenvolvimento? 
10. O que o senhor (a) conhece do PRODETUR/RN? Conhece os objetivos do 

programa? 
11. Estabelecendo um quadro entre o antes e o depois da implementação do programa, 

quais resultados o senhor (a) encontra especificamente em Parnamirim, nas 
dimensões abaixo relacionadas: 
 

AVALIAÇÃO PERÍODO 2005-2012 

 

 

Oportunidades 

Sociais 

- Houve aumento no número de empregos em atividades ligadas ao turismo? 
- Houve ampliação do acesso da população a serviços de infraestrutura 
urbana (água tratada, esgotamento sanitário, coleta de lixo)? 
- Quais as obras de infraestrutura realizadas pelo PRODETUR/RN - 
Parnamirim?  
- Quais os benefícios o senhor (a) identifica nessas obras para o 
desenvolvimento do turismo? E para a população local? 
- Quais as obras de recuperação ambiental realizadas pelo PRODETUR II? 

Como o senhor (a) avalia o resultado? 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SOCIEDADE CIVIL 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
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Liberdades Políticas 

- Quais os canais de controle e Participação Social do PRODETUR? 
- a população passou a se interessar e/ou participar mais ativamente das 

discussões locais a respeito do turismo? De associação ou algum outro meio 

participativo? 

Facilidades 

Econômicas 

- No período analisado, o senhor (a) percebe maior participação do turismo 
na economia local?  
- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR contribuiu para o 

fortalecimento da economia local? Essa renda gerada pelo turismo tem 

contribuído para o aumento da renda da população? 

Garantias de 

Transparência 

- O PRODETUR garante acesso de informações do Programa para todos 
aqueles que solicitarem? Quais os meios existentes?  
- Há procura pelas informações do programa? Houve aumento dessa procura 

durante os anos de implementação do programa? 

 

Gestão municipal do 

turismo 

 

- Quais foram às ações realizadas de fortalecimento institucional? Quais os 

resultados? 

- O senhor (a) identifica melhoria na gestão municipal do turismo no período 

2005 - 2012? 

- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR/RN vem 

contribuindo para melhoria da gestão municipal do turismo neste município? 

 
12. Realizando um balanço geral da atuação do PRODETUR, o senhor (a) acredita que 
este contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que participaram das 
ações do programa (cursos de qualificação e/ou residente em áreas das obras de 
infraestrutura)? 
13. Quais os problemas o senhor (a) identifica no município de Parnamirim que podem ter 
dificultado as ações do programa de forma mais efetiva? 
14. Analisando de forma abrangente os resultados do programa no município, o senhor (a)  
consideraria o programa efetivo? Por quê? 
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APÊNDICE D 

 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase no município de Parnamirim/RN 
buscando verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os 
resultados analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, 
iniciativa privada, sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua 
participação. 
Data: ____/____/___      Local da Entrevista:__________________ 

EMPREENDIMENTO:______________________________________________ 

Formação do entrevistado:______________ Quanto tempo no cargo:__________________ 

 

 

 

1. Como o senhor (a) avalia a importância do turismo para Parnamirim? O turismo trouxe 
alguma mudança? A empresa tem contribuído de alguma forma para o incentivo ao turismo? 
2. Como o senhor (a) avalia o apoio da Secretaria Estadual de Turismo ao turismo do 
município de Parnamirim? 
3. Como o senhor (a) avalia a Gestão da Secretaria Municipal de Turismo de 
Parnamirim?  
4. O senhor (a) conhece associações locais ligadas ao turismo? Esta instituição promove 
parcerias com o poder local para o desenvolvimento do turismo? Quais? 
5. O que o senhor (a) conhece do PRODETUR/RN? Conhece os objetivos do programa? 
6. Na sua opinião, com a implementação do PRODETUR II houve maior procura pelo 
destino Parnamirim? 
7. Como o senhor (a) avalia as ações do programa com relação à iniciativa privada? 
Quais foram às ações oferecidas? Houve cursos de capacitação? 
8. Estabelecendo um quadro entre o antes e o depois da implementação do programa, 
quais resultados o senhor (a) encontra especificamente em Parnamirim, nas dimensões 
abaixo relacionadas:  

 

AVALIAÇÃO PERÍODO 2005-2012 

 

 

Oportunidades 

Sociais 

- Houve aumento no número de empregos em atividades ligadas ao turismo? 
- Houve ampliação do acesso da população a serviços de infraestrutura 
urbana (água tratada, esgotamento sanitário, coleta de lixo)? 
- Quais as obras de infraestrutura realizadas pelo PRODETUR/RN - 
Parnamirim?  
- Quais os benefícios o senhor (a) identifica nessas obras para o 
desenvolvimento do turismo? E para a população local? 
- Quais as obras de recuperação ambiental realizadas pelo PRODETUR II? 

Como o senhor (a) avalia o resultado? 

 

Liberdades Políticas 

- Quais os canais de controle e Participação Social do PRODETUR? 
- a população passou a se interessar e/ou participar mais ativamente das 

discussões locais a respeito do turismo? De associação ou algum outro meio 

participativo? 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – INICIATIVA PRIVADA 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
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Facilidades 

Econômicas 

- No período analisado, o senhor (a) percebe maior participação do turismo 
na economia local?  
- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR contribuiu para o 

fortalecimento da economia local? Essa renda gerada pelo turismo tem 

contribuído para o aumento da renda da população? 

