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RESUMO 

Trata o turismo como parte da dinâmica de desenvolvimento urbano dos lugares e 

do processo de urbanização turística como estratégia de fortalecimento da 

competitividade internacional das cidades, destacando o papel de agentes 

institucionais como promotores desse processo. Objetiva compreender como se 

acontece a cooperação interinstitucional existente entre os agentes (Estado, 

iniciativa privada e terceiro setor) que compõem o Conselho de Desenvolvimento 

do Pólo Costa das Dunas/RN, região litorânea potiguar onde são investidos os 

recursos oriundos do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do 

Brasil (PRODETUR/NE). Fazendo uso de referenciais da economia, da sociologia 

e da geografia urbanas como possibilidade de uma construção teórica mais 

consistente, capaz de abarcar a amplitude dos conceitos de desenvolvimento e de 

turismo sustentáveis, este trabalho traz à tona uma experiência de cooperação 

interinstitucional, em que se vislumbra a possibilidade de implementação de um 

modelo de desenvolvimento alternativo, baseado nos princípios da 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Turismo Sustentável. Urbanização Turística. 

Cooperação Interinstitucional. 



ABSTRACT 

It treats tourism as part of the places urban development dynamics and the 

touristic urbanization process as a strategy of cities international competitiveness 

strengthen, detaching institucional agents role as promoters of this process. It aims 

to understand how happens the interinstitucional cooperation existing between the 

agents (Estate, private initiative and third sector) that composes the Development 

Council of Pólo Costa das Dunas/RN, littoral potiguar region, where are invested 

the resources deriving from the Program of Development of Tourism in the north-

east of Brazil (PRODETUR/NE). Making use of economy referencials, urban 

sociology and urban geography, as a possibility of a more consistent theoretical 

construction, capable to accomplish the sustainable development and sustainable 

tourism concepts amplitude, this work brings out an experience of interinstitucional 

cooperation, where it glimpses itself the possibility of implementation of a 

alternative development model, based on the sustainability principles.  

Key-words: Development. Sustainable tourism. Touristic urbanization. 

Interinstitucional cooperation. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisar o turismo, e em especial o turismo sustentável, não é tarefa fácil, 

principalmente quando se pretende ir além dos aspectos técnico-operacionais da 

atividade. Inúmeras são as reflexões que apontam para a existência de lacunas 

teóricas no tratamento desta questão. Os estudos turísticos são recorrentes em 

análises sobre a administração dos empreendimentos ou dizem respeito aos 

impactos sociais, ambientais e culturais ocasionados pelo desenvolvimento da 

atividade em determinados lugares e populações (LOPES JR., 2000). 

Nessa perspectiva, o presente estudo norteia-se por duas diretrizes. A 

primeira refere-se à preocupação em assentar-se numa sólida base conceitual, 

fazendo uso de referenciais da economia, da sociologia e da geografia urbanas 

como possibilidade de uma construção teórica consistente, capaz de abarcar a 

amplitude dos conceitos de desenvolvimento e turismo sustentáveis.   

A segunda diretriz é a de que o fenômeno do turismo se insere numa 

dinâmica mais complexa, que transpassa às questões técnico-operacionais e aos 

impactos da atividade, sejam eles positivos ou negativos. Numa escala macro, o 

turismo está imerso na dinâmica global do sistema capitalista, e por isso, a forma 

como ele é implementado é determinada pelo tratamento dado aos interesses 

contidos no jogo político e econômico da sociedade atual. E não somente isto. 

Numa escala micro, está intrinsecamente ligado aos processos capitalistas de 

urbanização e de renovação do espaço urbano. Ou seja, o desenvolvimento do 

turismo acontece(u) a partir do desenvolvimento econômico e urbano de um dado 

lugar.  

Deste modo, o norte teórico seguido possibilitou uma maior compreensão 

sobre o processo histórico de constituição do urbano brasileiro e potiguar e como 

o turismo se inseriu nessa dinâmica. Clarividenciou sobre a importância do 

processo de urbanização turística dos lugares, via compreensão dos significados 

sociais, culturais e ambientais do processo de construção das cidades como lócus

do “prazer”. Contribuiu, sobremaneira, para compreender o papel de agentes 

institucionais como promotores desse processo, alcancem eles situações de 



12

inclusão social ou de segregação sócio-espacial. Ao turismo, coube uma análise 

de como ele é implementado a partir das prioridades dos próprios agentes.   

Nesse contexto se insere o presente estudo. Tem-se como objeto de 

pesquisa a cooperação interinstitucional que acontece entre os agentes 

institucionais (Estado, iniciativa privada e terceiro setor) no âmbito do Conselho de 

Desenvolvimento do Turismo do Pólo Costa das Dunas/RN, região litorânea 

potiguar onde são investidos os recursos oriundos do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE). 

O PRODETUR, desde 1991, investe recursos na região Nordeste oriundos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sob a gerência do Banco do 

Nordeste, com o objetivo de incrementar a atividade turística em Pólos compostos 

por municípios com reconhecido potencial de desenvolvimento da atividade. Tais 

recursos são geridos por um Conselho, responsável pelo planejamento e 

execução de ações voltadas para a implementação de um turismo sustentável, 

onde, numa dinâmica específica de cooperação, atuam o Estado, a iniciativa 

privada e o terceiro setor. 

O referido Programa já teve uma primeira fase de execução concluída (em 

2005), com o objetivo de dotar a região Nordeste com infra-estrutura básica para o 

desenvolvimento da atividade. Em sua segunda e atual fase, o Programa visa 

ampliar o escopo trabalhado na primeira, buscando alcançar objetivos mais 

humanos (melhorar a qualidade de vida da população moradora do Pólo), 

fortemente calcados nos princípios do desenvolvimento sustentável, tendo como 

principal premissa a participação da sociedade civil organizada no processo de 

planejamento e execução da atividade. 

Ora, se compreendemos o turismo como uma atividade inserida na dinâmica 

global do sistema capitalista, assim com desdobramento do desenvolvimento 

econômico das cidades, e nela se conformam relações sociais e institucionais 

norteadas por interesses específicos, é importante compreendermos também 

como essa dinâmica acontece na prática. Por isso a importância de se estudar o 

papel do Conselho no desenvolvimento de um turismo sustentável no Pólo Costa 

das Dunas, a partir da cooperação entre seus agentes institucionais. 
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Nesse sentido, alguns questionamentos vieram à tona: 1) Como aglutinar 

sinergias em prol do beneficiamento de coletividades, de regiões? 2) O turismo é 

mais uma ferramenta para o desenvolvimento capitalista, ou ele também pode ser 

potencializado para melhorar a qualidade de vida dos moradores de localidades 

receptoras? 3) Os espaços democráticos e abertos à participação da sociedade 

são eficazes à solução dos problemas sociais gerados pela atividade turística? 4) 

O que é turismo sustentável para os envolvidos diretos no desenvolvimento da 

atividade? 5) Que tipo de cooperação existe no Conselho do Pólo Costa das 

Dunas?   

Para efeito metodológico, tais questionamentos foram sintetizados na 

seguinte pergunta de partida: Como acontece a cooperação interinstitucional no 

Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Pólo Costa das Dunas e em que 

medida esse Conselho, determinado por esta cooperação, contribui para a 

melhoria da qualidade de vida na região em questão?

Prováveis explicações podem ser formuladas como respostas a esta questão. 

Primeira: o Conselho favorece em maior medida ao crescimento econômico da 

atividade, pois funciona numa lógica empresarial, dada a conformação do próprio 

PRODETUR/NE, que mesmo mudando o foco de sua primeira fase, ainda 

direciona fortemente suas ações para a dotação de infra-estrutura urbana básica. 

Evidencia-se que este direcionamento para as obras pode ser em função dos 

interesses dos governos dos entes federados, em especial estado e municípios, 

mais preocupados com a projeção política dos governantes, via realização de 

ações de grande vulto. 

Segunda: O Conselho do Pólo enseja uma mudança nas relações históricas 

entre os agentes institucionais, mas o Estado continua intermediando a iniciativa 

privada, na medida em que favorece o atendimento das demandas por mais 

crescimento econômico do turismo, em função dos investimentos públicos que 

atraem investimentos privados complementares.  

Terceira: Os princípios cooperativos entre os agentes institucionais do 

Conselho ainda são incipientes, apesar de serem formalizados no Regulamento e 
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no Regimento Interno do Conselho. Mas abre novas perspectivas relacionais aos 

agentes quando viabiliza espaços e momentos para decisões pactuadas. 

Quarta: A sociedade civil ainda não está inteiramente organizada a fim de 

fazer valer seus interesses.  

Quinta: A cooperação entre os agentes determina a atuação do Conselho, 

influenciando na qualidade de vida dos moradores do Pólo.  

Com isto, o presente estudo objetiva: Compreender como se processa a 

cooperação interinstitucional existente entre os agentes (Estado, iniciativa privada 

e terceiro setor) que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Pólo Costa das 

Dunas/RN. Como aprofundamento, pretende-se: 1) Refletir sobre os conceitos de 

desenvolvimento e de turismo sustentáveis num contexto de transformações 

globais; 2) Compreender a relação entre turismo e urbanização; 3) Identificar e 

compreender, para além do que está contido nos documentos oficiais, a noção de 

turismo sustentável para os representantes dos agentes institucionais do 

Conselho; e 4) Observar, compreender e descrever a atuação dos três agentes 

institucionais, a fim de entender o nível de organização de cada um deles, de 

vinculação político-econômica e de cooperação.  

Para tanto, o presente trabalho se estrutura em quatro capítulos. No Capítulo 

I está contida uma reflexão sobre a implementação de um turismo sustentável 

como desdobramento do desenvolvimento sustentável, considerando as 

conectividades, as críticas e os incentivos de ambos os conceitos e destacando o 

planejamento participativo e a cooperação entre agentes institucionais como pré-

requisitos às suas implementações. O Capítulo II caracteriza-se como uma seção 

histórica, em que contextualiza o estudo do turismo a partir do estudo das cidades, 

evidenciando os processos de industrialização e urbanização brasileiros, a 

atuação do Estado nesses processos e como estes desembocaram no 

desenvolvimento do turismo, notadamente o potiguar. Em ambos os capítulos, foi 

realizada uma leitura sistemática da bibliografia tentando destacar os pontos mais 

importantes para a composição dessa reflexão. 

No Capítulo III destaca-se uma estruturação da institucionalidade do 

PRODETUR/NE e uma caracterização do Pólo Costa das Dunas. Partiu-se, para 
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isso, de uma contextualização de como o Nordeste brasileiro foi socialmente 

construído, enfatizando que em função dessa específica construção social, a 

região mantém traços de “atraso” ao mesmo tempo em que emerge no cenário 

nacional como região capaz de superar dificuldades, tendo no turismo um eficiente 

aporte de dinamismo. No que tange ao PRODETUR e ao Pólo, esta seção prioriza 

os aspectos históricos e organizacionais do Programa em suas duas fases, bem 

como caracteriza brevemente a região a partir de dados secundários e de 

documentos oficiais elaborados e publicados pelo BNB e Governo do Estado. 

No quarto e último Capítulo, há uma análise documental sobre a estruturação 

formal do Conselho baseada, fundamentalmente, no Regulamento e Regimento 

Interno; bem como uma análise de entrevistas (questionário com perguntas 

abertas – em anexo) realizadas com os conselheiros (titulares e suplentes) 

representantes dos agentes institucionais. Este capítulo, de cunho essencialmente 

analítico, objetiva apresentar a estrutura do Conselho e de que forma se dão as 

relações de cooperação no âmbito interno do mesmo. 

No geral, este trabalho tenta trazer para o debate acadêmico uma 

experiência de cooperação interinstitucional, em que se vislumbra uma 

possibilidade, mesmo que pontual, se considerarmos a realidade sistêmica na qual 

está inserida, de implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável, 

baseado em princípios mais humanitários e menos elitista. Claro que ainda há 

muito que se caminhar, mas já é um bom começo. 
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I CAPÍTULO 

TURISMO SUSTENTÁVEL E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

 uma construção teórica  

1. A gênese do conceito de desenvolvimento sustentável e suas questões 

atuais

Se os atuais esforços de governos e da iniciativa privada, para manter o 
ritmo do progresso socioeconômico, já não basta para atender as 
crescentes e, às vezes, extravagantes necessidades humanas das 
gerações presentes, — tanto nas nações desenvolvidas quanto nas 
nações em desenvolvimento — o que legar às gerações futuras já que o 
capital ambiental tomado emprestado pelas gerações presentes não tem 
nenhuma garantia de ser devolvido no futuro? (CARVALHO, 2003, p. 
198-9). 

Com esta pergunta, Carvalho (2003) insere um debate sobre a gênese do 

conceito de desenvolvimento sustentável, colocando em evidência que o 

surgimento deste ideário, tão questionado na atualidade, se deu a partir da 

percepção de que o mundo encaminhara-se, com o esgotamento mundial do 

padrão de acumulação fordista, na década de 1960, para um colapso ambiental 

sem precedentes, através do qual as futuras gerações seriam impedidas de 

usufruírem as benesses da natureza, necessárias a uma vida digna e saudável.    

Historicamente, em torno da sistematização do conceito de desenvolvimento 

sustentável, várias polarizações foram conformadas no complexo sistema de 

relações entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Tem-se, 

portanto, como pressuposto básico dessas polarizações, durante essa fase inicial 

de construção do conceito (década de 1970), a idéia de incompatibilidade entre 

preservação ambiental e desenvolvimento econômico, pois, no jogo político-

institucional das relações entre os países, cada um passou a defender seus 

próprios interesses de crescimento. 

Vários debates foram travados por organizações internacionais, com 

destaque para a Organização das Nações Unidas (ONU), envolvidas com a 
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problemática do desenvolvimento no mundo. A partir da década de 1980, 

questões como pobreza, explosão demográfica e esgotamento dos recursos 

naturais, atreladas ao progresso científico e tecnológico como alternativa ao 

enfrentamento desses problemas, foram disseminadas em âmbito global. O meio 

ambiente passou a ser, em maior ênfase, ponto de pauta internacional, fazendo 

surgir entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a necessidade de 

agir conjuntamente e de maneira integrada.  

A formulação do conceito de desenvolvimento sustentável acontece com a 

elaboração e publicação, em 1987, do chamado Relatório Final da Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU. O Relatório 

Brundtland ou o Nosso Futuro Comum, como também é conhecido, estabeleceu 

os fundamentos do conceito de sustentabilidade, além de ter qualificado melhor as 

características da moderna crise ambiental e de conferir uma visão global dos 

problemas do meio ambiente.  

O relatório conferiu um novo tratamento político às questões ambientais no 

mundo, colocando no centro do debate a insustentabilidade do padrão de 

desenvolvimento econômico capitalista, que com sua dinâmica desmedidamente 

exploratória, impunha limites à própria possibilidade de desenvolvimento sócio-

econômico no futuro. Nessa lógica, o relatório enfatiza o imbricamento das 

questões ambientais com as econômicas, através do qual a preocupação principal 

passou a ser a dos impactos da destruição gradual do meio ambiente sobre o 

crescimento da própria economia.  

Durante a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) 

da ONU, ou simplesmente Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 

popularizou-se o conceito de desenvolvimento sustentável. A partir de então, o 

mesmo passou a integrar agendas governamentais, discursos políticos e estudos 

acadêmicos em todo o mundo. Ensejou, portanto, uma nova maneira de ver e de 

tratar as questões ambientais e econômicas no seio da sociedade contemporânea.      

Segundo o Relatório Brundtland, entende-se por desenvolvimento 

sustentável aquele que “atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. Ele 
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amplia a concepção de desenvolvimento ao expandir a compreensão para além 

das questões relativas à dimensão biofísica e abarcando também as dimensões 

políticas, institucionais, econômicas, tecnológicas, sociais e culturais. O 

desenvolvimento sustentável, de acordo com seus elaboradores, pretende, 

portanto,  

(...) um processo de mudança radical no qual espera-se que a 
exploração dos recursos naturais, a direção dos investimentos, a 
orientação tecnológica e as mudanças institucionais articulem-se de 
forma a atender às necessidades sociais e aspirações humanas das 
gerações presentes e futuras (CARVALHO, 2003, p. 207).

Não obstante a importância do conceito em si, com o aprofundamento do 

debate em torno do mesmo, vários autores conferem certas controvérsias a 

respeito da aplicabilidade do desenvolvimento sustentável e de que maneira ele 

pode ser medido. Tais controvérsias são identificadas já na combinação dos 

termos que dão nome ao conceito: “desenvolvimento” e “sustentável”. Ambos os 

termos são baseados em pressupostos distintos e por vezes incompatíveis. 

Sustentar significa “dar suporte por baixo”, “suprir com alimentação”, relaciona-se 

com “cuidar” e “se preocupar com algo”; expressões bem diferentes das que 

podem ser extraídas de desenvolvimento, que se refere ao ato de controlar, 

gerenciar e organizar, geralmente de forma violenta, por organizações e 

instituições específicas, operando sob os princípios da ciência ocidental 

(VISVANATHAN, 1991 apud BANERJEE, 2003, p. 90).    

Banerjee (2003), por exemplo, considera o desenvolvimento sustentável 

muito abrangente, ao mesmo tempo em que o defini como um slogan e não como 

conceito. Aponta três argumentos através dos quais explica as limitações do 

mesmo. Primeiro: a definição do Relatório Brundtland não explica as noções de 

“necessidades” e “desejos humanos”, uma vez que não há como pesar a fatia dos 

recursos naturais que caberia às futuras gerações, ou a fatia que elas gostariam 

de herdar. Segundo: a sustentabilidade pode ter significados diferentes para os 

diferentes povos. Se para uns, os interesses os levam a pensar na 

sustentabilidade como um processo de consolidação de novas relações sociais, 
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econômicas e ecológicas entre os povos e instituições, com mais justiça social e 

preservação ambiental; para outros, ela pode significar a manutenção ou o 

fortalecimento de um padrão de crescimento econômico-corporativo, em que 

grupos específicos e organizados de negócios seriam os maiores beneficiários do 

processo de desenvolvimento. Terceiro: mesmo fazendo menção à importância da 

integração entre os cientistas de países desenvolvidos e em desenvolvimento em 

pesquisas internacionais, o desenvolvimento sustentável é fortemente marcado 

pela tradição científica dominante, uma vez que o relatório não explica como será 

superada a barreira que impede os dois grupos de países de participarem do 

desenvolvimento científico em pé de igualdade. E não somente isso: esse modelo 

tradicional de produção científica não reconhece que os objetivos ambientais e 

sociais de diversas populações são frequentemente diferentes e, às vezes, 

incompatíveis.   

O autor é enfático ao concluir seus argumentos sobre os limites do 

desenvolvimento sustentável dizendo: 

A abordagem de Brundtland ao Desenvolvimento Sustentável, ao 
objetivar o crescimento econômico, a preservação ambiental e a 
eqüidade [social], simultaneamente, pretende conciliar o inconciliável. 
(...) Eventos como o acordo internacional da Rio-92 e o de Kioto têm 
mostrado que as considerações ambientais não ganham prioridade 
quando elas se chocam contra os interesses políticos, estratégicos ou 
nacionais. Em outras palavras, quando há um confronto entre os 
interesses econômicos e os ambientais, os primeiros são preferidos 
(BANERJEE, 2003, p. 86-7). 

Numa lógica de raciocínio convergente, Carvalho (2003, p. 208) frisa que o 

desenvolvimento sustentável é um conceito sem teoria, cuja definição é assaz 

evasiva. Destaca que a Comissão Brundltland, responsável pela elaboração do 

conceito, defende a implantação do mesmo por meio de uma ação reeducadora 

entre Estado e sociedade. No entanto, não estabelece uma análise crítica sobre a 

viabilidade desta ação num contexto global marcado pela dinâmica hegemônica 

do modo de produção capitalista.   
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A construção de tal conceito sempre foi marcada por importantes reflexões 

de estudiosos e militantes políticos sobre os impactos causados ao meio ambiente 

pelo crescimento econômico. Por um lado, defendeu-se a idéia de que o 

crescimento continuado da economia mundial, com seus altos níveis de produção 

e consumo, traria prejuízos irreparáveis ao meio ambiente do planeta e um 

comprometimento da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Por 

outro, e numa perspectiva mais atual, é possível observar algumas tendências que 

demonstram que o crescimento econômico não necessariamente contribui para a 

degradação do meio ambiente. Na verdade, tudo depende das engrenagens 

econômicas e sociais que operam a composição dos produtos, fazendo uso de 

métodos e estratégias mais responsáveis com a qualidade de vida no planeta, 

preocupadas, inclusive, com a distribuição da renda e investimentos em políticas 

sociais, como educação, saúde, habitação, etc. (CARVALHO, 2003, p. 212-3).  

Contudo, “Para muitos teóricos e pesquisadores, o citado ‘Desenvolvimento 

Sustentável’ mostra-se como uma cortina de fumaça que distrai os desatentos e 

/ou ilude a sociedade desinformada” (BRAZ; CALVENTE, 2003, p. 168). Nesse 

contexto, a leitura aqui empreendida nos leva a identificar dois tipos de limitações 

à aplicabilidade do conceito. O primeiro de cunho teórico-metodológico; e o 

segundo de cunho político-institucional.  

Os limites da fundamentação teórico-metodológica do desenvolvimento 

sustentável repousam sobre suas várias possibilidades de (re)conceituação. Ou 

seja, ao abarcar várias dimensões (biofísica, política, institucional, econômica, 

tecnológica, social e cultural) em sua composição, o conceito complexifica as suas 

interação e compreensão lógicas não especificando, ou não clarividenciando seus 

fundamentos epistemológicos, tornando-se muito amplo e permissivo a várias, 

vastas e constantes reformulações.  

A necessidade de uma construção teórica capaz de embasar a aplicabilidade 

do conceito vem atrelada à carência de um arcabouço metodológico apto a 

promover a conexão entre as ciências sociais e as ciências da natureza, uma vez 

que o desenvolvimento sustentável pretende a integração de múltiplas dimensões.  
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Sobre isto, Braz; Calvente (2003, p. 176) lançam dois questionamentos 

interessantes: “É possível conciliar todas as dimensões do Desenvolvimento 

Sustentável? Não haverá sempre uma opção ideológica por privilegiar uma destas 

dimensões em detrimento das demais?” 

Ao bem da verdade, muito já se avançou na compreensão do que seja “meio 

ambiente”, alcançando, inclusive, noções que o vêm além dos aspectos físicos e 

biológicos de sua “base natural”, atingindo uma noção mais ampla, sob a qual se 

assenta uma “base humana”, composta pelas dimensões sócio-econômica, sócio-

política e sócio-cultural. No processo de construção do conceito de 

desenvolvimento sustentável, isso levou à busca por uma articulação 

interdisciplinar entre as ciências sociais e as ciências da natureza. 

Contudo, a literatura que trabalha o tema destaca que, apesar dos avanços 

na “prática” do desenvolvimento sustentável, através do tratamento das esferas 

normativas do planejamento e da gestão de políticas públicas, pouco se caminhou 

no sentido da formulação de uma “teoria geral do desenvolvimento sustentável”, 

que contemple a compreensão da complexidade ambiental do planeta, a 

construção epistemológica e metodológica da interdisciplinaridade entre as 

ciências que o conceito requer e defende e que seja capaz de lançar os subsídios 

teórico-metodológicos necessários ao entendimento das relações homem-

natureza, homem-sociedade e sociedade-natureza.   

A segunda limitação diz respeito às relações entre as nações no que tange à 

dificuldade de superação dos interesses econômico-corporativos, ou econômico-

individualistas, em benefício dos interesses coletivos. Diante de um mundo 

globalizado e “duro”, a solidariedade internacional entre os povos (e entre as 

gerações) é algo almejado, mas de complexo alcance. Ao negar-se assinar o 

Protocolo de Kioto, por exemplo, compromisso entre as nações para diminuir a 

emissão de poluentes no ar, os Estados Unidos mostraram um sentimento 

individualista e egocêntrico.  

Consolidar um ambiente cooperativo em âmbito internacional entre os povos 

e as instituições torna-se condição sine qua non para a aplicabilidade do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que a preocupação central deste é a 
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qualidade de vida das presentes e futuras gerações. É necessário haver uma 

articulação mais humana e menos exploratória entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O que não se configura como uma tarefa muito fácil no 

capitalismo hegemônico e globalizado do mundo atual, onde os recursos e as 

técnicas continuam fortemente concentrados no hemisfério norte. 

A despeito dos limites da aplicabilidade do conceito de desenvolvimento 

sustentável, este se tornou aceito e amplamente difundido em discursos políticos e 

agendas governamentais, além de ter sido também bastante estudado pelas 

instituições acadêmicas, o que lhe confere uma certa e específica 

“implementação”. Muitos estudiosos, entusiastas do desenvolvimento sustentável, 

o colocam como sendo uma alternativa viável ao modelo de desenvolvimento 

econômico vigente (de caráter predatório e excludente), justamente por apresentar 

preocupações voltadas à eqüidade social e preservação da natureza.    

Murphy (2002, p. 187-192), nessa perspectiva entusiasta, coloca que o 

desenvolvimento sustentável pode, no mínimo, mesmo não se caracterizando 

como uma completa alternativa ao modelo de desenvolvimento econômico 

vigente, suscitar importantes reflexões sobre o uso consciente do meio ambiente 

ou apresentar-se como um contra-argumento aos ideais ambiciosos e 

descontrolados do capitalismo.   

Apesar de carecer de uma teoria e de um método que o fundamente 

(CARVALHO, 2003), e de não apresentar subsídios muito claros de aplicabilidade 

(BANERJEE, 2003), o desenvolvimento sustentável possui um importante poder 

retórico de convencimento, além de delinear um saber ambiental que pensa em 

alternativas às análises “duras” da racionalidade do mundo globalizado, abrindo, 

inclusive, perspectivas aos saberes populares e locais, caracterizando discursos 

mais democratizantes e ações governamentais e não-governamentais em prol da 

busca pela harmonia entre crescimento econômico, eqüidade social e 

conservação ambiental.     

2. O desenvolvimento sustentável e sua capacidade de desdobramento: o 

turismo sustentável
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Ao propor um diálogo e uma conexão interdisciplinar entre as dimensões 

biofísica, política, econômica, tecnológica, social e cultural, em torno do 

desenvolvimento sustentável, o Relatório Brundtland oportunizou ao conceito do 

qual faz menção a capacidade de múltiplos desdobramentos temáticos, assim 

como de múltiplos significados. É o caso do chamado turismo sustentável, fruto de 

ações e reflexões em torno de uma dada atividade econômica ligada a uma 

determinada consciência ecológica e social.  

O turismo sustentável é um conceito que, assim como o de desenvolvimento 

sustentável, causa polêmicas e controvérsias, geralmente relacionadas à 

tradicional dicotomia sistematizada em torno das questões econômicas e 

ambientais, com a agravante de que, a estas duas questões, estão acrescidas 

outras referentes às problemáticas culturais e sócio-espaciais.  

Assim, discutir o turismo, enquanto atividade propulsora de crescimento 

econômico, é discutir um setor produtivo em constante expansão e visto, por 

alguns estudiosos e governos, como uma das grandes soluções para o problema 

do desenvolvimento de determinados lugares considerados economicamente 

estagnados. Contudo, para discutir o turismo em sua dinâmica “sustentável”, é 

preciso considerar também a influência que o desenvolvimento da atividade 

exerce sobre o território, o meio ambiente, a comunidade e a cultura dos lugares 

receptores, assim como os aspectos relacionados ao seu planejamento e gestão.   

 Historicamente, o homem vem realizando viagens no transcorrer do tempo 

por diversas razões: comércio, esportes, eventos, religião, etc. Pode-se dizer, 

portanto, que o turismo é uma atividade secular. Certas práticas existem desde as 

mais antigas civilizações, como são os casos dos Romanos, que no apogeu do 

Império viajavam nos meses de verão para o campo ou à beira mar; e das viagens 

pelo mundo dos jovens da aristocracia inglesa nos séculos XVII e XVIII, 

denominadas de “Grand Tour” (ACERENZA, 2002, p. 61-70).  

No entanto, foi somente após a II Guerra Mundial que o termo “turismo” se 

popularizou, a partir de sua própria evolução e crescimento, estimulados pelo 

desenvolvimento das atividades empresariais, pelo aumento do poder de compra 
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das pessoas e pela ambiência propícia a momentos de lazer, resultante da 

restauração da paz no mundo. 

Nessa conjuntura, na América Latina em particular, a exploração do turismo 

teve início em 1950, como uma alternativa para a superação dos seus problemas 

econômicos pós-II Guerra Mundial. Com a adoção das mesmas estratégias de 

desenvolvimento, por parte dos países dispostos a se enveredarem por este 

caminho, as nações latino-americanas, signatárias dessas estratégias, resolveram 

adotar uma política de captação de recursos estrangeiros (de organismos 

internacionais como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

entre outros) para investimento interno, submetendo-se às regras dos países 

desenvolvidos, uma vez que os lugares turísticos latino-americanos eram 

destinados aos visitantes do Primeiro Mundo (SCHLÜTER, 2002, p. 232).  

Na análise do turismo em especial, é preciso, portanto, considerar os 

condicionantes históricos do desenvolvimento da atividade, a partir das relações 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento travadas no âmbito do 

capitalismo, o que determina a forma como a atividade vem sendo realizada hoje 

em dia. É necessário, sobretudo, evitar o que Coriolano (2001, p. 222) chama de 

“análises reducionistas”, ou seja, aquelas que evidenciam somente as “queixas” 

do turismo, sem vê-lo como acontecimento do modelo de sociedade no qual se 

vive atualmente. 

Segundo a autora, o turismo que explora e que “não cuida” (grifo nosso), ou 

seja, o turismo modificador cultural, desestruturador moral, segregador sócio-

espacial e degradador ambiental, é resultado de um padrão macro de 

desenvolvimento injusto, elitista e neoliberal, sendo imprescindível que as análises 

sobre o mesmo leve expressamente em consideração este fato, não afastando o 

turismo do mundo da produção e das contradições do modelo produtivo vigente. 

Por assim dizer, o chamado “turismo sustentável” é uma “invenção” nova, 

também fruto das relações efetivadas em torno das questões do desenvolvimento. 

Ele surge, no cenário mundial, a partir dos anos 80, com a mudança de visão dos 

promotores e consumidores do turismo a respeito da vinculação entre a atividade 

econômica turística e o meio ambiente. A concepção das práticas turísticas e do 
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lazer desse período se contrapõe àquelas práticas implementadas durante a fase 

inicial e de consolidação (que vai dos anos 50 aos 70) do denominado “turismo de 

massa”, fase esta caracterizada pelo rápido crescimento da atividade e por uma 

dominação descontrolada da natureza pelo homem (RUSCHMANN, 1997). 

Ainda segundo Ruschmann (1997, p. 110), 

O turismo de massa — caracterizado pelo grande volume de pessoas 
que viajam em grupos ou individualmente para os mesmos lugares, 
geralmente nas mesmas épocas do ano — vem sendo considerado o 
maior agressor dos espaços naturais. O excesso de turistas conduz ao 
superdimensionamento dos equipamentos [turísticos] (...), que 
impreterivelmente ocupam grandes espaços — agredindo paisagens e 
destruindo ecossistemas. Além disso, a falta de “cultura turística” dos 
visitantes faz com que se comportem de forma alienada em relação ao 
meio que visitam — acreditam que não têm nenhuma responsabilidade 
na preservação da natureza e na originalidade das destinações. 
Entendem que seu tempo livre é sagrado, que têm direito ao uso daquilo 
pelo qual pagaram e que, além disso, permanecem pouco tempo — 
tempo insuficiente, no seu entender, para agredir o meio natural. 

         

Nesse sentido, assim como o desenvolvimento sustentável foi pensado para 

ser uma alternativa ao modelo de desenvolvimento econômico vigente, a noção de 

turismo sustentável busca alcançar uma prática contrária a do turismo de massa; 

prática esta preocupada também com o crescimento da atividade, mas, sobretudo, 

com o seu planejamento, que, no mínimo, deve ser capaz de prever e evitar a 

exploração desenfreada dos atrativos.  

Tal planejamento pode ser visto, portanto, como uma estratégia de 

superação da preocupante e recorrente situação de desarmonia entre a atividade 

turística e o usufruto dos recursos ambientais, sociais e culturais das localidades 

receptoras, refletida na ocorrência de alguns danos irreparáveis.  

Assim, o turismo sustentável nasce a partir do conceito de desenvolvimento 

sustentável. O primeiro é, em sua essência, um desdobramento do segundo, 

mantendo seus princípios fundamentais e colocando em pauta as especificidades 

que são inerentes à implementação de suas ações.   

Como já mencionado anteriormente, a partir da década de 80, o mundo 

vivencia um processo de aprofundamento da discussão em torno das questões 



27

ambientais. O desenvolvimento sustentável fez emergir importantes inquietações 

que foram, e ainda são, capazes de mudar algumas mentalidades e práticas. Com 

o turismo sustentável isso também acontece. Ao contrapor-se ao turismo de 

massa, segundo Benevides (1999, p. 24), “devorador de paisagens, degradador 

do meio ambiente e descaracterizador de culturas tradicionais”, o turismo 

sustentável caminha no sentido único da preservação, seja dos recursos naturais, 

sociais ou culturais. 

Seu raio de abrangência é tão amplo quanto o do desenvolvimento 

sustentável. Sobre sua patente apóiam-se iniciativas que fazem dele um grande 

“guarda-chuva conceitual”. As proposições de “turismo verde”, “turismo brando”, 

“suave”, “alternativo”, “responsável”, “étnico”, “de mochila”, “turismo de aventura”, 

“ecoturismo”, entre outras, apesar de serem as “hastes metálicas” que dão forma 

ao grande “guarda-chuva”, em termos ideais, possuem um mesmo objetivo: 

pretendem ser uma reação aos excessos do turismo descontrolado. 

A despeito de suas pretensões conceituais, muitas críticas são feitas à 

viabilidade do turismo sustentável. A própria Ruschmann (1997), apesar de 

defendê-lo, pontua como um desafio à atividade os altos custos de sua 

implantação, cuja lucratividade se reduz perante as demandas imediatas da 

economia e em decorrência da necessidade de se ter um tempo mais prolongado 

para o retorno financeiro dos investimentos realizados. Todavia, ela ainda destaca 

que, no turismo sustentável, a lucratividade pode ser reduzida, mas é contínua.  

Diz ainda que, ao enfatizar os princípios do respeito à natureza, da harmonia 

entre a cultura do turista e a do nativo, da distribuição eqüitativa dos benefícios do 

turismo entre todos os envolvidos com a atividade e da construção de uma cultura 

do turista de responsabilidade e de consideração à comunidade receptora, o 

turismo com sustentabilidade preconiza utopias voltadas para situações ideais, 

impossíveis de serem concretizadas, uma vez que os fluxos turísticos na 

atualidade continuam em constante evolução, perpetuando a lógica do turismo de 

massa.     

Para a autora, a solução pode estar, justamente, na diminuição dos fluxos 

turísticos, evitando o excesso de visitantes no mesmo lugar e, concomitantemente, 
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as causas de desgaste dos atrativos. No entanto, ela destaca que, para os países 

desenvolvidos, onde a prática da viagem de férias já se transformou num estilo de 

vida e no pressuposto básico à recomposição psicofísica necessária para o 

retorno à rotina do dia-a-dia, não há nada de interessante na diminuição desses 

fluxos (RUSCHMANN, 1997, p. 112-3). Pois isto significaria uma queda no 

crescimento da atividade, o que contrariaria interesses dos mais diversificados 

setores da economia, inclusive, e principalmente, dos países desenvolvidos. 

Dando mais evidência às criticas ao turismo sustentável, Rodrigues (2000, p. 

173) enseja sua discussão com uma admoestação à forma como o poder público 

trabalha para o desenvolvimento da atividade. Destaca que, ao divulgar o 

montante que se “lucra” com o turismo, o poder público não desconta o montante 

que se investe para tornar os lugares atrativos. Assim, o numerário que se adquire 

parece ser bem maior do que realmente é. No plano das ações governamentais, 

existe um claro privilégio às atividades do turismo. Por exemplo, o que se aplica 

no atendimento às necessidades básicas da população local é considerado 

“despesa”, enquanto o que se aplica em turismo é considerado “investimento”. 

Na nítida contra-mão da defesa do turismo sustentável, a autora caminha 

defendendo a tese de que se o turismo é, por natureza, um produtor de territórios 

— uma vez que ao se instalar num determinado local ele transfigura esse local, 

transformando-o em “atração”, ou seja, num ambiente “adequado” ao crescimento 

da atividade —, ele é essencialmente “insustentável”, pois o mesmo está 

articulado com os elementos gerais da produção e do consumo (de lugares), e, 

portanto, alicerçado nos padrões de exploração e acumulação capitalista, mesmo 

que venha subsidiado com o discurso da sustentabilidade.  

Para a autora, considerar o turismo como sustentável, nos moldes 

propagados pelo Relatório Brundtland, é escamotear o seu caráter 

fundamentalmente explorador, uma vez que o turismo é uma “atividade econômica 

que tem por base o consumo de paisagens naturais exóticas ou a história 

passada” (RODRIGUES, 2000, p. 174). Assim, o turismo explora e, por isso, não 

tem como preservar. 

E mais: 
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(...) como a atividade turística se relaciona ao mercado, reafirmo que 
não é compatível com a idéia de sustentabilidade, mesmo quando se 
considera o denominado “turismo ecológico”, o qual compreende, 
também, uma forma de “venda”, de consumo da natureza 
(RODRIGUES, 2000, p. 180).  

   

Ao tratar de uma das “hastes” do turismo sustentável, por exemplo, Macleod 

(2002) expõe que o denominado “turismo alternativo”, na verdade, é visto, em 

muitas ocasiões, como uma forma de “neocolonialismo”, pois busca explorar 

“novos lugares” que, com o tempo, se transformarão, através do mercado, em 

“atrações saturadas”, abrindo margens para novas explorações. O turismo 

alternativo é, portanto, uma modalidade “invasora” e “perturbadora” de 

ecossistemas e de dinâmicas culturais “virgens”. A problemática deste tipo de 

turismo, em particular, se intensifica na medida em que, no capitalismo, o que 

motiva o desenvolvimento da atividade é a exploração dos lugares, que, quando 

localizados nos países mais pobres, são, geralmente, transformados em 

“periferias do prazer”. 

O autor refuta, denominando-a de “crença popular”, ou seja, uma 

argumentação sem nenhum fundamento científico, a hipótese de que apenas o 

turismo de massa é potencialmente destruidor. Seus argumentos centram-se na 

idéia de que “a expressão do ‘turismo alternativo’ é excessivamente ampla, a 

ponto de se tornar inadequada, nebulosa e se prestar à paródia”, uma vez que as 

fronteiras entre o turismo de massa e o alternativo estão desaparecendo 

(MACLEOD, 2002, p. 179). Assim, ambas as modalidades são exploradoras, 

considerando suas devidas proporções.    

Num estilo oposto ao de Macleod (2002), mas sem deixar de pontuar as 

críticas formuladas por diversos autores a uma outra “haste” do turismo 

sustentável, Serrano (2004, p. 205) diz que: 

(...) [para alguns estudiosos] a discussão sobre a sustentabilidade do 
ecoturismo questiona as possibilidades da realização de uma atividade 
potencialmente sustentável localizada num contexto insustentável (o 
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sistema capitalista), e da viabilidade de se desenvolver práticas 
educativas em atos de consumo.  

   

A literatura que questiona o modelo proposto de turismo sustentável 

identifica, novamente, uma clara incompatibilidade entre interesses econômicos e 

ambientais. O que vai justificar reflexões sobre o caráter “neocolonial” do turismo, 

determinado pelos tipos de relações de integração estabelecidas entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, que, num contexto de globalização 

econômica, são propostas pelo próprio capitalismo. Em Serrano (2004), 

observamos que, nesta literatura, tais relações impõem apenas um refinamento 

das antigas práticas de dominação. E é nesse sentido e contexto, por exemplo, 

que o ecoturismo é visto, por alguns estudiosos, como mais uma forma de 

“neocolonialismo”.  

Neocolonialismo que envolveria, além da dominação/dependência 
econômica, também manipulação/descaracterização cultural ao tratar 
artefatos e tradições culturais como elementos separados do contexto 
de sua produção, transformando-os em mercadorias de consumo; e, 
ainda, faria da conservação ambiental necessária ao ecoturismo uma 
prisão para populações tradicionais, ao colocá-las à frente de tradições 
e estratégias comunitárias de sobrevivência que lidam com a 
apropriação de certos recursos agora tidos como essenciais à 
sobrevivência de espécies e ecossistemas (SERRANO, 2004, p. 205).      

Em outras palavras, as populações das localidades propícias ao ecoturismo, 

com o desenvolvimento da atividade, se vêm diante de “proibições”, 

fundamentadas por discursos e práticas de conservação, referentes ao uso 

histórico de seus próprios espaços comunitários. Com o ecoturismo, tais espaços, 

na verdade, são “apropriados” pelos empreendedores da atividade em benefício 

próprio, o que ocasiona a descaracterização da cultura local.     

Todavia, há também aqueles que incentivam o turismo sustentável. O próprio 

Murphy (2002, p.189-194), citado anteriormente, defende a idéia de integração 

entre o desenvolvimento sustentável e o turismo, a despeito das opiniões 

contrárias que dizem que o conceito de sustentabilidade não é aplicável na 

prática, sendo muito mais uma “proposta romântica” (grifo nosso).  
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Para o autor, o turismo sustentável é possível, principalmente por depender 

do meio ambiente e da cultura para sobreviver; assim, a preservação torna-se 

condição sine qua non para sua própria existência. No caso específico da 

modalidade de turismo alternativo, o autor acredita que este pode ser uma solução 

viável para localidades que querem o turismo, mas não o de massa; ou então para 

aquelas localidades com reduzida capacidade de carga. Como proposta, ele 

sugere que o turismo sustentável saia do âmbito dos discursos acadêmicos e 

governamentais, sendo operacionalizado através de iniciativas de comunicação e 

educação, capazes de atingir justamente aqueles que não têm uma consciência 

responsável sobre os lugares visitados, ou seja, os turistas de massa (MURPHY, 

2002, p. 202-3).  

Na confluência dos incentivos ao turismo sustentável, outros 

posicionamentos são formulados. Ao se indagarem sobre a possibilidade do 

turismo ser uma estratégia de conservação ambiental, Braz; Calvente (2003, p. 

174-5) constatam que essa é uma problemática que ainda precisa ser muito 

estudada para se chegar a uma resposta plausível. No entanto, eles enfatizam 

que é possível identificar no ecoturismo iniciativas que desencorajam atividades 

predatórias, colaborando para a conservação da biodiversidade, a exemplo dos 

“parques de conservação”. Para tanto, tais iniciativas precisam estar alicerçadas 

num adequado planejamento, numa administração competente e comprometida e 

num trabalho eficiente de educação ambiental.    

Nessa mesma linha de raciocínio, voltando a Serrano (2004, p. 203), 

destaca-se que o ecoturismo tem sido visto como uma alternativa econômica para 

regiões onde as atividades produtivas tradicionais, como agricultura, pecuária, 

pesca e extrativismo, não proporcionam mais condições de sobrevivência para 

suas populações. E de um ponto de vista mais econômico-operacional, apresenta-

se também como uma alternativa de fuga do estresse urbano à calmaria dos 

lugares onde a natureza ainda pode ser considerada como “selvagem”/”intocada”, 

bem como fator de descoberta de “culturas exóticas” ou lugares propícios à prática 

de esportes radicais.      
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A despeito dessas proposições para a realização de atividades alicerçadas 

no turismo alternativo ou no ecoturismo (se é que há distinção entre ambas as 

“hastes”), modalidades ou segmentos do turismo sustentável, este, de uma 

maneira geral, se fundamenta em princípios que tentam reger a conduta dos 

produtores e consumidores do turismo, através da qual pretende-se a 

implementação do tão “sonhado” desenvolvimento sustentável. O turismo 

sustentável é projetado, portanto, para atender expectativas econômicas, sociais, 

culturais e ambientais de agentes do desenvolvimento. Enseja, sobretudo, uma 

mudança de concepções e de práticas institucionais e políticas, haja vista 

pretender uma intervenção organizada num meio (natural e social) em que certos 

pré-requisitos devem ser respeitados em função de objetivos coletivos, e não mais 

individuais ou corporativos.  

A literatura que explicita os fundamentos do turismo sustentável formula 

princípios e engendra diretrizes que devem ser seguidos caso se almeje 

implementá-lo. Sancho (2001, p. 246-258), por exemplo, argumenta que o turismo 

sustentável deve ser capaz de: 

1. Melhorar a qualidade de vida de populações locais que vivem e trabalham 

no local turístico; 

2. Prover experiências de melhor qualidade aos visitantes; 

3. Manter a qualidade do meio ambiente do qual depende a população local 

e os visitantes; 

4. Efetivar o aumento dos níveis de rentabilidade econômica da atividade 

turística aos residentes locais; 

5. Assegurar a obtenção de lucros pelos empresários turísticos.    

Em termos de “retorno”, para a autora, o turismo sustentável: 

1. Incentiva o entendimento entre os impactos do desenvolvimento turístico 

na natureza, na cultura e no comportamento humano; 

2. Assegura a distribuição mais justa dos custos e dos benefícios; 
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3. Realiza a tomada de decisões incluindo todos os segmentos da 

sociedade, para que tanto as indústrias turísticas como os demais 

usuários dos recursos possam coexistir. Assim, incorpora o planejamento 

e a regionalização que asseguram a boa relação entre o desenvolvimento 

do turismo e a capacidade do ecossistema; 

4. Demonstra a importância dos recursos naturais e culturais.   

Enfim, o turismo sustentável, para aqueles que o incentivam, traz para a 

sociedade como um todo, especialmente às comunidades receptoras, 

consideráveis benefícios à melhoria da qualidade de vida. Mas, contudo, ainda é 

possível identificar algumas incongruências. A própria Sancho (2001, p. 259), ao 

elaborar suas formulações sobre o turismo sustentável, balizada pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT), afirma que o turismo sustentável deve ser capaz de 

suprir as necessidades sociais, econômicas e culturais de um lugar, a partir da 

manutenção íntegra da cultura e dos processos ecológicos. No entanto, a despeito 

de todos os princípios sustentáveis do turismo elencados, a autora sublinha que, 

profissionalmente, o turismo, para ser de fato sustentável, tem que se 

compatibilizar com as questões da competitividade, ou seja, com os objetivos 

empresariais da atividade.  

É possível manter integralmente a cultura e os processos ecológicos, 

considerando que o turismo promove o intercâmbio de culturas e o reordenamento 

espacial dos lugares? Afinal, que sustentabilidade se busca? A dos recursos das 

destinações, a da atividade econômica ou as duas? 

Questões como estas são, em sua essência, questões de planejamento: 

outro importante fundamento do turismo sustentável.    

3. Planejamento e planejamento do turismo sustentável

Conseguir implementar uma proposta alternativa de desenvolvimento que 

congrega várias dimensões, que abre margens para várias controvérsias e que 

propõe novas relações homem-natureza, homem-sociedade e sociedade-
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natureza, não é tarefa simples, principalmente se considerarmos que tal proposta 

de desenvolvimento está inserida numa dinâmica social e econômica específica, 

que é a dinâmica global do sistema capitalista: “(...) em que manter ou aumentar 

os níveis de crescimento econômico tem sido uma meta política praticamente 

incontestável” (HALL, 2001, p. 23). 

Realizar ações que garantam o atendimento das necessidades das gerações 

presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras é um objetivo 

que, ao congregar presente e futuro, pessoas e instituições, princípios e 

dimensões, reflete a necessidade de um planejamento condizente com aquilo que 

se pretende alcançar com o desenvolvimento sustentável. O planejamento é, 

portanto, na esfera da sustentabilidade, algo primordial.  

No transcurso do tempo, o planejamento vem assumindo uma importância 

significativa na vida das instituições e, por conseguinte, na vida das pessoas. Tem 

sido visto como um instrumento de racionalização da atividade humana, bem 

como de mudança social, na perspectiva de consolidar um maior poder 

organizativo e de alcançar objetivos para solucionar múltiplos e complexos 

problemas sociais e/ou corporativos. 

Intimamente ligado às questões políticas, por envolver diferentes 

“protagonistas” e interesses, é visto como um processo de tomada de decisões 

com objetivos e metas pré-concebidas a serem alcançados em tempo pré-

determinado. Destaca-se, ainda, a importância do pensamento e da ação humana 

numa perspectiva histórica, ou seja, o homem e sua história são os agentes do 

processo, uma vez que as características sociais, econômicas e culturais de uma 

dada sociedade influenciam diretamente na maneira como ela será organizada ou 

gerida.  