Garantias de 

Transparência 

- O PRODETUR garante acesso de informações do Programa para todos 
aqueles que solicitarem? Quais os meios existentes?  
- Há procura pelas informações do programa? Houve aumento dessa procura 

durante os anos de implementação do programa? 

 

Gestão municipal do 

turismo 

 

- Quais foram às ações realizadas de fortalecimento institucional? Quais os 

resultados? 

- O senhor (a) identifica melhoria na gestão municipal do turismo no período 

2005 - 2012? 

- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR/RN vem 

contribuindo para melhoria da gestão municipal do turismo neste município? 

 

9. Realizando um balanço geral da atuação do PRODETUR, o senhor (a) acredita que 
este contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que participaram das 
ações do programa (cursos de qualificação e/ou residente em áreas das obras de 
infraestrutura)? 
10. Quais os problemas o senhor (a) identifica no município de Parnamirim que podem ter 
dificultado as ações do programa de forma mais efetiva? 
11. Analisando de forma abrangente os resultados do programa no município, o senhor (a) 
consideraria o programa efetivo? Por quê?  
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APÊNDICE E 

 

 

t 

Prezado Senhor (a), 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo em sua segunda fase no município de Parnamirim/RN 
buscando verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os 
resultados analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, 
iniciativa privada, sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua 
participação. 
Data: ____/____/___      Local da Entrevista:__________________ 
GESTOR:______________________________________________ 
Formação:______________ Tempo no cargo:__________________ 
 
 
 
 

 

 

1. Como o senhor (a) avalia a importância do turismo para Parnamirim? Quais benefícios 
e malefícios o turismo proporciona a localidade? 
2.  A instituição possui ações de planejamento/políticas voltadas para o turismo 
(planejamento estratégico, estudo de ofertas e demandas, inventários, etc.)? Quais ações? 
Existe um plano municipal de turismo? 
3. Como é a relação da secretaria com o terceiro setor (associações comunitárias, 
ONGs)? Há parcerias? Quais? 
4. Como é a relação da secretaria com o trade turístico? Há parcerias? 
5. Como é realizada a divulgação dessa cidade? 
6. Como os habitantes locais são envolvidos no turismo da cidade? 
7. Na sua opinião, o PRODETUR/RN II contribui  para o desenvolvimento de 
Parnamirim? Por quê?  
8. Qual a concepção que a secretaria possui de desenvolvimento? 
9. Na sua opinião, com a implementação do PRODETUR/NE houve maior procura pelo 
destino Parnamirim? 
10. Como o senhor (a) avalia a atuação da Unidade Executora Estadual (UEE-
PRODETUR/RN) em relação ao suporte ao município de Parnamirim na implementação do 
Programa? 
11. Como o senhor (a) avalia as ações do programa com relação ao fortalecimento 
institucional da secretaria de turismo de Parnamirim? Quais foram às ações realizadas 
(cursos de capacitação, reestruturação física, etc)?  
12. Estabelecendo um quadro entre o antes e o depois da implementação do programa, 
quais resultados o senhor (a) encontra especificamente em Parnamirim, nas dimensões 
abaixo relacionadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA – PRODETUR II 
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AVALIAÇÃO PERÍODO 2005-2012 

 

 

Oportunidades 

Sociais 

- Houve aumento no número de empregos em atividades ligadas ao turismo? 
- Houve ampliação do acesso da população a serviços de infraestrutura 
urbana (água tratada, esgotamento sanitário, coleta de lixo)? 
- Quais as obras de infraestrutura realizadas pelo PRODETUR/RN - 
Parnamirim?  
- Quais os benefícios o senhor (a) identifica nessas obras para o 
desenvolvimento do turismo? E para a população local? 
- Quais as obras de recuperação ambiental realizadas pelo PRODETUR II? 

Como o senhor (a) avalia o resultado? 

 

Liberdades Políticas 

- Quais os canais de controle e Participação Social do PRODETUR? 
- a população passou a se interessar e/ou participar mais ativamente das 

discussões locais a respeito do turismo? De associação ou algum outro meio 

participativo? 

Facilidades 

Econômicas 

- No período analisado, o senhor (a) percebe maior participação do turismo 
na economia local?  
- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR contribuiu para o 

fortalecimento da economia local? Essa renda gerada pelo turismo tem 

contribuído para o aumento da renda da população? 

Garantias de 

Transparência 

- O PRODETUR garante acesso de informações do Programa para todos 
aqueles que solicitarem? Quais os meios existentes?  
- Há procura pelas informações do programa? Houve aumento dessa procura 

durante os anos de implementação do programa? 

 

Gestão municipal do 

turismo 

 

- Quais foram às ações realizadas de fortalecimento institucional? Quais os 

resultados? 

- O senhor (a) identifica melhoria na gestão municipal do turismo no período 

2005 - 2012? 

- Em que medida o senhor (a) acredita que o PRODETUR/RN vem 

contribuindo para melhoria da gestão municipal do turismo neste município? 

 
13. Realizando um balanço geral da atuação do PRODETUR, o senhor (a) acredita que 
este contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que participaram das 
ações do programa (cursos de qualificação e/ou residente em áreas das obras de 
infraestrutura)? 
14. Quais os problemas o senhor (a) identifica no município de Parnamirim que podem ter 
dificultado as ações do programa de forma mais efetiva? 
15. Analisando de forma abrangente os resultados do programa no município, o senhor (a) 
consideraria o programa efetivo? Por quê?  

 

 

 