Segundo Hall (2001, p. 24), planejar é tomar decisões e elaborar políticas, 

geralmente interdependentes ou sistematicamente relacionadas. Nessa linha de 

raciocínio, é possível afirmar que planejar significa mobilizar, articular e consolidar 

forças sinérgicas em prol de objetivos em comum, num jogo político movido por 

certas engrenagens, como negociações, compromissos, escolhas, iniciativas, 

valores e princípios. É importante destacar que, nesse pensamento, o 
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planejamento não se resume à elaboração de um “plano de ação”, é, antes de 

tudo, um processo político de “planejamento-decisão-ação”.  

Numa elaboração bastante didática, Baptista (1979, p. 13-18), por exemplo, 

distingue quatro aspectos que, em síntese, configuram o processo de 

planejamento: o racional, o político, o valorativo e o técnico-administrativo.  

Na esfera da racionalidade, o planejamento é definido como uma prática que 

norteia a ação humana a partir do uso da inteligência. Em suma, planejar é o ato 

de pensar e de agir dentro de uma sistemática própria, que envolve a necessidade 

de reflexão, decisão, ação e crítica. Politicamente, planejar significa “tomar 

decisões”, garantindo a definição de objetivos e metas, a escolha de prioridades, a 

opção por alternativas de intervenção, a composição de recursos e a distribuição 

de responsabilidades.  

No que tange ao aspecto valorativo, o planejamento favorece o 

desenvolvimento de uma tecnologia que possibilita soluções científicas aos 

problemas de uma sociedade em constante transformação, envolvendo questões 

como “poder” e “ética”, subjacentes às decisões norteadoras do próprio processo 

de planejamento. Sobre o aspecto técnico-administrativo, a autora refere-se à 

montagem da organização voltada para a ação programada, realizada pelos 

órgãos executores do processo. 

A leitura feita até aqui nos mostrou um planejamento que envolve certos 

procedimentos, remetendo-nos a uma apreciação mais “operacional” do processo.  

Em síntese, pode-se observar o planejamento enquanto ato de intervenção do 

homem em seu meio através de determinadas ações políticas aliadas a 

determinadas ações técnicas. Tais procedimentos conformam importantes pilares 

quando tratamos do desenvolvimento sustentável, por aglutinarem vários fatores, 

tais como: o momento histórico e a conjuntura social nos quais o processo se 

insere; a possibilidade de envolvimento de diversos agentes, e, por isso, a 

abertura para o estabelecimento de uma relação de proximidade/cooperação entre 

eles; a organização (pré-concepção) das ações como pressuposto básico para as 

atividades de intervenção; a preocupação com a fundamentação científica desta 
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intervenção; e a importância dada a intentos éticos como forma de balizar as 

ações a serem realizadas.  

Mas o planejamento abarca outras questões além das operacionais. Numa 

análise estrutural da relação entre Estado e planejamento, Lima (2001) 

compreende esta relação como de cunho essencialmente “classista” (grifo nosso). 

Ou seja, para ele o Estado atua como garantidor da hegemonia da classe 

dominante. Para tanto, ele tenta acomodar diferentes interesses de classes e 

frações de classes. E nessa dinâmica política,  

(...) o planejamento se transforma em um instrumento eficaz para que o 
Estado desempenhe o seu papel de ordenar a sociedade em função das 
necessidades do mercado, da acumulação e da reprodução do capital. 
(...) [se revelando: o Estado] como sendo a “condensação material” das 
contradições da sociedade de classes (LIMA, 2001, P. 84). 

Em outras palavras, nessa relação, o planejamento é tido como instrumento à 

“racionalização da reprodução ampliada do capital” (OLIVEIRA, 1977 apud LIMA, 

2001, p. 85). Mas, como o Estado também tem que fazer concessões às classes 

ou às frações de classes dominadas, para garantir que seu papel de 

“administrador de conflitos” (grifo nosso) não seja contestado e que sua ação 

política à sociedade seja legítima e racional, o planejamento também pode ser 

“utilizado” de acordo com a atuação de todas as classes que engendram o jogo 

político em questão. Portanto, “(...) a lógica do planejamento depende diretamente 

do movimento real das classes sociais que lhe dão conteúdo” (MARANHÃO, 1984 

apud LIMA, 2001, p. 85). 

Ao defender essa idéia, Lima (2001, p. 79-134) periodiza o planejamento no 

Brasil em três fases: antes de 1964; de 1964 a 1972; e após 1973. Estas fases, 

expostas, sinteticamente, a seguir, nos ajuda a compreender o contexto histórico 

brasileiro no qual o planejamento se inseriu/insere e como se delineou/delineia o 

jogo político em torno das tomadas de decisões.  

Antes de 1964 – Embora seja possível encontrar na Primeira República 

exemplos de intervenção do Estado na economia e na sociedade, visando 
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alcançar objetivos específicos, a idéia de planejamento da esfera pública, 

fortemente marcada por um Estado intervencionista, vem à tona com a Revolução 

de 1930, como meio de modernização política e como instrumento de progresso 

econômico e social. Após a II Guerra Mundial, criam-se instituições 

governamentais de planejamento, a exemplo da Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos (1948), cuja orientação ideológica e política era a de que o Estado deveria 

prover o desenvolvimento das forças produtivas através do capital privado. 

Medidas de consolidação desse modelo de planejamento, como a criação de 

instituições de planejamento, financiamento e produção — Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico-BNDE (1952), Banco do Nordeste-BNB (1953) e 

Petrobrás (1953) —, foram tomadas no intuito de facilitar a ação do capital privado 

sob a proteção de empresas estatais, ao mesmo tempo em que se enfrentava a 

“questão regional”, especialmente a do Nordeste: oligárquico e fortemente 

desintegrado ao emergente mercado nacional. Para “solucionar” esta questão em 

particular, foi criada, em 1959, a Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), que veio a ser um outro importante agente para a 

institucionalização do planejamento no Brasil. A estes acontecimentos e 

“criações”, acrescenta-se o lançamento do Plano Trienal, durante o governo de 

João Goulart, elaborado pelo economista Celso Furtado em 1962, que 

contemplava, além das questões produtivas, também as sociais. Enfim, este é um 

período marcado pela associação do planejamento ao desenvolvimento 

econômico.    

De 1964 a 1972 – A despeito da instauração do regime militar, é possível 

observar uma compatibilização entre os objetivos do Plano Trienal, elaborado pelo 

governo deposto, e as ações do novo governo autoritário, refletidas na 

modernização do aparelho público, na centralização do poder e na regionalização 

dos programas de desenvolvimento. Contudo, este período é iniciado com a 

elaboração do Plano de Ação Econômica do Governo-PAEG, elaborado pelo 

economista Ricardo Campos, que indicava a limitação da intervenção estatal ao 

mínimo aceitável pelo mercado, objetivando combater a inflação e retomar o 
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crescimento econômico. O Plano destacava também a necessidade de uma 

política habitacional em face do rápido crescimento populacional brasileiro nas 

cidades e do significativo déficit habitacional, estimado em 7 milhões de unidades 

(entre 1950-1960). Por conta disto, foram criados, em 1964, o Banco Nacional de 

Habitação-BNH e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo-SERFHAU, com 

uma proposta de ampla intervenção nas cidades, almejando irem além da “oferta 

de habitações” e abarcando outras questões do “desenvolvimento urbano”, como 

saneamento básico, transportes e outros. No entanto, o BNH firmou-se apenas 

como órgão financeiro gestor de programas setoriais, enquanto que ao SERFHAU, 

fortalecido pela criação do Fundo de Desenvolvimento Local Integrado-FIPLAN, 

foram incorporadas outras funções, ampliando sua competência para elaboração e 

coordenação de políticas de planejamento local. Enfim, estas duas instituições 

abriram margens para a criação e implementação dos demais planos, programas, 

sistemas, etc. do Governo Federal. No geral, este período foi marcado também 

por importantes reflexões e ações realizadas no âmbito das cidades, ao nível 

local. O que estabelece como ponto de equilíbrio, no que tange ao processo de 

planejamento, a relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento 

urbano.  

Após 1973 – Neste período, o planejamento do Estado no Brasil é marcado 

pela elaboração de uma política urbana nacional e regional, também delineada 

pelos órgãos federais. O critério seguido para a elaboração desta política foi o 

espacial, com o objetivo de superar seculares desequilíbrios regionais. A 

estratégia adotada foi a institucionalização das primeiras Regiões Metropolitanas-

RM’s brasileiras1, em 1973, e a criação da Comissão Nacional de Política Urbana-

CNPU, em 1974, com vistas à administração de demandas e recursos no âmbito 

das cidades e regiões. Na verdade, estas medidas faziam parte de uma política 

governamental centralizadora, com ênfase num planejamento tecnocrático e 

                                                
1 Através da Lei Complementar Federal No 14, de 08/06/1973 foram criadas as RM’s de São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em 10/03/1974, 
através da Lei Complementar Federal No 20, foi criada a RM do Rio de Janeiro, conformando o 
grupo das nove RM’s do regime militar.  
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politizado no sentido do autoritarismo. Completa-se, portanto, a institucionalização 

do planejamento urbano no Brasil, que com o lançamento do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento-PND, vigente de 1975 a 1979, durante o governo do general 

Ernesto Geisel, pretendeu a consolidação de uma economia industrializada, a livre 

competição e uma sociedade modernizada, através da construção de infra-

estrutura para o desenvolvimento das empresas privadas, da integração nacional 

por meio dos pólos de desenvolvimento e da expansão do mercado interno, como 

forma de expandir a economia nacional. Este período é marcado, contudo, pela 

atuação dos movimentos sociais, sindicais e político-partidários, que, ao lutarem 

por melhores condições de vida nas cidades e de acesso aos bens, equipamentos 

e serviços urbanos, lançaram mão dos germes do processo de redemocratização 

do Brasil, consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

A periodização de Lima (2001) traz importantes aportes para a compreensão 

do planejamento no Brasil. A partir dela, é possível, com a contribuição de outros 

autores, sistematizar uma outra fase: a atual.  

O planejamento com ênfase no local – A história do Brasil tem sido a 

história dos acordos pactuados pelas elites dominantes, resultando numa falta de 

rupturas que, por sua vez, implica uma ausência de identidades. Foi assim na 

chamada “transição democrática” brasileira, caracterizada por uma convenção 

política entre os “assentados no poder” que marcou a “passagem” do período 

ditatorial ao democrático (SADER, 1990). No entanto, mesmo que a “transição 

democrática” do Brasil tenha sido negociada, não se pode negar a atuação de 

forças sociais engajadas na luta pela consolidação de um autêntico processo de 

redemocratização da sociedade. A partir desse contexto, por exemplo, é marcante 

a presença do Movimento pela Reforma Urbana-MRU e dos movimentos 

municipalistas, que almejavam, respectivamente, no âmbito da mobilização social 

em torno da Assembléia Nacional Constituinte (de 1985 a 1988), a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades e do meio ambiente e a valorização dos espaços 

municipais via descentralização de políticas públicas (LIMA, 2001; ANDRADE, 
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2001). Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, conforma-se um 

novo pacto federativo no Brasil, através do qual a esfera municipal ganha 

destaque, passando a receber uma parcela mais significativa das 

responsabilidades governamentais e um certo aumento no repasse dos recursos 

tributários. Enfim, no âmbito do planejamento urbano, a esfera local torna-se o 

lócus por excelência à concretização das ações planejadas, principalmente por ser 

nela onde se dá um processo de interação social e institucional mais expressivo: 

as pessoas e as instituições estão mais próximas. Portanto, atualmente, é no 

município onde a democracia pode ser construída, consolidada e renovada de 

forma mais eficaz, através de um planejamento participativo por meio do qual 

todos possam ter uma parcela de responsabilidade no processo de 

desenvolvimento do local e, quiçá, da própria nação. 

  

É interessante sublinhar que algumas críticas são traçadas ao planejamento 

à brasileira, como a de Castro (1988, p. 137), ao afirmar que, no Brasil, o que se 

identifica é mais uma tradição na promoção de mudanças estruturais a partir do 

Estado, e menos uma experiência de planejamento propriamente dita. No entanto, 

aqui, não nos propomos a aprofundar a discussão sobre a “fragilidade” do 

planejamento no Brasil; antes, nos preocupamos em tratar da concepção geral 

sobre a idéia do “planejar”. 

Deste modo, este breve relato sobre o planejamento brasileiro nos mostra 

que o ato político de planejar foi determinado por forças políticas e econômicas 

que dominavam o Estado, inseridas num determinado momento histórico. Mas é 

importante destacar também que isto de fato ocorreu em decorrência da 

hegemonia ou predominância dessas forças dominantes no jogo político 

engendrado por elas mesmas. Contudo, ao tomarmos como um dos parâmetros 

analíticos o argumento de Maranhão (1984) apud Lima (2001, p. 85) — o de que a 

lógica do planejamento depende diretamente do movimento real das classes 

sociais que lhe dão conteúdo — é possível inferir que as forças sociais 

organizadas, ao atuarem no jogo político da sociedade brasileira, deram uma nova 

formatação ao processo de planejamento, como bem se pode ver nas terceira e 
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quarta fases, com ênfase à dinâmica de participação social oportunizada por 

ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, que culminou, em 1988, na 

promulgação da mais democrática Carta Magna brasileira. 

A partir de tais argumentos, destacamos a importância dos papéis de dois 

elementos de um processo de planejamento: o primeiro papel é o do momento 

histórico no qual o planejamento se insere. A conjuntura histórica interfere 

diretamente no resultado final, uma vez que as escolhas de hoje não são isoladas, 

nem vazias de objetivos, que por sua vez, são construídos a partir de decisões 

tomadas anteriormente. Por exemplo, a construção do desenvolvimento 

sustentável está inserida na história da degradação ambiental no mundo e na 

perspectiva de superação dos problemas daí decorrentes. Tal história, por 

conseguinte, foi construída ao longo do tempo, desde os remotos desgastes dos 

recursos naturais oriundos do processo de desenvolvimento do capitalismo. 

O segundo papel é o da participação da sociedade nas tomadas de decisões, 

que também pode determinar o resultado final do planejamento, dependendo de 

seu grau de organização social e intervenção política. No desenvolvimento 

sustentável, a participação social é algo primordial, uma vez ser este um dos 

principais fatores que o diferencia do modelo de desenvolvimento econômico: 

inserir quem foi, historicamente, excluída do processo. 

Dentro desta discussão, e numa perspectiva de retorno ao tratamento da 

temática principal desta seção, sublinhamos que o planejamento do turismo 

sustentável é, em sua essência, corolário da concepção estrutural do 

planejamento do desenvolvimento sustentável. Ao tratarmos dessas duas idéias 

convergentes de planejamento, é claramente possível identificar a integração de 

diversos fatores, incluindo a história e a participação social, como o mote que 

norteia os objetivos e a provável implementação do turismo com sustentabilidade.  

Numa elaboração sobre o caráter de integração que baliza as ações do 

turismo sustentável, Hall (2001, p. 33) retoma uma idéia própria, lançando mão de 

alguns elementos de planejamento. Para o autor, o turismo sustentável deve 

integrar, de maneira equânime, a comunidade receptora, a conservação ambiental 

e os aspectos da viabilidade econômica. Assim, o planejamento da atividade 
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deverá contemplar ações capazes de proporcionar: benefícios econômicos através 

de negócios viáveis aos residentes e demais interessados; benefícios à 

comunidade receptora por meio da participação, da promoção de educação, 

saúde, emprego e satisfação mútua dos envolvidos; e, por fim, a manutenção ou 

ampliação da biodiversidade, a mínima degradação dos recursos, o equilíbrio 

entre oferta e demanda e a eqüidade/compromisso intergeracional.     

Nesse sentido, o planejamento do turismo sustentável exige o envolvimento 

de outras questões que vão além da simples divulgação de atrativos para 

prováveis visitantes, muito embora esta seja uma ação inclusa e necessária ao 

planejamento da atividade. Planejar o turismo sustentável requer pensar ações e 

concretizar iniciativas promotoras do desenvolvimento equilibrado da atividade por 

meio da maximização dos insumos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Sobretudo, sem perder de vista a importância da composição e do funcionamento 

de uma rede tecida por agentes institucionais oriundos do próprio setor turístico, 

do poder público e da comunidade receptora. É uma ação complexa, ampla e 

fundamentalmente integradora. 

Entretanto, esta ação integradora tem seus condicionantes histórico-

conceituais cooptados dos vários métodos de planejamento existentes. Dentre 

estes, Hall (2001, p. 42-58) descreve e analisa quatro tipos:  

1) O fomento – por vezes também foi considerado como uma forma de “não-

planejamento”, vê o desenvolvimento do turismo como algo fundamentalmente 

“bom”, pois promove vantagens automáticas aos anfitriões. Dispensa pouca 

atenção aos impactos negativos da atividade e enxerga os recursos naturais e 

culturais como objetos meramente exploráveis;  

2) O turismo como indústria – de viés tradicionalmente econômico, trabalha 

o turismo como uma ferramenta a ser utilizada por governos para atingir 

determinadas metas e para promover o crescimento e o desenvolvimento de áreas 

específicas, secundarizando os problemas sociais e ecológicos;  

3) A abordagem físico-espacial – defende a racionalização do uso do solo, 

no sentido da proteção ambiental, com o objetivo de minimizar os impactos 
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negativos do turismo no ambiente físico. Enfatiza a elaboração de planos e 

relatórios baseados nos recursos naturais e nas limitações dos atrativos em 

suportar a infra-estrutura turística; e por último 

4) A abordagem comunitária – que apesar de não ser muito bem vista por 

alguns governos e pela maioria dos grupos empresariais, haja vista demandar um 

maior tempo para o processo de tomada de decisões e contrariar certos interesses 

corporativos, vê os moradores locais como ponto central do exercício de 

planejamento e a comunidade receptora como sua unidade básica, exigindo a 

consolidação da participação social no desenvolvimento do turismo.  

Enfim, cada método possui suas particularidades. Todos eles expressam 

objetivos específicos em consonância com o momento histórico em que se vive e 

com a realidade na qual pretendem intervir. Possuem suas centralidades 

(crescimento e/ou desenvolvimento econômico, racionalização do uso do solo e 

aspectos comunitários), seus agentes promotores (iniciativa privada, governos, 

estudiosos e comunidade), seus instrumentos (planos, programas, projetos, 

relatórios, etc) e demais componentes indutores de suas particulares 

caracterizações.  

Nesse sentido, para um planejamento condizente com os princípios do 

turismo sustentável, é necessária uma abordagem que possa integrar elementos 

de todos esses métodos e outros mais — claro que não de maneira aleatória, mas 

de acordo com objetivos pré-definidos —, que venham a contribuir para uma visão 

ampliada e crítica sobre o papel do turismo para a sociedade como um todo. Faz-

se mister que especificidades sejam levadas em consideração, afinal de contas o 

turismo também trabalha com a questão da diversidade, mas dentro de um escopo 

maior de desenvolvimento, onde os aspectos coletivos possam ser priorizados.   

Como bem se sabe, a aplicabilidade do desenvolvimento e do turismo 

sustentáveis é de difícil realização, como se mostrou aqui neste capítulo em 

momentos anteriores. Tal dificuldade acaba por limitar também as possibilidades 

de execução de um planejamento tão amplo e que seja capaz de integrar tantos 

elementos diferentes numa mesma “congregação”. Claro está que num contexto 
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onde reina o pragmatismo, a individualidade e os interesses do capital, não é 

tarefa fácil concretizar ações contestadoras da ordem global, principalmente 

quando estas ações estão relacionadas a mudanças de paradigmas, tais como o 

proposto pelas alternativas sustentáveis de desenvolvimento e de turismo, onde 

se pretende, em suma, realizar ações conjuntas. 

Contudo, as barreiras que se apresentam à aplicabilidade da sustentabilidade 

não são intransponíveis. Para Hall (2001, p. 58), uma das maiores chances de 

superação dessas barreiras é a existência de um eficiente mecanismo de 

coordenação e controle, capaz de exercer um efeito prático e contínuo na política 

e no planejamento. É preciso superar a má definição das “ligações” entre os 

componentes que ofertam e que demandam o turismo, sincronizando 

adequadamente as ações e os interesses. 

Entretanto, o projeto, o planejamento e o gerenciamento de ambientes 
turísticos exige mais que a adoção simplista de códigos e diretrizes ou 
auto-regulamentação do setor, por mais válidos que possam ser. Em 
vez disso, uma indústria turística sustentável requer um 
comprometimento com os princípios de desenvolvimento sustentável por 
todas as partes envolvidas no processo de planejamento. Somente por 
esse comprometimento total pode-se obter uma integração de longo 
prazo de metas sociais, ambientais e econômicas (...) (HALL, 2001, p. 
67).   

Tal comprometimento, exposto por Hall (2001), reforça ainda mais a idéia da 

integração entre os envolvidos no processo de desenvolvimento sustentável do 

turismo, que, apesar de toda a sua amplitude, é algo perfeitamente “aplicável”, 

principalmente quando os envolvidos preocupam-se em compor uma rede de 

cooperação, cujos interesses específicos possam ser articulados em torno do 

alcance de objetivos em comum.    

4. Cooperação interinstitucional: Estado, sociedade e setor privado num 

processo de articulação horizontal
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Em 1964, com o golpe militar, o Brasil passou a viver um regime político 

ditatorial, onde a liberdade e a democracia foram cerceadas da sociedade. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1967, regida pelas diretrizes militares, o 

planejamento urbano foi centralizado no domínio do Governo Federal e aplicado 

no âmbito das RM’s, criadas para serem o lócus da gestão urbana e da mitigação 

dos conflitos das cidades.  Exigia-se, portanto, o estreitamento das relações 

político-administrativas entre municípios contíguos para enfrentar os problemas 

urbanos (AZEVEDO; GUIA, 1999, p. 8). 

A crença no planejamento tecnocrático e centralizado estava em alta, o que 

culminou na criação das primeiras RM’s. Até esse momento os municípios não 

tinham muita importância para a federação, sendo obrigados a comporem as 

áreas metropolitanas sem ao menos serem consultados; situação que em certa 

medida persiste até os dias de hoje. Agrega-se a este fato, intensificando a 

problemática da esfera municipal, a padronização do modelo de gestão 

metropolitana. Único para todas as regiões, tal modelo desconsiderava as 

especificidades regionais e municipais.  

Com a Constituição de 1988, o cenário político brasileiro, pelo menos no 

plano da legalização da nova relação entre entes federados, muda por completo.  

Declina o arranjo institucional metropolitano e ascende o município como o ente 

mais importante do pacto federativo, “fazendo da federação brasileira uma 

experiência sem similar no mundo” (LOMAR, 1992, p. 12). Fortalece-se, assim, a 

fase de consolidação do processo de redemocratização no Brasil, quando se 

postula uma maior autonomia/valorização dos municípios e uma maior 

participação popular como uma das mais importantes estratégias de gestão 

pública.  

Segundo Lomar (1992), a Constituição de 1988 institucionalizou um “novo 

pacto federativo”, a partir do qual se observa um “federalismo cooperativo”. A 

preocupação das administrações públicas mudou, portanto, de foco: passou de 

relações autoritárias para relações descentralizadas/horizontais onde as decisões 

agora são tomadas “de baixo para cima”, abrindo espaços e oportunidades para a 

criação de novos arranjos institucionais e atuação de novos atores sociais.   
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No entanto, apesar da importância das RM’s ter declinado no âmbito 

federativo, os problemas metropolitanos, decorrentes da expansão da urbanização 

e responsáveis por pontos de estrangulamento na esfera municipal, continuaram. 

Em consonância com essa problemática, os municípios, agora dotados de maior 

autonomia e valor, passaram a agir de maneira isolada, sem maiores 

comprometimentos com as questões coletivas. Ou seja, com aquelas que 

extrapolam seus limites. A supervalorização dos municípios acabou, portanto, 

gerando um municipalismo autárquico, em que a cooperação, apesar de ser 

exigência constitucional, não passou a ser muito exercitada, a exemplo do 

fenômeno da Guerra Fiscal, que pode ocorrer também entre os estados. Para 

Abrúcio (2000, p. 14), a Constituição de 1988 acabou por fazer surgir alguns 

obstáculos ao bom funcionamento da coordenação entre os governos.  

Nesse sentido, a discussão sobre a cooperação intergovernamental ganha 

vulto, e em seu bojo, perpassam questões como: arranjos político-institucionais, 

formulação e implementação de políticas públicas, descentralização de ações 

governamentais, participação popular, controle social, etc. A partir de todas essas 

questões, Daniel (1999) diz que é preciso a elaboração de um novo modelo de 

gestão e a criação de “novas institucionalidades”, ou de um “espaço institucional” 

de negociação e acordo político (ROLNIK; SOMEKH, 2001), onde se alcancem 

consensos em torno de um dado processo de desenvolvimento, calcado na idéia 

de um “pacto” e que viabilize a transformação da atual forma de relacionamento 

entre os níveis de governo (ABRÚCIO, 2000).  

Tal pacto, por sua vez, nos remete ao planejamento como prática política e 

técnica responsável por ações coordenadas capazes de atender a demandas 

locais considerando as questões que vão além dos limites do município. Assim, 

esse planejamento não acontece no vácuo. É necessário um espaço territorial 

onde as ações e as políticas possam ser implementadas. A idéia defendida aqui, a 

partir do contexto federativo brasileiro, é a de conformação de um Pacto Territorial, 

através do qual dinâmicas cooperativas possam ser traçadas e transformadas em 

iniciativas práticas em prol do desenvolvimento sustentável.  
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Um território compreende, além de uma base físico-geográfica, uma trama de 

relações sociais com raízes históricas, configurações políticas e identidades 

culturais, que desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico 

e social de uma região (ABRAMOVAY, 1998). Com esta noção, para um município 

isolado, mesmo com toda a sua autonomia (política e financeira) alcançada com a 

Constituição de 1988, torna-se difícil dar conta dos problemas que perpassam seu 

raio de atuação, sendo preciso, portanto, a construção de um pacto territorial.   

Assim, o desenvolvimento municipal, quando da existência de problemas 

comuns entre municípios, passa, necessariamente, pelo fortalecimento do espírito 

regional. Uma vez que a cooperação entre entes federados subnacionais, ao 

empreender iniciativas inovadoras, valoriza os territórios municipais, que em 

conjunto formam uma região potencialmente vocacionada ao desenvolvimento.  

A proposta de um Pacto Territorial nesse contexto vem fundamentada na 

idéia de um “acordo político” para executar ações, implementar políticas e aplicar 

recursos, via cooperação entre agentes institucionais capazes de empreender a 

interação entre diferentes setores de um território, não circunscritos a um único 

município, no intuito de desencadear um processo de desenvolvimento integrado e 

sustentável. Em suma, o Pacto Territorial pretende aglutinar sinergias, delinear 

demandas e equacionar problemas comuns.   

Assim, o planejamento articulado em torno de um Pacto Territorial em prol do 

bem comum envolve protagonistas e interesses que, num processo de 

cooperação e de sincronia, são agentes do desenvolvimento e do turismo 

sustentáveis. Nesse sentido, o município torna-se um dos focos centrais do estudo 

sobre o turismo, principalmente por se configurar no espaço local onde se 

processam, com maior “riqueza de detalhes”, e, portanto, com melhor 

possibilidade de visualização e de exploração, as relações sociais, econômicas e 

culturais comunitárias, que determinam a dinâmica do lugar e do meio ambiente.  

Todavia, para uma compreensão ampliada do turismo sustentável, é 

importante entender como e a partir de que incentivos as dinâmicas locais se 

articulam, para que se possa entender, numa perspectiva regional e integrada, 

como é engendrado o jogo político de cooperação em torno da atividade. Tal 
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dinâmica de compreensão da articulação entre os municípios é de fundamental 

importância para o desenvolvimento sustentável como um todo, uma vez que, ao 

pretender uma mudança de paradigma no atual padrão de desenvolvimento, ele 

busca uma atenção especial para a escala local, com o intuito de incluir as 

comunidades receptoras na partilha dos benefícios proporcionados pelo turismo.  

Nesse sentido, o turismo sustentável tem chances de contribuir à promoção 

do desenvolvimento local sustentável, na medida em que pode apresentar-se 

como um importante mediador — para evitar a exploração desenfreada — entre 

os processos da globalização, geralmente desnaturalizantes, homogeinizadores e 

excludentes, e a dinâmica cotidiana do local, mais conservacionista, identitária e 

participativa (BENEVIDES, 1999). 

Nessa dinâmica interativa, aguça-se, portanto, a questão da cooperação 

entre entes federados, mas também entre os agentes envolvidos no processo de 

desenvolvimento do turismo. Tais agentes, compreendidos aqui, como os 

representantes do Estado, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, 

são indutores e responsáveis diretos, na perspectiva da sustentabilidade, que 

integra e que co-responsabiliza, pela transformação (ou manutenção) de 

realidades caóticas e de má qualidade de vida. Pois o que mais determina a 

efetivação das mudanças dessas realidades é a atuação de seus agentes 

promotores.  

Num mundo globalizado onde se vive, o papel desses três agentes 

institucionais, no que tange às perspectivas de desenvolvimento, é de suma 

importância. São agentes por estarem em constante processo de intervenção: 

todos eles dão suas particulares contribuições; todos eles têm seus interesses 

próprios; articulam-se; determinam, em maior ou em menor medida, como o 

desenvolvimento será implementado. São institucionais por terem suas dinâmicas, 

posicionamentos políticos, suas regras, normas, procedimentos, suas formas 

próprias de organização, metodologias e estratégias específicas de intervenção. 

Possuem sistemáticas independentes, mas passíveis de conexão.  

Numa perspectiva de mudança social, na qual a humanidade vive sua 

história presente, Offe (1999) defende a reforma dessas instituições, dando ênfase 
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a necessidade de existir uma co-relação entre as três, no intuito de construir uma 

ordem social baseada no associativismo cidadão. Para ele, é necessário entender 

que a configuração entre esses agentes pode ser capaz de fazer o que “precisa 

ser feito”. O que se pretende alcançar com a interação entre o Estado, o mercado 

(iniciativa privada) e sociedade (comunidades)? Na verdade, para Offe (1999), o 

desenho institucional delineado pela interação entre esses três agentes vai 

determinar a provisão da ordem social.   

Em concordância com este autor, destacamos dois de seus argumentos 

principais: 

Primeiro, a provisão de ordem social e estabilidade através de 
instituições não pode se basear somente em um desses padrões – 
Estado, mercado e comunidade. Qualquer desenho monístico tende a 
ignorar (no plano teórico) e destruir (em suas implicações práticas) as 
contribuições que os outros dois componentes da ordem social têm para 
dar. Segundo, esse tipo de desenho não pode se basear nem mesmo 
na combinação de apenas dois desses padrões (isto é, excluindo o 
terceiro respectivo), sejam sínteses mercado-Estado, Estado-
comunidade ou comunidade-mercado (OFFE, 1999, p. 129-130).

Num processo de fundação de uma ordem social específica, é preciso a 

conexão entre os três agentes institucionais, numa mistura que elimine 

superposições de uns em detrimento de outros. O desenho institucional 

apropriado, portanto, é aquele que não opta por “soluções puras”, enaltecendo a 

atuação de um só agente, nem o que evita a atuação “super reduzida” de um dos 

agentes (OFFE, 1999). O desenho institucional apropriado é aquele que encontra 

o “ponto de equilíbrio” (grifo nosso) entre os agentes, construído por eles mesmos.   

Essa parece ser uma proposta interessante de interação entre agentes 

institucionais envolvidos num processo de desenvolvimento sustentável, 

principalmente quando tratamos da questão específica do turismo. A articulação 

em detrimento de “extremismos” é o fundamento básico de um desenho 

institucional que busca a sustentabilidade. A conformação de uma ordem social 

somente pelo Estado poderia incorrer em “controles oligárquicos” e autoritários 

junto à sociedade civil. Somente pelo mercado, parece também não ser uma 
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alternativa viável, devido sua ausência de mecanismos auto-restritivos, o que 

levaria o mercado a explorar desenfreadamente os recursos do planeta. Se 

somente pela comunidade, o surgimento de “bairrismos” e de fundamentalismos 

comunitários tornar-se-ia inevitável. Seria comum a assunção de sentimentos 

etnocêntricos em relação “ao diferente”. 

Portanto, a alternativa está na superação de visões individualistas em busca 

de um modelo cooperativo capaz de implementar ações em prol de situações 

sustentáveis. Para tanto, o papel dos agentes institucionais do desenvolvimento 

na busca pela consolidação de uma “nova ordem social”, fortalecidos pelo uso de 

um “capital social” e, por isso, imbuídos de um forte “espírito cívico”, é fulcral, 

imprescindível e intransponível (OFFE, 1999). 

 Tal busca, balizada em tais procedimentos, torna-se, assim, o grande alento 

para aqueles que, historicamente, foram excluídos da partilha dos benefícios do 

desenvolvimento. Agora, é preciso pensar em incluí-los, sem extremismos ou 

“fórmulas puras”, mas com muita cooperação.  
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II CAPÍTULO 

CIDADES, TURISMO E DESENVOLVIMENTO: 

Natal e seu entorno, lócus de renovação urbana 

1. Contextualizando o estudo do turismo a partir do estudo das cidades

As cidades atuais compreendem espaços universais da dinâmica 

transfiguradora do capitalismo moderno. Refletir sobre o papel desses espaços em 

um mundo globalizado requer uma análise do processo e das conseqüências da 

urbanização capitalista, bem como da dinâmica de reestruturação da própria 

cidade.  

Nos dias de hoje, com a agudização dos problemas urbanos, é possível 

identificar uma correlação direta entre as características da vida nas cidades com 

as desigualdades sociais. Na América Latina de um modo geral, segundo Ribeiro 

(2004), essa correlação se expressa com maior vigor no uso e ocupação do solo 

urbano, cujo fundamento central é um potente descompasso: entre o 

beneficiamento de uma elite já privilegiada, com um maior nível de bem-estar 

social, e a espoliação dos direitos urbanos de consumo de grande parte da 

população.  

Tal descompasso é um processo atualíssimo. As cidades do século XXI se 

conformaram ao longo do tempo em aglomerados urbanos cujos dinamismos 

econômico e social dependem da inserção e do papel que elas exercem na 

dinâmica capitalista das redes globais de circulação. Para alcançar um patamar 

sempre superior, tais cidades precisam se adequar às exigências dessa dinâmica, 

que, na maioria das vezes, independe da garantia dos direitos básicos aos 

cidadãos.    

Nessa perspectiva, as atividades econômicas ganham vulto quando se 

analisa a relação existente entre estas e o desenvolvimento de um determinado 

lugar. Com a intensificação da urbanização, por exemplo, as atividades do setor 
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terciário se tornaram assaz importantes quando do surgimento das demandas por 

serviços, responsáveis por um maior “conforto” citadino.  

Assim, ao estudar as cidades, e em especial as cidades brasileiras, 

procuramos os antecedentes históricos da industrialização e da urbanização do 

país, como subsídios a um entendimento mais aprofundado sobre o seu 

desenvolvimento. Tais antecedentes nos servem como alicerces necessários a 

uma adequada fundamentação teórico-analítica, capaz de nos trazer à baila uma 

compreensão mais específica a respeito de como a atividade turística, foco central 

deste trabalho, se insere na dinâmica urbana das cidades.  

Apeguemo-nos, portanto, à história. 

2. Antecedentes históricos: a relação campo-cidade e suas implicações na 

industrialização e urbanização no Brasil

No Brasil, durante muito tempo, o campo foi “o” alvo de inúmeras 

intervenções. E foram estas intervenções, com os seus respectivos 

desdobramentos, que fez com que a urbanização brasileira fosse gerada de uma 

maneira bem particular: polarizada, desorganizada e desigual.   

Polarizada por conformar extremos com diferentes níveis de 

desenvolvimento. Algumas cidades e regiões são potencialmente ricas e 

desenvolvidas, e outras cruelmente pobres e atrasadas. Desorganizada por não 

ter sido planejada estrategicamente (ou por ter sido construída sobre os fracos 

alicerces de uma relação campo-cidade “mal resolvida”) e por não ser capaz de 

diminuir ou controlar seu “inchaço” populacional. E desigual pelo fato de ser nas 

grandes cidades onde podemos encontrar um enorme contingente de extrema 

pobreza e uma ínfima parcela de extrema riqueza.  

O Brasil urbano adveio de um Brasil agrícola, disse Milton Santos (1996) em 

seu livro A urbanização brasileira. No período colonial (de 1530 a 1808) as 

cidades possuíam pequenas parcelas de pessoas se comparadas à área rural. O 

campo era o espaço por excelência das relações de produção. Nesta época, os 

europeus colonizadores tinham como principal objetivo a obtenção de excedente 

comercializável, ou seja, a garantia de uma produção agroexportadora rumo à 
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metrópole. Não bastava somente a subsistência, era preciso assegurar o aumento 

da produção e uma demanda européia para o consumo deste excedente.  

Neste sentido, segundo Paul Singer (1979), o alcance do objetivo europeu foi 

possível graças ao trabalho escravo e à comercialização do ouro, da prata e do 

açúcar. Para garantir o aumento da produção é necessária a aplicação de força de 

trabalho. No caso do Brasil colônia, força escrava, cativa e barata. E para 

assegurar uma demanda européia por produtos primários, foi preciso produzir 

exatamente o que surtia mais efeito no mercado europeu: o ouro, a prata e o 

açúcar. 

No Brasil colônia o setor de mercado externo fundamentava-se, portanto, em 

atividades extrativas e agrícolas. Era no campo onde a socialização das relações, 

fossem elas econômicas ou sociais, se processava de maneira mais intensiva. A 

cidade, neste momento, teve um papel econômico estéril.  

Não obstante, ficou sob a responsabilidade da cidade a manutenção dos 

interesses imediatos do colonizador, ou seja, no espaço urbano concentravam-se 

as forças de persuasão e de coerção da metrópole, respectivamente 

representadas pela igreja e pelo exército e burocracia civil. O sistema urbano 

construído tem como objetivo básico sustentar a exploração colonial.  

O interessante é destacar que mesmo com a “autarquia” do campo (ou das 

produções agrícolas), nos dizeres de Oliveira (1982), o rural neste período foi 

duplamente explorado: primeiro pela metrópole compradora da produção; e 

segundo pela cidade, como intermediária entre produtores e compradores 

(CLEMENTINO, 1995, p. 29-30). 

Com a ampliação do comércio exportador o sistema urbano colonial 

desenvolve suas forças produtivas e suas relações de produção, fazendo surgir na 

cidade uma nova classe de comerciantes. A cidade deixa de ser tão somente 

ponto obrigatório de passagens de mercadorias exportadas e importadas, para ser 

um importante centro de redistribuição de mercadorias entre diferentes regiões da 

própria colônia. Surge o que Paul Singer (1990) chama de “cidade comercial”, 

lócus do aparecimento de uma economia nacional primário-exportadora. 
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Entretanto, o caráter explorador da cidade colonial sobre o campo se 

intensifica na cidade comercial. Segundo Cano (1989, p. 66): 

(...) com a Independência e a constituição [dessa] economia nacional 
primário-exportadora, o crescimento [das] cidades deu-se, praticamente, 
“em cima” da urbanização organizada pelo antigo colonizador.  

A cidade neste momento se torna a sede do capital comercial, controlando a 

produção agroexportadora e se interconectando diretamente na dinâmica da 

circulação internacional de mercadorias. Assim, por agregar ao seu papel político 

(de persuasão e coerção) um especial vigor econômico, a cidade perpetua a 

exploração do campo, favorecendo-se dos ganhos obtidos com a manufatura 

nativa. É na cidade onde se passa a reter parte do excedente, ou seja, daquilo que 

antes ia totalmente para a metrópole. Isso gera, portanto, uma demanda interna 

por comercialização. Enseja-se, assim, a constituição de um mercado nacional.  

Esta situação da cidade como sede do capital comercial começa a se 

delinear desde que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser sede oficial do 

poder monárquico português (em 1808), através do Decreto de Abertura dos 

Portos às Nações Amigas (grifo nosso), cujos objetivos foram escoar a produção 

colonial aos mercados europeus e facilitar a entrada no Brasil dos produtos 

ingleses industrializados.  

Não obstante, segundo periodização formulada por Cardoso de Melo (1975) 

apud Clementino (1995), a consolidação da cidade como sede do capital 

comercial acontece a partir do final do Segundo Reinado (1886) e vai até o final da 

República Velha (1930), e é vista como um dos pontos mais importantes na 

história da urbanização brasileira. Para Oliveira (1982), a formação urbana no 

Brasil não começa com a industrialização, mas sim a partir das relações travadas 

no bojo da economia agroexportadora. Tomar consciência da relevância deste 

aspecto é essencial para entender, por exemplo, em que consisti o caráter 

“inchado” das cidades.  

Em suma, ao lançar mão de estudos históricos é possível não atribuir o 

“inchaço” das cidades à industrialização, mas considerar que esta foi responsável 
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por uma redefinição de um padrão de urbanização oriundo de um período anterior, 

ou seja, de um período em que as cidades passaram a ser, em certa medida, mais 

“visíveis”, mais cobiçadas e política e economicamente mais importantes que o 

campo. 

A intensificação da dinâmica industrializante do Brasil é bastante recente, 

data da década de 1930, quando o capital industrial assume o comando da 

acumulação capitalista no país. Com a industrialização efetiva-se a construção e 

consolidação de um verdadeiro mercado nacional. Este crescimento “para dentro” 

gera, por conseguinte, a ampliação da rede urbana e da hierarquia das cidades. 

Entrementes, como a herança do período anterior era de cidades que viviam “para 

fora”, ou seja, responsáveis pela sustentação da circulação e distribuição de 

produtos para exportação, gera-se uma demanda explosiva por serviços que dêm 

conta da industrialização emergente. 

A urbanização, então, torna-se complexa. Complexa, pois muda de 

configuração a partir da industrialização, responsável pela centralidade da 

acumulação de capital no espaço urbano. Gerou-se riqueza na cidade e 

estagnação no campo. Este processo, por sua vez, acarretou o êxodo rural e a 

conseqüente superpovoação das cidades.  

Francisco de Oliveira (1982) explica essa realidade dizendo que houve uma 

incompatibilidade entre divisões sociais do trabalho. A industrialização brasileira 

ao gerar uma urbanização sem precedentes, a ponto de seu contingente 

populacional ser bem superior à demanda por força de trabalho, nega a pretérita 

divisão social do trabalho do campo, pois esta era pouco diversificada (baseada 

na monocultura) e divergia da lógica burguesa emergente ao centrar-se no poder 

das oligarquias rurais. 

A industrialização constrói uma nova divisão social do trabalho, em que a 

cidade passa a ser definitivamente o lócus da acumulação capitalista e sede do 

poder político e econômico. Já o campo, se comparado à cidade, torna-se 

atrasado e emissor de uma grande massa de pessoas a procura de uma “nova 

vida” no espaço urbano. 
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Mas esta cidade não estava preparada para receber as mudanças 

implacáveis da industrialização. Além da necessidade premente da assunção e do 

desenvolvimento de um setor terciário capaz de sustentar a expansão urbana, a 

relação com a pretérita divisão social do trabalho do campo estava “mal resolvida”. 

E como tal “impasse” não foi solucionado, pois o campo continuou atrasado e o 

êxodo rural só engrossou mais ainda as fileiras da economia informal nas cidades, 

a urbanização brasileira se complexifica. 

A partir da década de 1960, a indústria avança no Brasil, e com ela 

intensificam-se as problemáticas urbanas: “inchaço” populacional, segregação 

social, desigualdades regionais, concentração de renda, pobreza, etc. Não 

obstante, é preciso considerar também o importante papel que o Estado teve 

nesse processo. Em relação à integração do mercado nacional, por exemplo, o 

Estado, administrado conforme a história de cada região, atuou ora em prol das 

novas elites burguesas, que objetivava a expansão capitalista via indústria; ora a 

favor das velhas oligarquias rurais, fundamentadas numa economia 

agroexportadora, gerando uma urbanização dispersa e atomizada.   

O conceito de heterogeneidade estrutural utilizado por vários economistas 

para explicar os diferentes processos de urbanização desencadeados nas 

diversas regiões do país é peculiarmente propício para esta análise, pois leva em 

consideração as desigualdades e as especificidades históricas regionais. É 

preciso, portanto, levar expressamente em consideração a relação histórica entre 

campo e cidade para entender como o desenvolvimento capitalista e sua 

industrialização geraram uma particular urbanização no Brasil. 

Assim, como bem coloca Cano (1989, p. 64),  

(...) a análise do desenvolvimento urbano não se deve restringir ao 
exame de sua economia industrial e terciária, mas incluir, 
necessariamente, a análise do setor agropecuário e da estrutura 
fundiária. Só assim conseguiremos compreender melhor esse processo 
e ampliar nossa capacidade de sobre ele atuar. 
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3. O Estado no Brasil e sua relação com os desenvolvimentos industrial e 

urbano

A urbanização no Brasil tomou proporções diferentes pelas regiões do país, e 

neste processo, o Estado foi um importante agente delineador. Na concepção de 

Oliveira (1982, p. 44), por exemplo, a relação entre o Estado e o Urbano  

(...) vai tentar mudar o padrão de acumulação, em outras palavras, 
penalizando a produção agroexportadora e direcionando os seus 
mecanismos e os seus aparelhos de Estado para potenciar a 
acumulação industrial (...).

Este papel do Estado se faz atuante diante da incapacidade das cidades em 

atenderem as demandas explosivas da industrialização, quando do nascimento 

desta. O Estado, a partir de então, começa a penetrar em espaços produtivos que 

antes não estavam sob seu controle. 

Mas a atuação estatal tomou rumos específicos em cada região brasileira. Na 

Sudeste, e no estado de São Paulo em particular, as indústrias tiveram suas 

demandas atendidas, ou seja, a industrialização viu um espaço propício à sua 

expansão na medida em que a reprodução da força de trabalho foi garantida pela 

intervenção de um Estado de caráter burguês. No Nordeste, em contraposição, 

temos a atuação de um Estado oligárquico, preocupado não com a reprodução da 

força de trabalho, necessária à expansão e consolidação da mais recente 

atividade econômica brasileira, mas com a perpetuação de uma economia 

agroexportadora e com a preservação da grande propriedade fundiária. 

Até 1930 o centro dinâmico da economia brasileira era a “produção para 

exportação”, sendo o capital industrial subordinado ao capital mercantil. Após os 

anos 30, observa-se o que Celso Furtado chamou de “deslocamento do centro 

dinâmico da economia”, isto é, uma inversão econômica paradigmática: da 

prevalência do capital mercantil à prevalência do capital industrial, responsável 

pelo desenvolvimento do capitalismo no país (CLEMENTINO, 1995). 

Na região Sudeste co-habitaram grupos vanguardistas deste processo 

paradigmático, conformando-a como sendo a região economicamente mais 
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desenvolvida do Brasil. No Nordeste, ao contrário, grupos políticos e econômicos 

tradicionais “reagiram” ao deslocamento do centro dinâmico da economia em 

defesa da estrutura fundiária e da pretérita divisão social do trabalho, para utilizar 

o termo de Francisco de Oliveira (1982). Todavia, o que nos é mais interessante 

destacar, é que em ambas as regiões foi no aparato político do Estado que tais 

grupos encontraram uma peculiar ambiência para disseminarem suas concepções 

e colocarem em prática suas particulares ações. O resultado destas relações foi 

uma urbanização intensiva no Sudeste, fortemente calcada nos alicerces da 

industrialização; e uma periférica no Nordeste, pois se deu posterior ao processo 

de desenvolvimento capitalista do país.  

A partir da década de 60, com o avanço da indústria pesada, a cidade de São 

Paulo se transformou na maior receptora nacional de emigrantes, ampliando ainda 

mais sua urbanização. O desenvolvimento desta expansão urbana, atrelada à 

ausência de uma planejamento eficaz, generalizaram deficiências que vieram 

conformar, na década de 70, o que Wilson Cano (1989) chamou de “caos urbano”, 

que pode ser traduzido na carência de infra-estrutura e de atendimento às 

demandas sociais urbanas. 

Ao considerarmos a atuação do Estado brasileiro neste processo 

expansionista industrial, observamos que o interesse maior foi, sem dúvida, o 

crescimento econômico. Com esse objetivo, o Estado, liderado pelo regime 

autoritário, centrou-se no “milagre brasileiro”, relegando a segundo plano os 

problemas sociais e, assim, agravando a situação urbana do Brasil. 

Em suma, tanto o desenvolvimento industrial e urbano no Sudeste do Brasil, 

com destaque para a cidade de São Paulo, quanto seus desdobramentos, tendo 

sido políticos ou econômicos, geraram o agravamento de problemas para a 

população: poluição, marginalidade social, violência, pobreza, concentração 

extrema de renda, trânsito caótico, saúde pública debilitada, educação carente, 

etc. A este resultado, Wilson Cano chamou de arrebentação do padrão urbano.  

A situação caótica é potenciada, e todos — Estado e sociedade — 
sofrem a agudeza do processo. Uns mais que outros, porém todos são 
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prejudicados. (...) É extremamente difícil conseguir-se uma prática 
política realmente democrática nessas condições (Ibidem, p. 77). 

A despeito do caos potenciado, o Sudeste como um todo efetivou o seu 

desenvolvimento capitalista, apesar de retardatariamente2, gerando um padrão de 

urbanização intenso e condizente com o passado histórico da região. Em outras 

palavras, por exemplo, para compreender economicamente São Paulo hoje, ícone 

do desenvolvimento capitalista no Brasil, faz-se necessário considerar o papel do 

estado paulista como importante pólo da indústria cafeeira no século XIX, 

atividade que deu o “ponta-pé” inicial para o desenvolvimento de outras 

modalidades industriais na região; compreender também a capital paulista como 

lócus de atuação dos empreendedores burgueses interessados no 

desenvolvimento de uma nova (para o Brasil) e lucrativa atividade econômica 

(indústria) e como ambiente propício, pois mobilizado, à assunção de novos atores 

sociais no cenário político local e nacional. 

Para compreender São Paulo hoje é preciso entender, sobretudo, o papel 

histórico que o Estado teve como agente delineador da dinâmica regional. 

Segundo Francisco de Oliveira (1982, p. 47), “o aspecto crucial da relação Estado 

e Urbano no Brasil é a regulamentação das relações capital-trabalho”. O Estado 

garante a reprodução da força de trabalho que, por sua vez, assegura a atividade 

industrial, responsável pela urbanização. Assim, o desenvolvimento capitalista 

brasileiro está garantido, tendo sido a cidade de São Paulo o berço desse 

processo. 

No Nordeste, ao contrário, o desenvolvimento capitalista-industrial-urbano foi 

posterior ao brasileiro. Quando no Sudeste, a partir de 1930, a indústria, facilitada 

pelo Estado, gerava progresso e crescimento econômico, no Nordeste ainda 

prevalecia a manutenção de uma economia agroexportadora baseada na 

monocultura açucareira e na dominação de tradicionais oligarquias rurais, 

conformando a região numa área periférica nacional.  

                                                
2 Os países de capitalismo retardatário são aqueles que se industrializaram após os países 
centrais, de capitalismo avançado, e depois do capitalismo ter superado sua etapa concorrencial e 
com crescente internacionalização (CANO, 1986 apud CLEMENTINO, 1995). 
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É certo que com as transformações decorrentes da industrialização no país, a 

região sofreu alguns impactos em sua economia. O algodão é um deles. O 

desenvolvimento desta cultura acabou por proporcionar um certo incremento 

econômico, mas, até a década de 60, o Nordeste permanecia uma célula primário-

exportadora isolada, não integrada ao mercado nacional. As parcas mudanças 

ocorridas se originaram, até aqueles anos, do próprio capital regional, sem a 

participação do capital produtivo extra-regional.    

A própria ação do Estado foi no sentido de viabilizar infra-estrutura, com 

destaque ao setor dos transportes (com a construção de rodovias), para “(...) 

articular áreas antes isolada no próprio espaço regional, conservando o 

isolamento relativo entre o Nordeste e os mercados mais distantes” 

(CLEMENTINO, 1995, p. 33-4). 

Com a criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), em 1959, a idéia de “industrialização do Nordeste” ganha vulto e a 

região passa a receber investimentos e a oferecer incentivos para a instalação de 

novas indústrias. Na década de 70, compreendida por Clementino (1995) como 

período de maturação dos investimentos na região, ocorre a integração da 

economia regional ao circuito nacional de acumulação capitalista.   

A ação do Estado muda de foco. Uma tentativa de incentivo à economia 

regional é trazida à tona com a industrialização e uma “(...) nova expansão do 

capital na região (...) se dá em grande parte com os subsídios e incentivos do 

Estado, através da SUDENE, dentro do processo de redefinição da divisão 

interregional do trabalho no Brasil” (Ibidem, 1995, p. 38). 

Assim, é no período pós-SUDENE, notadamente na década de 70, que se dá 

a urbanização nordestina, a partir de seu específico desenvolvimento industrial. 

Específico, pois histórico, ou seja, a industrialização e urbanização do Nordeste se 

deram sobre os alicerces da própria história regional. História de poder do 

latifúndio, de um Estado oligárquico, de particulares ritmos econômicos e de 

distintas formas de engajamento no processo de integração ao mercado nacional.  

Todavia, esta diferente urbanização, bem posterior e menos intensa que a 

urbanização do Sudeste, gerou problemas que não destoam muito dos 
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encontrados em São Paulo, por exemplo. Elevados índices de sub-ocupação e de 

marginalidade social e altas taxas de pobreza e miséria são questões encontradas 

tanto numa como noutra região. No Rio Grande do Norte em particular, estado 

nordestino com graves questões sociais, a exemplo da região, as oligarquias 

rurais também prevaleceram (de 1930 a 1960). Comandantes do Estado, estes 

grupos conformaram o que Clementino (1995) chamou de “arremedo urbano”. Isto 

pode ser atribuído, segundo a autora, pela permanência do capital mercantil de 

origem fundiária controlando a produção em pleno bojo do processo de 

industrialização da economia brasileira.     

Contudo, na década de 70, com a SUDENE, o Rio Grande do Norte vê a 

modernização dos processos de extração da sheelita e do sal marinho, a criação 

de um pólo têxtil e de confecções no entorno de Natal e o início da produção de 

petróleo e gás natural. Nos anos 80, a crise econômica e financeira que abalou o 

país fez tremer a economia estadual, que só não foi pior graças ao relativo 

sucesso do petróleo e da cana-de-açúcar naquele momento. O setor terciário 

também avançou nestes anos, encontrando seu ápice na década seguinte 

principalmente com as atividades do turismo. No período recente (fim do século 

XX), pode-se observar no Rio Grande do Norte algumas “manchas” de 

desenvolvimento econômico. Segundo Clementino (2003, p. 394), essas manchas 

são:  

(...) o pólo de fruticultura irrigada Açu-Mossoró, o pólo têxtil e de 
confecções de Natal, o pólo turístico do litoral potiguar (projetos Rota do 
Sol e Costa das Dunas), a área da Bacia Potiguar (petróleo e gás 
natural) e mais recentemente o segmento da carcinocultura. 

Apesar de todo este relativo dinamismo econômico, o estado potiguar 

convive com índices alarmantes de exclusão social, tanto no campo quanto na 

cidade. 

Mais de 80% da população tem uma renda mínima de até dois salários 
mínimos mensais. O índice de indigência calculado pelo Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 



63

(IDEMA), situa-se na faixa dos 46%, portanto, entre os maiores do 
Nordeste (Ibidem, p. 388).

Assim, no estado potiguar, coadunam-se problemas urbanos tão graves 

quanto equivalentes aos observados no estado de São Paulo. Não obstante as 

similaridades com a urbanização paulista, considerando, obviamente, as devidas 

proporções, a urbanização potiguar possui uma singularidade no tocante à capital 

estadual, Natal. Para compreender a expansão urbana do Rio Grande do Norte, é 

preciso entender, para além do processo de industrialização e do papel do Estado, 

a influência exercida pela fixação dos militares norte-americanos e brasileiros, por 

ocasião da II Guerra Mundial, em Natal.  

O evento bélico antecipou a urbanização natalense para a década de 40, 

quando no Nordeste como um todo, isso só viria a acontecer somente na década 

de 70, com a maturação dos investimentos da SUDENE. É certo que os impactos 

causados pela vinda dos militares foram sentidos, direta ou indiretamente, em todo 

o estado. Mas foi Natal o epicentro das mudanças ocorridas no âmbito do 

desenvolvimento urbano. 

Neste sentido, a singularidade urbana de Natal ganha importância para uma 

análise sobre a origem do processo de conformação da cidade enquanto lócus de 

“renovação urbana”. Dinâmicas de transformação da cidade são ensejadas com o 

objetivo de “vender imagens”. Natal, à medida que se urbaniza, transforma-se 

numa cidade aprazível, boa para “turistar”. Este aspecto de “cidade do prazer” é 

levado em consideração para o desenvolvimento do turismo no estado, uma das 

mais novas e promissoras atividades econômicas do Rio Grande do Norte.  

4. O turismo potiguar e as etapas de seu desenvolvimento

Décadas de 1940, 1950 e 1960: a urbanização potiguar 

Até a década de 40, Natal foi uma cidade com lento processo de 

concentração de atividades econômicas e de população, abrigando apenas 7% 

dos habitantes do Rio Grande do Norte, caracterizando-a como uma “cidade 

provinciana” (CLEMENTINO 1995, p. 184). A burguesia local era frágil, detentora 
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de pequenas fábricas de tecelagem, alicerçada no comércio varejista e nos 

setores de exportação e importação. Impotente, portanto, para sobrepor seu poder 

à cidade e ao Estado, dominados pelos “coronéis” do algodão (LOPES JÚNIOR, 

2000, p. 25). 

O período compreendido entre as décadas de 1940 e 1950 foi marcado por 

profundas mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais em Natal, 

reconfigurando a conjuntura anterior. O acontecimento histórico de maior destaque 

deste período, cuja responsabilidade pela referida reconfiguração pode ser-lhe 

atribuída, foi, sem dúvida, a II Guerra Mundial.  

Natal, devido sua localização de certa proximidade com a África, e dali, com 

a Europa, foi transformada num ponto estratégico-militar, hospedando vastos 

contingentes de militares brasileiros e norte-americanos encarregados de garantir 

as ligações entre os Estados Unidos e o sul europeu. 

Atrelada à vinda dos militares, observa-se a intensificação do fluxo migratório, 

em decorrência, por um lado, da seca no interior do estado, e por outro, da oferta 

de emprego civil e militar e da grande circulação de dinheiro na cidade, 

conformando um significativo acréscimo populacional, confirmado com os 

números do IBGE (1980): “os 54.836 habitantes existentes em 1940 passam para 

103.215, em 1950, ou seja, em apenas uma década, o crescimento da população 

atingiu um índice de 88,20%” (FURTADO, 2005, p. 105). 

Natal sofre um impacto tão rápido e potente, que se vê diante de sua 

incapacidade em atender as demandas emergentes.  

As dificuldades eram muitas: de transportes, de operários, de habitação, 
de serviços urbanos em geral, de abastecimento, enfim de tudo o que 
uma cidade precisa para de uma hora para outra dobrar seu contingente 
populacional e oferecer serviços especializados (CLEMENTINO, 1995, 
p. 211).    

Por isto, a necessidade premente da assunção de um setor terciário se fez 

gritante e imbricada a uma conseqüente, abrupta e altíssima carga de mudanças, 

tanto em nível econômico e infra-estrutural, quanto em nível cultural, apoiada e 

financiada principalmente pelo Estado.  



65

As demandas surgiam e com elas as ações de mitigação das deficiências 

urbanas de Natal para atender, obviamente, aos interesses do grande conflito, iam 

sendo prontamente executadas. A agilidade na intervenção por parte do Estado 

brasileiro, subsidiado pelo capital norte-americano, para suprir as necessidades 

dos militares foi tão expressiva, que as transformações importantes à dinamização 

da economia urbana só aconteceram por conta dos pleitos dos beligerantes.  

Um exemplo claro diz respeito a construção da Parnamirim Road, uma 

rodovia que liga o porto (na Ribeira, em Natal) à Base Área Militar, chamada de 

Parnamirim Field, instalada no município de Parnamirim, também por ocasião da 

Guerra. O objetivo desta “pista”, como passou a ser popularmente conhecida, era 

facilitar o fluxo das cargas pesadas que chegavam para a manutenção da própria 

Base Área. Sua importância para a formação espacial da cidade foi tão grande, 

que até hoje a Parnamirim Road continua a ser um dos principais eixos de 

circulação viária e mobilidade urbana de Natal (FURTADO, 2005, p. 107).  

Furtado (2005, p. 109) expressa, ao tratar das condições da cidade durante a 

Guerra, que os acontecimentos do período em questão foram responsáveis por 

uma profunda transformação no ordenamento urbano e social de Natal, o que se 

traduz na ampliação e diversificação de sua estrutura urbana. É um momento, 

portanto, de alterações sócio-espaciais e de redefinição do contexto econômico 

local.  

Ações para suprir as necessidades primeiras dos militares também foram 

realizadas, tais como a intensificação da extração de minérios importantes à 

indústria bélica norte-americana, como a scheelita, o tungstênio e o berilo; o 

incentivo à produção de hortaliças, legumes e laticínios; e o apoio à criação de 

aves para o consumo de carne branca. Quando não dava para produzir no Rio 

Grande do Norte, ou até mesmo em Natal, produtos como o trigo, a carne verde e 

os enlatados eram diretamente importados dos Estados Unidos. No que tange aos 

serviços, foram instalados supermercados — um, inclusive, dentro da própria Base 

Aérea de Parnamirim —, bares, restaurantes, prostíbulos, clubes, hotéis, lojas, 

padarias, lavanderias, armazéns para venda de material de construção, cinemas, 

cassinos, hospital, pontos de táxis, estações de rádio, etc. (LIMA, 2001, p. 70-77). 
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Enfim, as transformações espaciais ocorridas após a construção e 

funcionamento da Base Aérea Parnamirim Field; após a construção de uma malha 

viária nos moldes norte-americanos, representada pela Parnamirim Road e por 

outras avenidas constituídas nos mesmos moldes, a exemplo da Alexandrino de 

Alencar; o incremento nas atividades comerciais locais, dada a impossibilidade de 

importação total de produtos dos EUA em período de guerra; a atração de 

pessoas do campo para ocupação de novos postos de trabalho na cidade; e a 

influência dos costumes estrangeiros sobre a vida local são alguns exemplos de 

impactos ocasionados pela II Guerra Mundial em Natal (LOPES JÚNIOR, 2000). 

Entretanto, as crises também se fizeram expressivas. Como bem coloca 

Furtado (2005, p. 108): 

Diante de seu crescimento populacional, a cidade passou a conviver 
com problemas sérios de abastecimento [de água, energia elétrica e 
alimentos], de moradia, de infra-estrutura urbana (transporte, hotéis, 
etc.), custo de vida e defesa civil (...). A população (...) sentiu os reflexos 
diretos da situação na alta dos preços, da especulação imobiliária (que 
aumentou o valor dos aluguéis) e viu, por vezes, o perigo do 
desabastecimento chegar à cidade, pelo seu despreparo para receber 
tamanho contingente. 

Os “benefícios” da Guerra para o desenvolvimento urbano de Natal não 

foram, portanto, equânimes. Com o problema do desabastecimento, por exemplo, 

os preços sofreram um aumento expressivo, dificultando ainda mais a situação da 

população pobre da cidade. Para além destas questões, com o fim da Guerra (em 

1945) e com a saída dos militares da cidade, Natal vivenciou uma crise de 

emprego e das oportunidades de negócios. Encerraram-se os postos de trabalho e 

as fontes de renda e se constatou que, na verdade, o que havia acontecido foi um 

“clima” de falso progresso. O dinamismo econômico experimentado durante os 

anos de guerra foi transitório e efêmero (CLEMENTINO, 1995).  

As décadas de 50 e 60 marcam o período em que a especulação imobiliária 

e o uso desordenado do solo urbano se intensificaram em Natal. Desencadeou-se 

uma valorização de certos espaços da cidade a partir da infra-estrutura 

conseguida com a guerra. O capital agrário das velhas oligarquias rurais foi o 
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grande “patrocinador” desta especulação. “Rapidamente, fazendeiros, 

exportadores e importadores transformaram-se também em empresários da 

construção civil, do setor imobiliário e do comércio varejista (LOPES JÚNIOR, 

2000, p. 32). A cidade de Natal, assim, ia sendo “loteada” e setorializada em áreas 

de interesse das elites e em áreas periféricas.  

Décadas de 1970, 1980 e 1990: a industrialização potiguar e os 

desdobramentos de sua urbanização

Os anos 70 compreendem o período de consolidação da indústria no Rio 

Grande do Norte, com destaque para a criação do Parque Têxtil Integrado e do 

Distrito Industrial de Natal. Há, portanto, a arrancada definitiva para a 

consolidação do desenvolvimento urbano (via industrialização), iniciado com a 

Guerra, mas agora patrocinado pelos investimentos da SUDENE, que objetivava 

atrair ao estado empresas de outras regiões.  

Natal polariza os investimentos e as iniciativas industrializantes, o que fez 

engrossar os fluxos migratórios em direção à capital potiguar, ou em direção a 

alguns municípios que hoje compõem a Região Metropolitana de Natal. Observa-

se uma concentração de população e de atividades econômicas, com ênfase para 

a indústria têxtil, para a construção civil e para as atividades da Petrobrás, esta 

última mais disseminada pelo interior do estado.  

Em face da continuidade do crescimento urbano e da concentração 

populacional, surge uma demanda expressiva por moradia. Nesse momento, ao 

refletir sobre a construção dos conjuntos habitacionais, que se constituiu num dos 

mais visíveis aspectos do processo de urbanização de Natal durante as décadas 

de 70 e 80, é possível sentir os impactos da herança da especulação imobiliária 

oriunda dos “tempos de guerra”. Ao ser setorializada em áreas elitizadas e 

periféricas, a partir da infra-estrutura conseguida com o grande evento bélico, a 

capital potiguar, e numa dimensão maior, o Rio Grande do Norte, torna-se palco 

de uma política habitacional determinada pelos estratos de renda.  

Ou seja, com recursos do Banco Nacional de Habitação-BNH, foram 

construídos conjuntos habitacionais para uma população de baixa renda na Zona 
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Norte da cidade, área com expressiva carência em infra-estrutura e serviços 

urbanos; enquanto que a Zona Sul, região administrativa natalense melhor 

equipada, concentrou uma população de renda mais elevada, estabelecendo uma 

expansão urbana extremamente segregadora. 

Nesse contexto, a relação entre industrialização e urbanização delineou, 

espontaneamente, novos contornos urbanos, que fizeram de Natal uma “cidade 

que apresentou um crescimento econômico acelerado durante esse período, sem, 

contudo, modificar significativamente a forte desigualdade sócio-espacial 

existente”. Desigualdade esta que nem os sete planos diretores e urbanísticos 

elaborados para a cidade, ao longo do século XX, foram capazes de superar 

(FURTADO, 2005, p. 119).  

É possível atribuir a esse relativo crescimento econômico, mais uma vez 

polarizado por Natal, a assunção de novas e promissoras atividades, notadamente 

aquelas relacionadas ao setor terciário, já que nos anos 80 houve um 

esgotamento das políticas de cunho industrializante. Dos anos 80 em diante, uma 

destas atividades em destaque, foi, sem dúvida, o turismo, que, a partir da 

construção da Via Costeira3 e de seu parque hoteleiro, bem como da implantação 

de toda uma gama de equipamentos e infra-estrutura urbana, transforma Natal 

numa referência nacional e internacional enquanto destino de visitantes. 

Assim como nas décadas de 50 e 60 as responsáveis pela especulação 

imobiliária foram as elites locais, remanescentes diretas das velhas oligarquias do 

campo, nos anos 80 o turismo foi alavancado pelo Estado e empresariado local, 

ambos representados por herdeiros das velhas oligarquias rurais, recorrentes na 

perpetuação de suas influências e de suas práticas políticas e experientes em 

mudanças de roupagens.  

O que destacamos deste processo é que, a partir da década de 70, 

assistimos o Estado à frente de iniciativas que contribuem ao desenvolvimento 

urbano, mas que privilegiam apenas pequenos grupos (economicamente grandes) 

inteirados do processo de urbanização (CLEMENTINO, 1995; VIDAL, 1998).  

                                                
3 Avenida de 12 km que liga a praia de Areia Preta, próxima ao centro da cidade, à de Ponta 
Negra, extremo sul de Natal.  
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Um exemplo, o próprio caso da Via Costeira. O projeto levado a cabo pelo 

governo estadual, a partir de meados dos anos 70, enfrentou sérias críticas por 

parte da sociedade civil e de entidades de proteção ambiental, devido os impactos 

sócio-ambientais que seriam ocasionados naquela área a partir da execução do 

projeto. Como argumenta Vidal (1998, p. 58), “Este projeto ilustra bem a 

apropriação de uma área específica da cidade pelo capital privado, que teve no 

Estado um eficiente intermediador”.  

A despeito de todos estes elementos analíticos, é notório que Natal, com o 

turismo e a partir da Via Costeira, passou por um processo de reorganização 

sócio-espacial. “Nela, o consumo de lugares e os lugares de consumo são a 

expressão de uma nova forma urbana, a urbanização turística (LOPES JÚNIOR, 

2000, p. 40). Esta urbanização turística, responsável por uma certa reorganização 

sócio-espacial da cidade, volta-se para o “prazer”.  

Natal, portanto, nos anos 90, passa a se preocupar com o seu “corpo”. Assim 

como as pessoas, a cidade se volta para a sua imagem, para se tornar visível 

diante de todos. A centralidade da urbanização turística não está na produção, 

como na urbanização industrial, mas no consumo exato daquilo que dá prazer, de 

uma cidade do prazer. É preciso ir além dos contornos urbanos estruturados para 

atender uma demanda somente interna. A cidade se abre a novas perspectivas e 

expectativas mais amplas e mais diversificadas. Os lugares são readequados a 

uma dinâmica mais intensa e mais constante de transformação e de construção de 

novas realidades. É preciso agradar, atrair! 

Aqui, compreendemos este processo de urbanização turística, que “moldura” 

a cidade, que a torna “vitrine”, como uma estratégia de renovação urbana: a 

cidade se renova. O Rio Grande do Norte, em particular sua capital, entra no 

século XXI como um dos destinos turísticos mais visitados no Brasil 

(SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, 2004). Isto graças a uma relativa 

capacidade de “atração” e de “acolhimento” dos turistas que visitam a cidade.    

Século XXI: a turistificação da capital potiguar (a urbanização turística 

como estratégia de renovação urbana)
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Para se desenvolver, o turismo precisa de uma infra-estrutura que o suporte. 

Em volta da hospitalidade, todo um conjunto de equipamentos e serviços turísticos 

precisa ser disponibilizado, para que aja uma adequada recepção para todos 

aqueles que visitarem a cidade. A construção do Hotel Reis Magos, na Praia do 

Meio, nos anos 60, é, portanto, o marco inicial dessa dotação de infra-estrutura 

para o acolhimento de visitantes. Obviamente que de modo muito preliminar.  

Mesmo que de maneira incipiente, essa iniciativa deu um “ponta-pé” inicial 

para o turismo no estado. Daí em diante, na década de 1970, foi criada a Empresa 

de Turismo do Rio Grande do Norte (EMPROTURN), com o intuito de dinamizar o 

setor; e várias outras iniciativas foram tomadas para que o estado, e em especial, 

sua capital, Natal, pudessem se “qualificar” para o crescimento da atividade 

turística.  

Mas foi na década de 80, que ações estatais, com maior vigor, subsidiaram a 

atração de capital privado para o crescimento da atividade, o que marcou 

definitivamente estes anos com a consolidação do famoso boom do turismo 

potiguar. Foram inaugurados a Via Costeira e seu parque hoteleiro; aperfeiçoou-se 

o sistema de transportes terrestres; houve o melhoramento das vias de circulação 

urbana; foi proporcionada a construção de equipamentos de lazer e de 

entretenimento dos turistas e realizaram-se eventos turísticos e urbanização de 

orlas marítimas. Tudo isto com o livre propósito de lançar Natal no competitivo 

mercado nacional de turismo.    

As urbes na era da globalização passam por redefinições estratégicas no 

intuito de se tornarem competitivas internacionalmente. Para o alcance de tal 

objetivo, a promoção da cidade como “produto” ou “mercadoria” é uma das 

estratégias mais utilizadas por governos locais interessados num mercado 

globalizado. O marketing de cidades e os planos estratégicos são importantes 

instrumentos do novo planejamento urbano em fim do século XX.  

Segundo Sánchez, o marketing de cidades é uma orientação da política 

urbana à criação ou ao atendimento das necessidades do consumidor, seja este 

empresário, turista ou cidadão. Os planos estratégicos são proposições de 

atuações integradas a longo prazo, dirigidos à execução de grandes projetos de 
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crescimento econômico e desenvolvimento urbano, envolvendo agentes sociais e 

econômicos ao longo do processo (ASHWORTH & VOOGD, 1991; GÜELL, 1997 

apud SÁNCHEZ, 1999, p. 115).  

Ao fazerem parte do planejamento urbano os planos utilizam o marketing 

para promoverem seus produtos. O alvo, portanto, é produzir “boas imagens” das 

cidades para dotá-las de capacidade competitiva em escala global. Tais 

instrumentos já são facilmente identificados e mostrados na mídia em geral como 

estratégias ou políticas de gestão urbana. Os governos locais são publicitários dos 

“atrativos” interessantes das cidades, que nem sempre condizem com a realidade 

urbana em sua totalidade, geralmente caótica para a maioria dos cidadãos. 

A figura do planejador, que até há pouco tempo era, ao menos 
explicitamente, a do regulador da ação da iniciativa privada, deixa de ter 
o papel do vigilante em prol do bem público, desempenhando agora um 
novo papel: o de produtor do crescimento (SÁNCHEZ, 1999, p. 119). 

O poder público alia-se à iniciativa privada com o livre propósito de auferir o 

crescimento econômico das cidades, mesmo que em detrimento das questões 

sociais ou da conservação ambiental. A “cooperação” entre os setores público e 

privado define novas intervenções sobre o urbano. Intervenções estas que, 

dependendo do grau de influência ou de regulação de um setor sobre o outro, 

determinam a implementação de políticas públicas e a conseqüente interferência 

na qualidade de vida dos habitantes das cidades. 

O espaço urbano local reestrutura-se a partir das demandas atualíssimas da 

dinâmica mundial de acumulação capitalista e, assim, a melhoria na imagem das 

cidades para o consumo destas passa a ser o mote do novo planejamento urbano. 

A cidade deixa de ser (e ela já foi algum dia?) o lócus da cidadania, para se tornar 

uma cidade-espetáculo, onde as obras ou reformas urbanas são reverenciadas 

como “shows” da administração pública.  

O espaço é transformado em cenário onde tudo é objeto de consumo 
estético e contemplativo. Nesse sentido, é a cidade que está no centro 
da cena, a cidade tornada sujeito, que, em determinadas circunstâncias, 
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transforma os próprios cidadãos em meros figurantes, atores 
secundários de seu roteiro (Ibidem, p. 126). 

A construção social desta cidade-espetáculo é, na maioria das vezes, 

legitimada pelo consenso dos cidadãos e, neste processo, a mídia tem um papel 

fundamental. Sua responsabilidade repousa sobre a divulgação dos grandes 

“feitos”, fazendo surgir na sociedade um sentimento de orgulho e pertencimento à 

cidade. Esta legitimidade é um dos fatores que explicam o êxito das novas 

estratégias de renovação urbana, juntamente com os poderes político e 

econômico alcançados com os acordos entre os setores público e privado. 

 Em consonância com esta reflexão, podemos dizer que o processo de 

urbanização turística de Natal, cujo propósito é consolidar e divulgar a capital 

potiguar como uma “cidade do prazer4”, torna a cidade um espaço-potencial ao 

desenvolvimento do turismo no estado, pois a capacita para a competitividade. 

Esta urbanização turística pode ser simplificada na dotação de infra-estrutura 

básica para expansão do turismo, como construção de estradas e aeroportos, 

investimentos em telecomunicações, iluminação pública, saneamento, 

urbanização de praias, etc. Gera-se, com ela, uma reorganização espacial da 

cidade e uma divisão cultural dos lugares de consumo e do consumo de lugares, 

não acessíveis a todos (LOPES JÚNIOR, 2000).  

Em Natal, esse processo “trouxe como conseqüência a necessidade de um 

novo reordenamento do território urbano”. Furtado (2005, p. 127) expõe que 

mesmo possuindo um Plano Diretor (1994), elaborado a partir de uma metodologia 

democratizante, a cidade possui problemas ambientais gravíssimos, além de 

carecer de uma infra-estrutura adequada a uma boa qualidade de vida em quase 

toda a sua extensão, excetuando as áreas de interesse turístico.  

A preocupação principal da gestão pública é, na realidade, dotar a 
cidade de ordenamento direcionado ao desenvolvimento econômico, 
mediante incentivo aos setores econômicos. Essa dinamização criou, 

                                                
4 O processo de construção social de Natal como “cidade do prazer”, via urbanização turística, 
segundo Lopes Júnior (2000, p. 37), começa já no período da II Guerra Mundial, com o 
desenvolvimento urbano emergente e com a assunção de espaços propícios à prática do 
entretenimento e do consumo do prazer (voltados para os militares).  
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entretanto, um descompasso entre essa política efetivada e a oferta de 
bens e serviços, tais como: educação, saúde, lazer, transportes, e 
saneamento básico (FURTADO, 2005, p. 127).   

A cidade precisa se compor para atender as demandas do turismo. A quebra 

do “gabarito” estabelecido no Plano Diretor de Natal (1994), para que prédios com 

andares superiores aos pré-determinados na legislação urbanística local 

pudessem ser levantados, ampliando o potencial construtivo de bairros turísticos 

da cidade, como Ponta Negra e Areia Preta, é um exemplo claro desse processo 

de “recomposição”. Uma outra questão importante é o afastamento de populações 

nativas de determinados lugares com potencial turístico, que, após dotação de 

infra-estrutura, sofre um aumento na tributação, o que implica na não capacidade 

dessas populações nativas, pelas suas condições sócio-econômicas, cumprirem 

com o pagamento dos impostos, obrigando-os a procurarem uma “outra morada”.  

A urbanização turística impinge, portanto, uma série de “remodelagens” no 

espaço urbano, subsidiadas por um processo de inter-relações entre agentes 

institucionais e de imbricamento de interesses, que, na maioria das vezes, não 

reflete, de uma maneira equânime, a concretização de ações capazes de melhorar 

a qualidade de vida na cidade. Antes, esta urbanização turística concentra as 

“melhorias urbanas” em áreas restritas às potencialidades do turismo. E mais: em 

seu cerne co-habitam iniciativas “espetacularizantes”, denominadas por Cruz 

(2001) apud Furtado (2005) de “estandardização” do patrimônio histórico-cultural, 

o que leva a uma construção social de uma cidade que não expressa, 

fidedignamente, suas originalidade e tradição.  

Em Natal, tal fenômeno pode ser facilmente identificado na rua Chile, Ribeira, 

lugar onde está localizado um conjunto arquitetônico datado do início do século 

XX que, ao ser reformado pelo poder público municipal, passou a ser utilizado de 

“novas formas”, basicamente como suporte à atividade turística através de bares e 

restaurantes.  

A urbanização turística de Natal, irradiada para outros municípios, de acordo 

com as configurações políticas que lhe conferem sentido, muda a cidade, os 

signos, as imagens, as paisagens, os lugares. 
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A Natal do século XXI incorpora o turismo, o fetiche do belo, o desejo de 
estar num lugar que confere status. A cidade internaliza a pós-
modernidade num painel de colagens que se distancia de suas raízes e, 
conseqüentemente, do lugar, incorporando múltiplas territorialidades
(FURTADO, 2005, p. 131-132). 

Assim, nativos, turistas, governantes e empresários do setor são, em maior 

ou em menor medida, co-partícipes de um profundo processo de configuração e 

re-configuração sócio-espacial em âmbito local, mas de projeção global. 
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PRODETUR/NE e Pólo Costa das Dunas/RN: 

estruturação institucional e regionalização de políticas  
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III CAPÍTULO 

PRODETUR/NE e Pólo Costa das Dunas/RN: 

estruturação institucional e regionalização de políticas  

1. Nordeste brasileiro: invenção social, mudanças, permanências e o turismo 

como alternativa econômica

Historicamente o Nordeste sempre foi visto como lugar de seca e miséria. 

Para Albuquerque Jr. (2001), em estudo que tenta desconstruir a “invenção do 

Nordeste” como lugar de atraso, do passado que persiste e da inferioridade em 

relação ao Sul/Sudeste, o Nordeste é estereotipado. Estereótipo este que nasce 

de “uma caracterização grosseira e indiscriminada, em que as multiplicidades e as 

diferenças individuais são apagadas em nome de semelhanças superficiais” 

(ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 20). 

Desde o início do século XX a região nordestina brasileira é vista como 

decadente, onde predominam o arcaico e o obsoleto, lideram “fanáticos boçais” e 

“bandidos facinorosos” e onde prevalece um “regionalismo de inferioridade”. 

Surge, portanto, como espaço inventado a partir de determinados interesses, onde 

se materializa a subjetivação de sensações, de imagens e de textos por inúmeros 

sujeitos. O cangaço, o messianismo, o coronelismo e a indústria da seca são 

exemplos dessas materializações do Nordeste. Para essa “construção do atraso”, 

segundo a idéia de invenção do Nordeste estudada por Albuquerque Jr. (2001), 

contribuem o meio, com seus clima e ambiente secos, e o povo, pouco civilizado. 

A seca e o “povo sofredor” tornam-se, assim, a principal construção imagética 

da região. Prevalece, portanto, uma imagem pejorativa que torna o Nordeste e os 

nordestinos “filhos da seca”: produto imagético-discursivo de toda uma série de 

construções sociais produzidas a respeito deste fenômeno. Mas, descartando o 

discurso da “vitimização” regional, o autor destaca que o Nordeste é isto por ter 

sido construído como tal, a partir de determinados interesses e relações de poder. 

“O Nordeste quase sempre não é o Nordeste tal como ele é, mas é o Nordeste tal 
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como foi nordestinizado”, não somente pelas classes dominantes, mas por 

diferentes grupos agenciados por um consenso que estipulou “verdades 

regionais”.  

O autor assume a tese de que é necessário renunciar as “continuidades” 

para que seja possível “pensar o diferente”, o “novo”. É preciso quebrar a 

perpetuação — e isto pode se dar através da arte — de um Nordeste que significa 

seca, miséria, injustiça social e atraso econômico. É importante, assim, fugir do 

discurso da súplica, criando “novas vozes”, “novos olhares” e “novas 

espacialidades de poder e de saber” capazes de alavancar a mudança e a 

modernidade.  

O que Albuquerque Jr. (2001) questiona é a construção/invenção de um 

Nordeste baseada numa identidade inferiorizante. A região foi forjada num 

contexto de preconceitos, subserviências, relações de poder autoritárias e de 

defesa de interesses político-econômicos de uma elite regional. E por isso, digno 

de uma desconstrução em prol de uma nova elaboração. É preciso lutar contra a 

resistência à mudança, característica da região e de seu povo, ao longo do século 

XX, e impingir um novo projeto de transformação. Este, fundamentado num 

espírito mais integralizante e menos estereotipado. É preciso desconstruir a 

dicotomia Sul/Nordeste tal qual ela ainda existe hoje e considerar as regiões como 

entes heterogêneos, mas harmônicos entre si.   

A despeito do espírito conservador e tradicional da região, no que tange aos 

aspectos econômicos, o Nordeste nunca foi só seca e miséria. É preciso deixar 

claro que a região foi sim lócus da ausência de dinamismos e mudanças, em 

grande medida devido à atuação hegemônica e autoritária de tradicionais grupos 

políticos e econômicos, notadamente as chamadas oligarquias rurais, que 

dominaram o cenário social nordestino durante décadas. Mas é importante 

destacar também que, apesar de todo o seu “atraso”, construído social, política e 

historicamente, o Nordeste, nas últimas décadas do século XX e início do XXI, 

vivenciou/vivencia processos de reconfigurações sócio-econômicas de sua 

realidade. 



78

 É possível destacar, no âmbito dessas reconfigurações, o crescimento 

populacional, do Produto Interno Bruto (PIB) regional e do PIB per capita. De 1950 

ao ano 2000, a população nordestina passou de 18 milhões para 48 milhões de 

habitantes. O PIB regional elevou de US$ 11,2 bilhões, em 1950, para US$ 123 

bilhões, em 2000, a preços de 1997 (um crescimento na ordem de onze vezes). O 

PIB per capita aumentou 4,4 vezes, indo de US$ 622, naquele ano, a US$ 2.563, 

em 2000 (CARVALHO, 2002, p. 305).  

Em estudo sobre a economia nordestina nas cinco últimas décadas do século 

XX (de 1950 a 2000), Otamar de Carvalho (2002, p. 306-308) afirma que houve 

mudanças notáveis no perfil da economia da região nestes anos, com ênfase para 

o interessante intercâmbio entre a economia do Nordeste e o contexto econômico 

brasileiro. Para o autor, o movimento da economia brasileira e nordestina é 

fundamentalmente o mesmo, sendo que o ritmo com o qual o país se expande tem 

sido mais intenso que o da região. Isso se dá em função da articulação e 

integração cada vez maiores das regiões do país, demonstrando procedimentos 

de superação de seu histórico “atraso”, pelo menos no plano econômico. 

Assim, Carvalho (2002, p. 310) coloca que no período em questão foram 

ampliadas as bases de uma economia capitalista mais sólida no Nordeste, cujos 

fundamentos se assentam, com maior vigor, em atividades urbano-industriais. 

Estas, por sua vez, financiadas por investimentos públicos, via SUDENE, e 

bancadas por interesses empresariais mais modernos, vieram oportunizar maiores 

laços de articulação e integração da economia regional à nacional.  

Contudo, a heterogeneidade também passou a caracterizar a economia da 

região. Acompanhando as atividades da indústria, estimuladas pela SUDENE 

como forma de superar as dificuldades geradas pela velha base agroexportadora, 

pode-se destacar também o dinamismo dos modernos serviços e a “renovação” da 

agricultura, com destaque para a produção de grãos (soja, principalmente) e da 

fruticultura irrigada. 

Fazendo menção à evolução recente da economia nordestina (de 1960 a 

1992), Araújo (1995) converge com Carvalho (2002) ao dizer que a região rompeu 

com a fraqueza da dinâmica preexistente, principalmente quando as atividades 
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urbanas passaram, desde a década de 60, a comandar o crescimento da 

produção. Ascendem as atividades industriais e as do setor terciário e decrescem 

as agropecuárias. Trazendo dados da SUDENE, a autora destaca que o setor 

agrícola reduziu sua contribuição ao PIB regional de 27,4% para 18,9%, entre os 

anos de 1967 e 1989. Situação que declinou ainda mais em 1990, ano de seca, 

quando o percentual caiu para 12,1%. Enquanto as atividades da indústria 

cresceram, no mesmo período, de 22,6% para 29,3%, e o terciário de 49,9% para 

58,6%. No geral, Araújo sublinha o interessante dinamismo econômico do 

Nordeste, refletido, por exemplo, no crescimento vertiginoso do PIB da região que, 

no período de 30 anos (de 1960 a 1990) passou de US$ 8,6 bilhões para US$ 50 

bilhões (ARAÚJO, 1995, p. 127-128). 

Acompanhando tendencialmente as oscilações da economia brasileira, 

demonstrando seu caráter integrado, a economia do Nordeste se diversifica, 

encontrando no Estado um agente determinante para seu crescimento, 

principalmente no que tange à acumulação privada de capital, o que fez surgir e 

desenvolver diversos espaços dotados de estruturas econômicas modernas e 

ativas, bem como focos de dinamismo em grande parte responsáveis pelo 

desempenho relativamente positivo das atividades econômicas da região. Esta 

situação gerou, nas últimas décadas do século XX, uma mudança no quadro 

econômico do Nordeste, fazendo, inclusive, com que sua tradicional imagem de 

“atraso” fosse questionada. 

É importante destacar que a superação desse atraso se deu/dá no plano 

econômico, sendo necessário ainda muito que se fazer para a superação do 

atraso do ponto de vista social. Assim sendo, no Nordeste, o progresso anda pari 

passu com o anacrônico. Mesmo com todas as mudanças no quadro econômico 

da região, que a fez integrar-se e ascender ao cenário econômico do país, há de 

se concordar com a permanência de velhas estruturas. 

Ao mesmo tempo em que diversos subespaços do Nordeste 
desenvolvem atividades modernas, em outras áreas a resistência à 
mudança permanece a marca principal do ambiente sócio-econômico: 
as zonas cacaueiras, canavieiras e o sertão semi-árido são as principais 
e históricas áreas desse tipo (ARAÚJO, 1995, p. 136).   
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Araújo (1995) atribui como causa mais dramática desta “permanência do 

atraso” a concentração fundiária. O Nordeste ainda é oligárquico. Em 1970, os 

estabelecimentos com menos de 100 hectares ocupavam quase 30% da área total 

da região; em 1985, este número caiu para 28%. Enquanto que, no mesmo 

período, os estabelecimentos com mais de mil hectares aumentaram sua 

participação na área total da região de 27% para 32%.  

Atrelados a estes dados, a autora ainda nos traz números alarmantes. Em 

1990, dos 32 milhões de brasileiros indigentes, 17,3 milhões estavam no Nordeste 

(55% do total nacional). Em consonância com Araújo (1995), Carvalho (2002, p. 

306) nos traz dados mais recentes: em 1996, a pobreza incidia sobre cerca de 

40% da população do semi-árido (cerca de 7,5 milhões de pessoas); nas cidades, 

essa incidência era da ordem de 35% (3,5 milhões de pessoas); e no meio rural, 

45% de sua população (4 milhões de pessoas).  

O Nordeste é, portanto, um espaço construído socialmente onde turbilham 

inúmeras mudanças e permanências, o tradicional e o moderno, a história 

passada e o presente. Talvez por hospedar esse cruzamento entre o novo e o 

antigo, atrelado ao seu ambiente físico, surge, com maior força a partir dos anos 

80, a atividade econômica do turismo como mais uma alternativa ao 

desenvolvimento econômico da região. 

Rico em paisagens que combinam atrações em torno do chamado modelo sol 

e mar, o Nordeste foi se tornando, em particular o seu litoral, a partir da década de 

60, com o início dos investimentos públicos em infra-estrutura, num território 

propício ao desenvolvimento da atividade turística. Seu litoral passou a atrair, com 

maior vigor a partir dos anos 80, turistas do mundo todo, fazendo do Nordeste 

uma espécie de “parque urbano” (FONTELES, 2000). A esfera governamental foi, 

nesse contexto, a grande impulsionadora da atividade na região, ofertando 

incentivos fiscais à iniciativa privada, em grande medida como estratégia de 

superação da crise econômica que abalou o país na década de 80 e, também, 

como forma de lançar o Nordeste no competitivo mercado do turismo 

internacional.  
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O Nordeste começa a ser vendido como o Novo Caribe, o Novo 
Mediterrâneo, a Nova Flórida. As iniciativas isoladas dos governos 
estaduais resultam num significativo aumento dos fluxos, tanto da 
demanda interna, como da demanda externa. Começam a se tornar 
importantes os capitais estrangeiros injetados no setor, na forma da 
construção de hotéis e resorts, nos moldes dos grandes centros 
turísticos internacionais (RODRIGUES, 1999, p. 149).  

Daí em diante, a tendência do turismo no Nordeste foi ascendente. Tornou-

se, num dito popular, “a menina dos olhos de ouro” de segmentos empresariais e 

governamentais, que gera empregos, renda e divisas. Divulgado, também, como 

um fator de diminuição das desigualdades sociais e econômicas, o turismo é visto 

como uma importante atividade que contribui à erradicação da pobreza.  

Num estudo feito para o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste (ETENE), Pedroza e Freire (2005) trazem três indicadores da 

intensificação do fluxo turístico na região: 1) o desembarque de passageiros de 

vôos internacionais; 2) o desembarque de passageiros de vôos nacionais; e 3) os 

estabelecimentos e os empregados na atividade turística. 

Segundo as autoras, num total, no ano de 2000, o Nordeste recebeu 197.612 

turistas estrangeiros, sendo 139.160 de vôos regulares e 58.452 de vôos não 

regulares (charters). Em 2004, dos 450.385 turistas, 235.410 vieram em vôos 

regulares e 214.975 em charters. Isso significa, num comparativo com o ano de 

2000, um incremento de 128%: um número bastante superior à média nacional 

que, no mesmo período, foi de 18%, expressando uma elevação do interesse 

internacional pela região. No que tange aos vôos nacionais, o número de 

passageiros desembarcados no Nordeste foi de 6.367 em 2004, o que demonstra, 

em relação a 1994, ano em que o Nordeste recebeu 2.633 turistas nacionais, um 

aumento de 142%. 

Utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 

Ministério do Trabalho e Emprego e referindo-se às atividades do terciário (ou 

setor de serviços), como alojamento, alimentação e transporte, as autoras nos 

mostram que em 1994 o Nordeste possuía 10.184 estabelecimentos voltados para 

a atividade turística; em 2003, esse número foi para 59.622, refletindo um 
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crescimento de 485,45% no período; número novamente acima da média 

nacional, que foi de 397,84%. Quanto aos empregos formais no setor, observa-se, 

também, uma elevação nos números: passou de 170.920 empregos diretamente 

ligados à atividade turística em 1994, para 215.563 em 2003: um aumento na 

ordem de 26,12%.  

Em âmbito geral, os dados acima nos mostram que o turismo no Nordeste, 

desde a década de 1990, vem demonstrando uma franca expansão. A despeito 

das críticas formuladas em torno de suas conseqüências, é notório que a atividade 

vem, a cada ano, se consolidando como uma das iniciativas econômicas mais 

promissoras da região. O segmento empresarial e a esfera governamental têm 

empenhado significativo esforço no sentido dessa consolidação. Resta-nos refletir 

sobre como e em que condições político-institucionais esse fortalecimento do 

turismo acontece.  

2. PRODETUR/NE: aspectos históricos e organizacionais 

PRODETUR/NE I

Nesse contexto de fortalecimento da atividade turística no Nordeste, 

principalmente no que tange a sua consolidação enquanto alternativa promissora 

e garantidora de desenvolvimento e crescimento econômico para a região, foi 

criado, com o aval do Governo Federal, em abril 1991, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste do Brasil (PRODETUR), financiado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e gerenciado pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB).  

Embora tenha sido institucionalizado legalmente em novembro de 1991, 

através da Portaria Conjunta no 001, o PRODETUR só foi concretizado pela 

Portaria Conjunta no 002, em abril de 1993, quando da assinatura dos ministros da 

Fazenda, da Indústria, Comércio e Turismo, da Aeronáutica, do Planejamento e da 

Integração Nacional, do então governo do Presidente Itamar Franco 

(RODRIGUES, 1999, p. 156). 
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Este Programa, fruto da iniciativa dos governadores dos nove estados 

nordestinos, balizados pela articulação e capacidade técnica da SUDENE, 

pretendia, já em seu nascedouro, o “desenvolvimento integrado do turismo 

regional” (Ibidem, 1999, p. 156). Nessa perspectiva, por razões políticas e 

operacionais, uma vez que a SUDENE responsabilizou-se pela articulação desta 

iniciativa, foi incluído ao Programa o norte do estado de Minas Gerais, pelo fato 

deste pertencer à área de jurisdição da própria SUDENE, compondo, assim, a 

extensão territorial do PRODETUR (CRUZ, 2001, p. 111).  

Incumbidos, inicialmente, de preparar programas de desenvolvimento do 

turismo específicos e de estabelecer áreas privilegiadas destinadas a compor o 

conjunto litorâneo dessa iniciativa regional (CORIOLANO, 1998, p. 78), os 

governos estaduais, através do PRODETUR/NE I, impingiram significativas 

transformações no litoral nordestino por meio de um processo de (re)ordenamento 

(construção e reconstrução) do território regional para o uso do turismo (CRUZ, 

2001, p. 77). 

Assim, segundo o BNB (PRODETUR I, 2006), o Programa, em sua primeira 

fase, que foi de 1994 a 2005, pretendeu constituir-se numa iniciativa para criação 

de condições favoráveis à expansão e melhoria da atividade turística do Nordeste, 

com o objetivo geral de reforçar a capacidade da região em manter e expandir sua 

crescente indústria turística, contribuindo ao desenvolvimento sócio-econômico 

regional, através de investimentos em infra-estrutura básica e serviços públicos 

em áreas potencialmente voltadas para a ampliação do turismo.  

Especificamente, o PRODETUR/NE I objetivava: 1) atrair atividades turísticas 

privadas adicionais e de melhor padrão; 2) gerar oportunidades de emprego; 3) 

melhorar os níveis de renda; 4) aumentar as receitas públicas; 5) beneficiar a 

população de baixa renda das áreas selecionadas com disponibilização dos 

serviços de abastecimento de água, esgotos e acessos pavimentados; e 6) 

aumentar a capacidade dos estados beneficiados de acompanhar a demanda por 

serviços básicos.  

Com investimentos na ordem de até US$ 670 milhões, sendo 60% deste 

montante oriundos do BID (US$ 400 milhões) e 40% (US$ 270 milhões) da 



84

contrapartida local dos estados ou da União, o Programa foi divido em três 

componentes para a aplicação dos recursos: 1) Desenvolvimento Institucional; 2) 

Obras múltiplas de infra-estrutura básica e serviços públicos; e 3) Melhoramento 

de aeroportos.  

No componente Desenvolvimento Institucional, desenhado para ampliar a 

capacidade das entidades beneficiárias de executar suas respectivas funções 

públicas, o PRODETUR/NE I pretendeu: 1) a reestruturação organizacional dos 

órgãos das prefeituras e dos governos estaduais; 2) o desenvolvimento e a 

implementação de sistemas de apoio administrativo, financeiro e instrumentos 

operacionais; 3) o fortalecimento da capacidade fiscal e regulatória 

(particularmente das administrações municipais); e 4) o treinamento de pessoal.   

No segundo componente, Obras múltiplas de infra-estrutura básica e serviços 

públicos, o Programa apoiou cinco setores: 1) saneamento: com sistemas de 

tratamento e abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos e de 

bombas e outros equipamentos; 2) administração de resíduos sólidos: com ações 

voltadas para a coleta, transporte e eliminação de resíduos sólidos de maneira 

adequada, segura, eficiente e de baixo custo, além da promoção de programas de 

educação ambiental e de fortalecimento das instituições que trabalham neste 

segmento, através da capacitação técnica de seu corpo profissional; 3) proteção e 

recuperação ambiental: com a elaboração de estudos ambientais e de projetos de 

educação ambiental, bem como com o manejo, a preservação e recuperação dos 

recursos naturais nas áreas turísticas em questão; 4) transporte: com a 

construção, melhoramento e reabilitação de acessos rodoviários aos destinos 

turísticos; e 5) recuperação do patrimônio histórico e cultural dos destinos.      

No terceiro e último componente, Melhoramento de aeroportos, o 

PRODETUR/NE I pretendeu apoiar as seguintes intervenções: 1) ampliação e 

melhoramento das pistas e pátios de aeronaves; 2) ampliação e/ou reforma de 

edifícios de apoio administrativos e de terminais de embarque e desembarque e 

de carga; 3) construção e melhoramento das vias de acesso e de estabelecimento 

de veículos; e 4) obras associadas de drenagem, paisagismo, segurança, 

sinalização e iluminação.   
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Com essa estruturação, o Programa, em sua primeira fase, aplicou, por 

estado, os seguintes valores: 

Tabela 1: Valores aplicados* por estado (em milhões de dólares), 

envolvendo o somatório dos recursos do BID e da contrapartida local 

(estados e União). 

Estado Valor 

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 

Fonte: Banco do Nordeste, 2006. 
* Compreende investimentos nos componentes do Programa, excetuando-se os custos 
financeiros e administrativos. 

A Bahia e o Ceará despontaram, respectivamente, como os estados que 

mais auferiram os recursos do Programa. O Rio Grande do Norte situa-se no sexto 

lugar, tendo sido contemplados os municípios de Extremoz, Natal, Nísia Floresta, 

Parnamirim, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul. No território potiguar, o 

PRODETUR/NE I aplicou US$ 38,240 milhões, o que corresponde a 6% dos 

recursos totais do Programa, sendo US$ 22,333 milhões do BID e US$ 15,907 

milhões da contrapartida local (PRODETUR I, 2006). 

Segundo o Governo do Estado e o BNB (PRODETUR, 2006; PRODETUR I, 

2006), os recursos do PRODETUR/NE I foram aplicados em obras de infra-

estrutura, tais como:  
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1) as do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Augusto 

Severo, que concentrou mais da metade dos recursos totais do Programa 

(57,84%); 

2) as de implantação de acessos viários às principais praias do litoral sul (de 

Cotovelo à Barreta), somando cerca de 89 km de estradas; 

3) as de implantação da rede de esgotamento sanitário da Via Costeira e de 

drenagem e pavimentação no bairro de Ponta Negra (somando 32 ruas, 

totalizando 7 mil metros); e  

4) as de urbanização da orla da praia de Ponta Negra (3 mil metros).  

Além dessas obras de infra-estrutura, os recursos também foram aplicados 

na implantação do Centro de Visitantes do Parque Estadual das Dunas, no 

desenvolvimento institucional do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), do Departamento de Estradas e 

Rodagens (DER/RN), da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN) e da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), bem como na 

elaboração dos Planos Diretores dos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, 

Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul.   

Numa avaliação feita pelo BID, BNB e Governo do Estado (PRODETUR, 

2006; RELATÓRIO FINAL DE PROJETO, 2006) sobre os resultados alcançados 

pelo Programa no Rio Grande do Norte, o governo estadual divulga que o 

PRODETUR/NE I trouxe importantes benefícios, tais como:  

1) Aumento do fluxo turístico em 56%, entre os anos de 1995 e 2000;  

2) Aumento de 47% do movimento no Aeroporto Internacional Augusto 

Severo, entre os anos de 1995 e 2000; 

3) Aumento dos empregos diretos gerados na hotelaria, passando de 4.227, 

em 1995, para 8.400, em 2001;  

4) Aumento dos empregos diretos e indiretos do setor turístico como um 

todo, cuja estimativa era de 95 mil, em 1995, passando para 240 mil, em 

2001;  
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5) Incremento de 104% na oferta do número de leitos hoteleiros, que era de 

12.915, em 1995, passando para 26.353, em 2001; 

6) Aumento real de 56% na receita turística do estado, que foi de US$ 138 

milhões, para US$ 216 milhões, entre os anos de 1995 e 2001;  

7) Aumento do número de vôos internacionais, que em 1995 era de apenas 

“um” por semana, passando para oito, em 2001; e 

8) Evolução da taxa de crescimento da arrecadação tributária dos municípios 

beneficiados, que era de 7,3% ao ano, passando para 31,1% no período 

compreendido entre os anos de 1995 e 2000.  

A despeito de todos esses dados sobre o Rio Grande do Norte e das 

questões sobre os benefícios do Programa, em grande medida divulgadas pela 

esfera governamental, estudos apontam algumas críticas sobre os resultados do 

PRODETUR/NE I. Nesse sentido, Cruz (2001, p. 111-112) afirma que, para o 

Programa conseguir alcançar seus objetivos específicos (acima mencionados), 

faz-se necessário ir além da simples dotação de infra-estrutura básica à atividade. 

É preciso, portanto, articular esse tipo de política a outras, que possam assegurar 

a ampliação dos fluxos de turistas e desenvolver ainda mais o setor, como, por 

exemplo, a geração de emprego e renda. Segundo a autora, o PRODETUR/NE I, 

enquanto política concebida para o turismo, “faz as vezes” de uma política urbana, 

entendida como âncora para a atração de investimentos privados. 

Rodrigues (1999, p. 156-159) nos traz uma série de críticas ao Programa, 

segundo ela, formulado no bojo de uma conjuntura política neoliberal, e, portanto, 

repleto de percalços a um planejamento da atividade que também priorize as 

questões sociais. Para a autora, o PRODETUR/NE I, ao propalar o turismo como a 

grande alternativa econômica em fins do século XX, difunde também a idéia de 

que a atividade turística é, em sua essência, “preservadora” do meio ambiente. Ela 

refuta este argumento dizendo que são inúmeros os casos em que o turismo, 

através de seus empreendimentos, proporciona desequilíbrios ecológicos, a 

exemplo do desmonte de dunas ao longo do litoral nordestino para a construção 

de hotéis.  
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Uma segunda crítica diz respeito à argumentação do Programa de que, 

através da criação e melhoria da infra-estrutura da região, haverá aumento dos 

investimentos privados que, por sua vez, repercutirá na arrecadação de impostos 

e tributos e no conseqüente beneficiamento da população local, por meio da 

aplicação dos recursos conseguidos com a referida arrecadação tributária. O que 

se observa, segundo Rodrigues (1999), é exatamente o contrário. Os impostos e 

tributos não são revertidos em benefício da população local, pelo fato da iniciativa 

privada receber incentivos e isenções fiscais por parte do poder público para a 

instalação de seus empreendimentos. Por outro lado, essa mesma população 

local acaba por arcar com o ônus social da manutenção e instalação dos serviços 

públicos voltados para a montagem da infra-estrutura turística.  

No que tange à área cultural, o PRODETUR/NE I defende o turismo como 

indutor e defensor das tradições e características culturais de uma região. Ora, 

para a autora, o turismo atua, justamente, como um agente descaracterizador das 

nuances culturais de um lugar.  

Numa leitura mais aprofundada dos objetivos específicos do Programa, ela 

questiona ainda se, numa escala de prioridades, não seria mais importante 

aglutinar forças em prol de conseguir recursos para áreas como saúde, educação 

e moradia, tão críticas na sociedade nordestina, do que para o turismo.  

Na perspectiva da geração de emprego, Rodrigues coloca que a atividade 

turística é mais promissora no setor da construção civil, principalmente quando se 

trata de empregos para a população excluída do mercado de trabalho. No entanto, 

esses postos de trabalhos são indiretos, sem nenhuma garantia de continuidade a 

longo prazo ou de respaldo quanto às leis trabalhistas (grifo nosso). Para a autora 

é necessário que o PRODETUR/NE I promova uma séria campanha de formação 

e qualificação profissional, para que a dúvida sobre a absorção de mão-de-obra 

local em empregos diretos seja sanada. Sobre a geração de renda, ela afirma que 

o turismo é indiscutivelmente captador de renda e de divisas, mas o modelo 

neoliberal proposto pelo Programa, ao focar-se num corporativismo capitalista, 

não permite uma distribuição igualitária, perpetuando sua concentração. 
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Por fim, Rodrigues coloca uma crítica no que diz respeito à formação das 

regiões potencialmente voltadas para o desenvolvimento do turismo no âmbito do 

Programa. Chamadas de Pólos de Desenvolvimento Integrado do Turismo, essas 

regiões, geralmente, são formadas por áreas de extrema fragilidade ambiental, 

onde se dão as instalações dos empreendimentos turísticos, acarretando o 

gradativo desgaste dos recursos naturais. Para ela, essas áreas deveriam ser 

focos de conservação, e jamais de supervalorização empresarial, o que ocasiona 

a especulação imobiliária e a segregação sócio-espacial das populações locais 

(grifo nosso).  

Assim, entre críticas e incentivos, o PRODETUR/NE I, ao longo de sua 

existência, ganhou vulto e importância no cenário político e institucional do Brasil e 

do mundo. Principalmente por ter, através de um processo de urbanização para o 

turismo (CRUZ, 2001, p. 143), tornado a região Nordeste mais competitiva no 

mercado global de fluxos turísticos.  

PRODETUR/NE II

O Programa, antes mesmo de concluir sua primeira fase, vê-se diante de 

negociações que ensejaram, já em 1999, sua segunda etapa, cuja vigência é de 

2002 a 2009. Sobre esse contexto, Furtado (2005, p. 169-172) afirma que, no Rio 

Grande do Norte, é indiscutível a existência das modificações no espaço urbano 

onde o PRODETUR interviu, e isto é facilmente identificável, segundo a autora, 

nos dados trazidos pelo relatório de avaliação da primeira fase do Programa, que 

demonstram o crescimento da atividade no território potiguar. No entanto, o que se 

observa, no âmbito da destinação dos recursos, fora a aplicação em infra-

estrutura, é um beneficiamento de tradicionais grupos econômicos locais, o que 

contrapõe-se ao dito no documento original do Programa: que este pretendia 

beneficiar as classes mais pobres.  

Essas contradições identificadas pelos estudiosos do Programa expressam, 

na verdade, o que o próprio relatório de avaliação do PRODETUR/NE I 

(TECHNUM CONSULTORIA, 2002 apud FURTADO, 2005) enfatiza: “a existência 

de impactos negativos direta e indiretamente associados às intervenções 



90

realizadas” (PRODETUR II, 2006). Segundo o Relatório de Avaliação dos 

Impactos Ambientais e Sociais do PRODETUR/NE II (2006, p. 2), essas 

conseqüências negativas estão associadas aos seguintes fatores: 

1) Análise limitada dos impactos indiretos ligados à construção ou renovação 

de estradas e implantação de estações de tratamento de água e esgoto, 

particularmente no que tange à localização dessas instalações; 

2) Uso e ocupação desordenada das faixas lindeiras das estradas; 

3) Ausência de atenção adequada aos impactos ambientais e sociais no 

desenvolvimento dos projetos, acarretando uma insuficiência nos processos de 

avaliação ambiental e na identificação das medidas mitigadoras e de seus custos; 

4) Falta de monitoramento ambiental apropriado pelas autoridades estaduais 

e órgãos executores e do cumprimento das medidas mitigadoras pelos 

empreiteiros das obras; 

5) Ausência de instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, 

causando ocupações desorganizadas e desmedidas da faixa costeira; 

6) Deficiência na implementação de unidades de conservação por 

delimitação das áreas ou alcance muito restritos; e

7) Escassez de recursos suficientes ou de interesse do poder público para 

finalizar planos de manejo e de operação.   

Nesse sentido, a segunda fase do Programa pretende ampliar os objetivos da 

primeira, no sentido de ir além da simples dotação de infra-estrutura básica e de 

serviços urbanos ao turismo. Ela pretende, portanto: 

(...) a injeção de novos recursos (...) na economia nordestina para o 
fortalecimento da atividade turística, (...) [no intuito de] melhorar a qualidade 
de vida da população permanente nos municípios integrantes dos Pólos de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo, (...) através da geração de maiores 
oportunidades de emprego, maior disponibilidade dos serviços urbanos 
municipais e uma melhor qualidade do meio ambiente. O programa tem como 
premissa básica o foco na sustentabilidade dos investimentos realizados na 
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primeira fase, priorizando-se as ações que visem completar e complementar5

os projetos financiados (BNB, 2002 apud VILAR DA SILVA, 2002, p. 26).  

A constatação de que o Programa precisava ser “reconfigurado”, não em sua 

totalidade, mas no sentido de incrementá-lo com proposições de cunho mais 

voltado para as questões sociais e ambientais, fez com que a segunda fase do 

PRODETUR tomasse, já em seu nascedouro, dois direcionamentos estratégicos: 

1) a reparação dos impactos negativos resultantes da primeira fase; e 2) a não 

repetição de tais impactos em sua segunda fase, por meio dos princípios do 

Desenvolvimento Sustentável (PRODETUR II, 2006).     

Assim, como bem expressa a citação acima, novos conceitos foram inseridos 

à concepção original do Programa, como “qualidade de vida” e “qualidade do meio 

ambiente”, que nos remete à idéia de que o PRODETUR/NE II está fundamentado 

em novos pressupostos, de focos mais humano e social, e que almeja a 

implementação de um novo modelo de desenvolvimento da atividade turística: o 

sustentável. 

 Partindo de tais pressupostos e princípios, nessa segunda fase, o Programa 

estabelece que todos os investimentos estejam inseridos em um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), que, por sua vez, 

deverá ser elaborado de maneira participativa para cada Pólo turístico e validado 

pelo Conselho de Turismo do Pólo, de maneira a garantir um diálogo constante 

entre a sociedade e os órgãos executores do Programa.  

O objetivo geral do PRODETUR/NE II é melhorar a qualidade de vida da 

população que reside nos Pólos turísticos situados nos estados participantes do 

Programa. Especificamente pretende: 1) promover o aumento das receitas 

provenientes da atividade turística; 2) melhorar a capacidade de gestão dessas 

receitas por parte dos estados e municípios; 3) assegurar o desenvolvimento 

turístico “auto-sustentável” e responsável nas áreas a serem beneficiadas pelo 

                                                
5 Ações a completar: são aquelas que, embora previstas no âmbito do PRODETUR/NE I, não 
foram terminadas ou executadas nos municípios beneficiados, mas que continuam sendo 
necessárias à sustentabilidade do turismo no respectivo Pólo. Ações a complementar: são 
identificadas como prioritárias no PDTIS, em função dos resultados e impactos do turismo do 
PRODETUR/NE I no Pólo (PRODETUR/NE II, 2006).  
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Programa; 4) melhorar a qualidade de vida das populações fixas dos municípios a 

serem beneficiados, por meio de incremento dos postos de trabalho e renda, 

aumento da acessibilidade da população aos serviços urbanos e melhoria da 

gestão municipal no que tange ao uso e ocupação do solo, ao meio ambiente e ao 

crescimento da atividade turística; e 5) conferir sustentabilidade às ações 

realizadas no âmbito da primeira fase do Programa, antes de expandir a atuação 

para novas áreas turísticas.  

O aporte de recursos do PRODETUR em sua fase II é de US$ 240 milhões 

oriundos do BID e US$ 160 milhões oriundos da contrapartida local, podendo 

incluir recursos da União, via Ministério do Turismo, dos estados e demais órgãos 

executores, totalizando US$ 400 milhões que deverão ser aplicados nos seguintes 

componentes: 1) Fortalecimento da capacidade municipal de gestão do turismo; 2) 

Planejamento estratégico, treinamento e infra-estrutura para o crescimento 

turístico; e 3) Promoção de investimentos do setor privado. 

No primeiro componente, Fortalecimento da capacidade municipal de gestão 

do turismo, as atividades são orientadas para garantir que o governo local e a 

população disponham de instrumentos adequados e desenvolvam a capacidade 

de manter e incrementar as atrações turísticas e os serviços locais necessários 

para o crescimento por longo prazo do turismo.  

O segundo, Planejamento estratégico, treinamento e infra-estrutura para o 

crescimento turístico, busca assegurar que os estados tenham capacidade de 

planejamento e funcionamento para a realização das atividades turísticas a seu 

cargo, assim como possam dispor da infra-estrutura necessária ao 

desenvolvimento do setor. 

O terceiro e último componente, Promoção de investimentos do setor privado, 

foi projetado para promover e ampliar a integração do setor privado como agente 

complementar do processo de financiamento do investimento público no 

desenvolvimento dos Pólos de turismo (PRODETUR II, 2006). 

Segundo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no geral, o 

PRODETUR/NE II, face aos resultados alcançados na fase anterior, almeja uma 

maior estruturação dos municípios integrantes do Pólo Turístico local para um 
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conseqüente fortalecimento do turismo em âmbito regional, via ações não 

contempladas na primeira fase, mas tão importantes quanto à dotação de infra-

estrutura básica, tais como controle e uso adequado do solo e dos recursos 

naturais, capacitação de mão-de-obra local e conscientização da população sobre 

como se beneficiar do turismo. Para tanto, serão necessárias ações que 

contemplem as áreas de meio ambiente, saneamento básico, apoio à gestão 

municipal e acessibilidade, com vistas, sobretudo, ao crescimento do fluxo 

turístico, que proporcionará, numa estimativa para o ano de 2010, uma receita 

turística da ordem de US$ 305 milhões (PRODETUR, 2006).     

A atual fase do Programa nasce, portanto, no bojo de um processo avaliativo, 

que fez emergir nos gestores do PRODETUR a necessidade de incluir questões 

não somente voltadas para o viés econômico (da lucratividade com o setor), mas 

também social e ambiental. O Programa parece mudar de foco, mas como bem 

ressalta Furtado (2005, p. 172), “ainda é cedo para se fazer inferências” quanto à 

questão da inclusão social na concepção programática do PRODETUR. Mas há 

que se concordar com o destaque dado à necessidade da mudança de orientação, 

que, na verdade, é o que define o direcionamento dos recursos.  

É válido sublinhar ainda que a estrutura organizacional do Programa, em sua 

fase atual, está assentada sobre uma engrenagem que lhe dá funcionalidade; 

estrutura esta norteada por um “marco lógico”, tido como um instrumento de 

planejamento e gestão, que facilita processos de concepção, elaboração, 

execução e avaliação de projetos, em que se definem as finalidades, os propósitos 

e as ações do PRODETUR e de seus componentes, com seus respectivos 

indicadores, meios de verificação e suposições quanto aos resultados que se 

esperam alcançar.  

No geral, o que se destaca é que a fase II do Programa vem balizada por 

fundamentos que dão uma maior consistência às ações que se pretendem 

realizar. Planejamento e fortalecimento institucional parecem ser, assim, questões 

centrais ao PRODEUR/NE II.   
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3. Pólo Costa das Dunas/RN: breve caracterização regional

O PRODETUR/NE II está marcado pelas mudanças de concepções em 

relação à primeira fase do Programa. Se antes se pretendia o investimento em 

infra-estrutura básica, numa perspectiva mais pontual, agora a proposta é ampliar 

as ações numa dinâmica intensiva de integração territorial e consolidação 

institucional, em âmbito regional, com vistas a uma maior eficiência na aplicação 

dos recursos. Assim nasceu a proposição de sistematização dos denominados 

Pólos de Desenvolvimento Integrado do Turismo, concebidos pelo BNB, agente 

executor do Programa, como espaços geográficos com pronunciada vocação para 

o turismo.  

Tais Pólos, formados por aglomerações de municípios limítrofes e 

caracterizando-se como uma iniciativa empresarial, no bojo dos objetivos da 

segunda fase do PRODETUR, têm a função de conferir sustentabilidade à 

atividade turística, através da aglutinação de ações e projetos num mesmo raio de 

intervenção e investimento. O objetivo é promover o desenvolvimento contínuo do 

turismo de maneira estruturada e planejada, através da construção de parcerias 

capazes de mobilizar e integrar atores locais dispostos a organizar e gerir a 

atividade turística.   

Vistos como focos de dinamismo econômico, os Pólos de Turismo foram 

estruturados levando-se em consideração as seguintes etapas de implementação: 

1) Mapeamento de todos os potenciais Pólos Turísticos da área de atuação 

do BNB e, conseqüentemente, do PRODETUR/NE II; 

2) Definição dos Pólos pilotos, utilizando como critério de seleção a 

existência de obras no âmbito do PRODETUR/NE I, buscando a 

complementaridade das ações; 

3) Definição da abrangência dos Pólos (municípios);

4) Mapeamento de todos os órgãos envolvidos no processo; 
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5) Realização de visita a cada órgão selecionado, para sensibilização e 

mobilização à ação, evidenciando o caráter inovador dos Pólos de Turismo por 

sua visão sistêmica de processo e modelo de gerenciamento; e 

6) Instalação dos Conselhos de Turismo, instâncias deliberativas 

responsáveis pela materialização dos Pólos (PÓLO DE TURISMO COSTA DAS 

DUNAS, 2006). 

Numa construção mais geral, os Pólos de Turismo são conceituados pelo 

BNB como espaços que apresentam, geograficamente, características e 

potencialidades similares, voltadas para o turismo e trabalhadas de maneira 

integrada. Ao refletir sobre as etapas de implementação desses Pólos e sobre os 

objetivos do PRODETUR/NE II, é possível inferir que o Programa, pelo menos no 

plano concepcional, pretendeu a estruturação de um “organismo econômico vivo” 

(grifo nosso) que, através de ações planejadas e interconectadas, seja capaz de 

vivenciar um dado processo de desenvolvimento, baseado em princípios pré-

estabelecidos (de sustentabilidade), interligado a uma dinâmica competitiva que 

exige constantes fortalecimentos com vistas a uma determinada inserção global.  

Um Pólo Integrado de Turismo é um organismo, pois possui uma estrutura 

que o define como tal. É uma composição de municípios interligados que possuem 

características em comum; têm suas potencialidades aguçadas por investimentos 

públicos e privados; são frágeis em aspectos similares; são alvos de diversos 

interesses; enfim, gozam de uma organização própria, estabelecida previamente 

por agentes institucionais específicos, dotados de interesses que os impulsionam 

a enxergar aquilo que de produtivo esse espaço pode oferecer.   

É um organismo econômico, pois no âmbito de sua abrangência coadunam-

se iniciativas que visam o desenvolvimento da atividade econômica do turismo, na 

perspectiva de transformar realidades. São travadas, nesse contexto, negociações 

referentes à aplicação de recursos e investimentos, que, na verdade, vão definir o 

direcionamento das ações propostas.  

É um organismo econômico vivo, pois nele interagem atores que lhes dão 

vida, movimento e existência. Apesar de ter sido “mecanicamente” delimitado, um 
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Pólo de Turismo, após sua organização, ganha uma dinâmica própria, através da 

qual um espaço, antes disperso, fortalece-se enquanto região, enquanto território 

potencialmente capaz de interligar-se ao resto do mundo.  

Os Pólos de Turismo, assim, nos remetem a uma iniciativa empresarial, na 

medida em que certos elementos são imprescindíveis à sua concepção. Petrocchi 

(2001, p. 37) coloca que os Pólos, ou clusters, são “uma reunião de empresas em 

uma mesma região, voltadas para a produção competitiva de determinadas linhas 

de produtos”. Na verdade, ele nos traz, em seu livro Gestão de Pólos Turísticos, 

uma série de conceituações importantes para uma reflexão sobre esses 

organismos.  

Citando Michael Porter, por exemplo, Petrocchi (2001, p. 38) nos traz uma 

outra conceituação:  

Os pólos (clusters) são concentrações geográficas de organizações e 
instituições de um certo setor, abrangendo uma rede de empresas inter-
relacionadas e outras atividades importantes para a competitividade. 

Segundo Gutiérrez e Bordas (apud PETROCCHI, 2001, p. 40), os pólos são 

“aglomerados de vários atrativos turísticos, infra-estruturas compatíveis e 

equipamentos e serviços receptivos, bem como uma organização turística 

concentrada em âmbito geográfico e bem delimitado”. Numa linha convergente, 

para Beni, também citado por Petrocchi (2001), um Pólo é um conjunto de 

atrativos, com destacado diferencial turístico, dotado de equipamentos e serviços 

de qualidade, com excelência gerencial e concentrado em espaço geográfico 

delimitado. 

Seja qual for a definição, as conceituações de Pólo parecem aglutinar certos 

elementos que o caracterizam de uma maneira geral: aglomerado de empresas, 

competição, produtividade, concentração geográfica, são exemplos desses 

elementos que assinalam bem a concepção de um Pólo Integrado de Turismo.  

Em meio aos aspectos empresariais, constam também questões referentes 

aos “relacionamentos”. A constituição e consolidação de um Pólo, para Michael 

Porter (1999) apud Petrocchi (2001, p. 49), passam, necessariamente, por um 
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esforço mútuo em fazer fluir os benefícios da atividade econômica central entre os 

componentes do mesmo. A competitividade não está na esfera interna, pelo 

contrário. O que se busca alcançar é o fortalecimento interno para competir 

externamente. Os atores que compõem o Pólo devem cooperar entre si para o 

alcance de objetivos em comum. 

Assim,  

Os pólos são enriquecidos pela participação de empresários, governos, 
educadores, líderes sindicais, igrejas, agricultores e tantos quantos 
existam nos seus limites. A evolução e o dinamismo da atividade 
econômica abrirão novos caminhos e ensinarão novos meios de 
alcançar sinergia (PETROCCHI, 2001, p. 51).  

No caso específico dos Pólos instalados na região Nordeste pelo BNB, há 

como pressuposto fundamental a idéia de desenvolvimento local integrado e 

sustentável. Para o Banco, esse pressuposto é visto como uma estratégia em que 

a comunidade exerce uma nova função: antes, passiva e inerte em relação ao 

processo de desenvolvimento de seu lugar; agora, co-partícipe e co-responsável, 

protagonizando também a direção desse processo. Para tanto, são necessárias 

dinâmicas de articulação, coordenação e integração de atores econômicos, sociais 

e governamentais, em áreas urbanas e rurais, que dêem conta dessa nova forma 

de atuação.  

Na visão sistêmica do BNB, um Pólo de Desenvolvimento Integrado é um 

espaço regional definido, onde se promove e potencializa o desenvolvimento 

econômico local a partir da cooperação entre os diversos agentes econômicos, 

institucionais e sociais, que se responsabilizarão pela harmonia, otimização e 

gerenciamento das ações e projetos (econômicos, sociais, ambientais e de 

informação/conhecimento), atuando por meio de mobilização da sociedade local 

para identificar objetivos e metas que comporão um plano de ação (Ibidem, 2001, 

p. 53). 

Dentro dessa visão, está clara a priorização dada pelo BNB a processos de 

planejamento participativo. Os Pólos acabam se tornando territórios da 

convergência de anseios e investimentos, dos mais variados segmentos, onde se 
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materializam, ou não, os ideais de transformação de realidades, quiçá capazes de 

melhorar a qualidade de vida nos municípios que os compõem. Neste caso, são 

tomadas como referências algumas atividades econômicas, de acordo com a 

vocação de cada Pólo, como ponto central para a execução das ações planejadas.  

No caso específico dos Pólos de Turismo, estes são conceituados pelo 

Banco como uma integração de um determinado número de municípios com 

reconhecida vocação turística, mediante a conjugação de esforços e a integração 

de iniciativas públicas e privadas, com a participação efetiva da comunidade, cujo 

objetivo é implementar uma política regional do turismo, visando um produto 

diferenciado para ofertá-lo aos mercados nacional e internacional (VILAR DA 

SILVA, 2002, p. 27). 

Assim, levando em consideração os pressupostos do BNB para a 

estruturação e organização desses espaços, em âmbito nordestino, 16 Pólos 

compõem o corredor turístico financiado pelo PRODETUR/NE II, abarcando uma 

população de 18.661.710 habitantes, residentes em 261 municípios.  

No caso específico do Rio Grande do Norte, o Pólo de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo é o Costa das Dunas, criado em 1999 e abarcando todo o 

litoral sul e parte do litoral norte do estado. Aos seis municípios6 trabalhados na 

primeira fase do PRODETUR/NE, foram agregados mais dez, formando um Pólo 

de Turismo com 16 municípios: Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, 

Extremoz, Maxaranguape, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio 

do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino 

Avelino, Tibau do Sul e Touros.  

No mapa abaixo podemos visualizar os municípios que compõem o Pólo 

Costa das Dunas: 

                                                
6 Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul. 
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Na região exposta pelo mapa habita uma população de 1.573.654 habitantes, 

numa área de 4.129 km2, alcançando uma densidade demográfica de 229,36. A 

tabela abaixo mostra o seguinte detalhamento: 

Tabela 2: Perfil demográfico do Pólo Costa das Dunas – 1991/2000. 

População 
Urbana Rural Total Município 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Arês 5.496 6.761 5.644 4.562 11.140 11.323 
Baía Formosa 5.495 6.369 1.728 1.452 7.223 7.821 
Canguaretama 14.045 16.924 8.874 10.087 22.919 27.011 
Ceará-Mirim 26.002 30.839 26.155 31.585 52.157 62.424 
Extremoz 8.169 13.418 6.772 6.154 14.941 19.572 
Maxaranguape 2.382 3.017 11.136 4.984 13.518 8.001 
Natal 606.887 712.317 - - 606.887 712.317 
Nísia Floresta 6.023 8.638 7.911 10.402 13.934 19.040 
Parnamirim 48.593 109.139 14.719 15.551 63.312 124.690 
Pedra Grande 1.188 1.292 2.301 2.725 3.489 4.017 
Rio do Fogo - 3.620 - 5.597 - 9.217 
São Gonçalo 
do Amarante 

8.241 9.798 37.220 59.637 45.461 69.435 

São Miguel do 
Gostoso 

- 2.902 - 4.678 - 7.580 

Senador 
Georgino 
Avelino 

707 727 1.956 2.575 2.663 3.302 

Tibau do Sul 1.102 1.288 4.862 6.461 5.964 7.749 
Touros 5.972 7.594 21.071 20.285 27.043 27.879 
Pólo Costa 
das Dunas 

740.302 934.643 150.349 186.735 890.651 1.121.378

Rio Grande 
do Norte 

1.669.267 2.036.673 746.300 740.109 2.415.567 2.776.782

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1991/2000.  

 Conforme mostram os dados da Tabela 2, em 1991 a maioria dos municípios 

que integram o Pólo Costa das Dunas era composta por uma população 

eminentemente rural, com exceção de Extremoz, Natal (totalmente urbana desde 

1970), Parnamirim, Baía Formosa e Canguaretama, municípios que em 2000 

permaneceram com uma população urbana superior a rural, apresentando 

consideráveis graus de urbanização. A ênfase vai, sem dúvida, para Parnamirim, 

que entre os anos de 1991 e 2000 atingiu um grau de urbanização na ordem de 
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87,41% e uma taxa de crescimento anual de sua população total de 9,41%; bem 

superior a do próprio estado, que foi de 73,21% e 2,01%, respectivamente, como 

mostra a Tabela 3. 

Tabela 3: Área, densidade demográfica, grau de urbanização e taxa de 
crescimento anual – 2000. 

Município Área 
(km2) 

Densidade 
demográfica 

(habitantes/Km
2) 

Grau de 
 urbanização

Taxa Média de 
Crescimento 

Anual - 1991 a 
2000 (%) 

Arês 113 97,7 59,71 0,18 
Baía Formosa 246 31,2 81,43 0,90 
Canguaretama 246 96,2 62,66 1,86 
Ceará-Mirim 740 85,3 49,40 2,04 
Extremoz 126 144,4 68,56 3,07 
Maxaranguape 131 60,8 37,71 3,35 
Natal 170 4.175,5 100,00 1,81 
Nísia Floresta 306 60,6 45,37 3,56 
Parnamirim 120 975,3 87,53 7,90 
Pedra Grande 221 18,9 32,16 1,59 
Rio do Fogo 150 63,8 39,28 2,26 
São Gonçalo do 
Amarante 251 265,0 14,11 4,86 
São Miguel do 
Gostoso 342 19,4 38,28 3,00 
Senador Georgino 
Avelino 26 142,3 22,02 2,44 
Tibau do Sul 102 74,5 16,62 2,98 
Touros 839 34,8 27,24 3,11 
Pólo Costa das 
Dunas 4.129 229,36 83,35 2,59 
Rio Grande do 
Norte 53.077 52,22 73,35 1,56 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1991/2000.  

O próprio BNB aponta que esse crescimento vertiginoso de Parnamirim se 

deu devido a sua extrema proximidade com Natal, aliada às facilidades 

institucionais existentes no município, e em certa medida ausentes na capital 

potiguar, quanto ao uso e ocupação do solo, que somente em 1998, com 

financiamento do PRODETUR/NE I, passaram a ser arrefecidas através da da 
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elaboração e implementação do Plano Diretor do município, contendo o seu 

crescimento desordenado (PDITS, 2006, p. 21). 

Isso demonstra que o processo de urbanização da área do Pólo Costa das 

Dunas reflete, na verdade, uma dinâmica nacional de expansão urbana, com 

alguns municípios apresentando maior ou menor dinamismo em função de suas 

peculiaridades. No geral, o Pólo vivencia uma realidade na qual a capital do 

estado, Natal, concentra a maioria da população e dos serviços urbanos 

oferecidos, não dispondo mais de áreas para expansão, estrangulando-se e 

transbordando-se para os municípios vizinhos, a exemplo de Extremoz (4,49%), 

São Gonçalo do Amarante (5,10%) e Parnamirim, que apresentou a maior taxa de 

crescimento anual entre todos os municípios do Pólo (quase 10%). 

Observa-se, com isso, que, apesar do Pólo constituir-se numa área de 

considerável extensão territorial, sendo composto por 16 municípios, dada a 

urbanização brasileira e, particularmente, a potiguar, a região da Grande Natal, 

composta pelos municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz, Ceará-Mirim, São 

Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta, mais Macaíba e São José do Mipibú, que 

não fazem parte do Pólo, concentram a maioria da população, apresentando, em 

relação aos outros municípios, significativo processo de conurbação. Juntos, 

esses integrantes congregam 1.003.010 dos 1.573.654 habitantes do Costa das 

Dunas, o que equivale a 63,74% dos habitantes do Pólo residindo somente na 

área da Grande Natal atendida pelo PRODETUR/NE II. 

Contudo, dada à metodologia do PDITS, foi delimitada uma área de 

planejamento, composta pelos municípios que receberam recursos durante a fase 

do PRODETUR/NE I, ou que foram diretamente impactados pelos fluxos turísticos 

derivados destes investimentos. Essa área de planejamento (identificada no Mapa 

1), na verdade, é o espaço onde está sendo executado o PRODETUR/NE II e está 

composta, no Rio Grande do Norte, pelos seguintes municípios: Arês, Ceará-

Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul. Aos demais, estão previstas ações de 

fortalecimento institucional e a elaboração de planos diretores e de bases 

cartográficas (PDITS, 2006, p. 15).  
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Dentro da área de planejamento conforma-se uma estrutura produtiva com 

ênfase às atividades do setor primário, a exemplo da monocultura da cana-de-

açúcar, representada pela produção de álcool e açúcar no município de Arês. A 

cultura de subsistência também ganha destaque, principalmente com a produção 

de coco-da-baía, cajú, sisal e algodão arbóreo nos municípios de Senador 

Georgino Avelino, Tibau do Sul e Nísia Floresta.  

Como o Pólo é formado quase que em sua totalidade por municípios 

litorâneos, a pesca artesanal durante muito tempo foi a principal atividade 

econômica da região. Tal processo ganhou vulto com a captura de lagostas, que, 

na década de 1980, chegou ao seu auge. Mas hoje o que predomina é a criação 

de camarão em cativeiro, atividade que, devido às características geográficas 

favoráveis do litoral potiguar, praticamente substituiu a pesca da lagosta, estando 

os municípios de Nísia Floresta, Arês, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul 

na vanguarda dessa atividade.    

A indústria fica ao cabo dos municípios de Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz. No primeiro localiza-se o principal distrito industrial da 

Grande Natal, sublinhando-se a produção têxtil. Além disso, Parnamirim ainda 

responsabiliza-se pela produção e abastecimento de aves e carne bovina para 

todo o estado, inclusive para exportação. São Gonçalo do Amarante abriga parte 

considerável da produção de cerâmicas do Rio Grande do Norte que, juntamente 

com Extremoz, onde se situa o Distrito Industrial da Zona Norte de Natal, 

disponibilizam um conjunto de indústrias em pleno processo de funcionamento e 

expansão. 

No município de Ceará-Mirim, em função da existência de importantes vales 

úmidos, observa-se uma produção voltada para a cana-de-açúcar e horti-fruti-

granjeiros em geral. Em Natal, a predominância de atividades econômicas está, 

sem dúvida, no setor terciário, com destaque para o comércio, serviços e 

atividades administrativas do setor público.    

Em síntese, podemos visualizar a seguinte situação:
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Tabela 4: Principais atividades econômicas da área de planejamento do 

PRODETUR/NE II, excetuando as atividades do turismo. 

MUNICÍPIOS  ATIVIDADES ECONÔMICAS 
Ares Camarão em cativeiro e cana-de-açúcar.
Parnamirim Indústria, comércio e agrícola. 
Extremoz Pesca (lagosta e peixe) e agricultura. 
Ceará-Mirim Cana-de-açúcar, horti-fruti-granjeiros e 

pesca (lagosta). 
Tibau do Sul Cana-de-açúcar, camarão, agricultura e 

artesanato. 
Senador Georgino Avelino Coco-da-baía, banana, feijão, milho, 

mandioca, bovino, pesca e camarão. 
Nísia Floresta Cana-de-açúcar, coco, banana e 

camarão. 
Natal Comércio, serviços e indústria.  
São Gonçalo do Amarante Cerâmica. 
Fonte: PDITS, 2006, p. 21. 

   

A partir desse breve contexto aqui desenhado, é notório que o Pólo Costa 

das Dunas apresenta vocações turísticas de grande envergadura, principalmente 

quando tratamos dos aspectos econômicos. É uma região rica em recursos 

naturais “aptos” a serem “explorados” pelo turismo, onde predominam praias, 

dunas, mangues, rios e lagoas, restinga e savana arbustivo-arbórea, mata 

atlântica, falésias, mananciais de águas subterrâneas, dentre outros atributos 

existentes em abundância. São esses recursos que torna a região, segundo 

denominação do BNB, aliada à infra-estrutura já existente, “potencialmente” 

vocacionada ao turismo.  

No entanto, é preciso destacar também que os municípios que compõem o 

Costa das Dunas vivenciam situações de extrema precariedade no que tange aos 

serviços sociais básicos, que deveriam ser garantidos pelo poder público. Nesse 

sentido, é interessante mencionar que a maioria desses municípios possui um 

Índice de Desenvolvimento Humano abaixo do estadual, que é de 0,705.  

Vejamos a Tabela 5: 
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Tabela 5: Índice de Desenvolvimento Humano – 1991/2000. 

IDH MUNICIPAL – 1991/2000 MUNICÍPIO  
1991 2000 

Ares 0,516 0,624 
Baía Formosa 0,557 0,643 
Canguaretama 0,491 0,600 
Ceará-Mirim 0,547 0,646 
Extremoz 0,575 0,694 
Maxaranguape 0,505 0,609 
Natal 0,733 0,788 
Nísia Floresta 0,564 0,666 
Parnamirim 0,640 0,760 
Pedra Grande 0,456 0,587 
Rio do Fogo 0,487 0,598 
São Gonçalo do 
Amarante 0,582 0,695 
São Miguel do 
Gostoso 0,419 0,558 
Senador Georgino 
Avelino 0,522 0,647 
Tibau do Sul 0,504 0,655 
Touros 0,486 0,595 
Rio Grande do Norte 0,604 0,705 

Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano. Disponível em: www.portalmunicipal.org.br. 
Acesso em: 16/08/06. 

Os dados relativos ao IDH dos municípios que compõem o Pólo Costa das 

Dunas, nos remetem a uma reflexão sobre os objetivos do PRODETUR/NE II em 

sua segunda fase. Há que se mencionar a responsabilidade do gerenciamento do 

turismo no Costa das Dunas para que se leve em consideração às questões 

relativas não somente ao crescimento econômico da atividade turística, mas 

também no que tange à melhoria na qualidade de vida da população 

local/receptora.  

Qualidade de vida esta fortemente ligada ao desenvolvimento humano, que 

enfatiza a importância do “bem-estar e do crescimento das pessoas, de modo que 

possam desfrutar uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso 

aos recursos necessários a um padrão de vida decente”. Já o Índice de 

Desenvolvimento Humano, ao aglutinar suas três dimensões (educação, renda e 
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longividade), mede, justamente, o grau em que se encontra esse “bem-estar” de 

determinadas unidades geográficas. Ao variar de 0 a 1, o IDH, segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), possui a seguinte 

classificação: de 0 a 0,499 é baixo; de 0,500 a 0,799 é médio; e de 0,800 a 1 é 

alto (RELATÓRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 1996 

apud BARROSO, 2003, p. 08).     

Nesse sentido, ao analisar os números da Tabela 5, pode-se inferir que, no 

transcurso de dez anos (de 1991 a 2000), os dados apresentam uma leve melhora 

no IDH municipal do Pólo Costa das Dunas. Todos os municípios elevaram seus 

índices, permanecendo a grande maioria com um IDH médio e cinco municípios 

elevando seus respectivos índices de baixo para médio (Canguaretama, Pedra 

Grande, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso e Touros).   

Os três municípios com maior IDH em 2000 foram Natal (0, 788), Parnamirim 

(0,760) e São Gonçalo do Amarante (0,695). Componentes da Grande Natal, 

esses municípios congregam, em seu conjunto, considerável infra-estrutura e 

serviços urbanos e aglutinam atividades produtivas capazes de proporcionar um 

diferencial na qualidade de vida e no desenvolvimento humano, o que pode 

explicar a elevação de seus índices em relação aos outros municípios do Pólo.  

Ao destacar essa leve melhora nos IDH’s do Costa das Dunas, na verdade, 

pretende-se chamar atenção para o fato de que, se o PRODETUR/NE II busca a 

implementação de um turismo sustentável, dentro de princípios preservacionistas, 

cabe, aos agentes institucionais que gerenciam o Programa, “casar” crescimento 

econômico com qualidade de vida, considerando tantos as questões econômicas, 

propriamente ditas, quanto as sociais e ambientais, numa perspectiva de 

integração e de cooperação.  

É preciso saber até que ponto a atividade turística contribui para essa leve 

melhora nos IDH’s dos municípios que compõem o Pólo Costa das Dunas. Para 

tanto, seria necessária uma outra pesquisa que muda, em certa medida, o foco 

deste trabalho. Contudo, é importante sublinhar, de antemão, que qualidade de 

vida e desenvolvimento humano, dentro do ensejo do turismo sustentável, são tão 

importantes quanto infra-estrutura ou empreendimentos empresariais. Uma 
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população como a do Pólo Costa das Dunas, composta por 1.121.378 pessoas, 

precisa estar, assim como o território físico-geográfico, preparada para receber o 

turismo. Qualificada em seus conhecimentos e capacitada para opinar sobre o 

desenvolvimento do seu lugar, seja este sustentável ou não.   

E é no bojo desta discussão que se acenta o papel das instituições 

promotoras do desenvolvimento. Como estas, sejam elas de qual natureza for, 

estão inseridas no processo de transformação de uma região, de um território? 

Que contribuições são dadas, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida 

nas comunidades receptoras? Como se articulam? Como cooperam?  
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IV CAPÍTULO 

Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Pólo Costa das Dunas: 

cooperação interinstitucional como contribuição ao turismo sustentável  

O presente capítulo tem por objetivo expor a conformação do Conselho de 

Turismo do Pólo Costa das Dunas sob dois pontos de vista: o primeiro prioriza os 

aspectos formais que o institucionaliza como um espaço deliberativo voltado para 

a gestão de políticas e de recursos direcionados ao desenvolvimento de um 

turismo sustentável regional. Para tanto, fundamenta-se em análise documental do 

Regulamento e do Regimento Interno do Conselho. O segundo considera as 

questões relativas à cooperação interinstitucional, a partir da análise de 

entrevistas realizadas com os conselheiros (titulares e suplentes) que representam 

os agentes institucionais (Estado, iniciativa privada e terceiro setor) no Conselho.  

Pretende-se, no geral, apresentar um panorama de como se estrutura e de 

que forma se dão as relações de cooperação no âmbito do Conselho do Pólo 

Costa das Dunas, responsáveis diretas pelo direcionamento dos recursos e das 

políticas do PRODETUR.  

1. O Conselho do Pólo Costa das Dunas e sua estruturação formal

De acordo com seu Regulamento, o Conselho de Turismo do Pólo Costa das 

Dunas atua nos 16 (dezesseis) municípios7 que compõem a referida região, 

constituindo-se num espaço voltado para planejamento, deliberação e viabilização 

de ações capazes de contribuir para o desenvolvimento regional e integrado do 

turismo. Para tanto, considera as dimensões ambiental, econômica, social e 

política, como os principais elementos constituintes do modelo de 

desenvolvimento que pretende alcançar: o sustentável.  

                                                
7 Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, Maxaranguape, Natal, Nísia 
Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do 
Gostoso, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Touros.  



110

Propondo ser um mecanismo transparente e estruturado para garantir a 

plena participação da sociedade civil organizada no processo de desenvolvimento 

do turismo, o Conselho do Pólo adota as seguintes diretrizes básicas: 

1) Atuar como um foro de discussão, consenso e deliberação sobre as 

estratégias e prioridades de desenvolvimento turístico da região; 

2) Assegurar um processo transparente de escolha dos seus conselheiros e 

de tomada de decisão; 

3) Apoiar e acompanhar a execução das ações do PRODETUR/NE II; 

4) Divulgar suas ações junto aos conselhos de turismo e de meio ambiente 

dos municípios que compõem o Pólo; 

5) Avaliar ajustes necessários à boa condução dos trabalhos, de forma 

sistemática e contínua. 

Tais diretrizes recobrem o Conselho do Pólo com uma áurea em que a 

ampliação do debate sobre o desenvolvimento turístico, a transparência na 

participação de seus membros e a integração de todas as instituições que 

trabalham diretamente com o turismo no raio de abrangência do Pólo parecem 

estar permeadas pelo fio condutor do planejamento que interliga todas as ações 

do Conselho, cujo objetivo é potencializar o desenvolvimento de todas as 

localidades que compõem o Pólo Costa das Dunas, sob uma ótica empresarial, 

mas que contempla uma interlocução com os segmentos não empresariais, a 

partir de uma integração com Governos (Federal, Estadual e Municipais) e 

sociedade civil organizada. Esta engrenagem subsidia um processo de formulação 

de políticas e de aplicação de recursos que, em consonância com as pressupostos 

do PRODETUR/NE II, contribui ao alcance dos seguintes resultados: 

1) Regionalização de ações e programas de desenvolvimento do turismo; 

2) Consolidação do Pólo Costa das Dunas enquanto destino turístico capaz 

de competir nacional e internacionalmente; 
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3) Melhoria das condições econômicas e fiscais do RN e dos municípios do 

Pólo, a partir da geração de emprego e renda e do gerenciamento adequado das 

receitas públicas geradas pelo turismo; 

4) Preservação ambiental e cultural; 

5) Atração de investimentos privados complementares. 

  

Na busca pelos referidos resultados, o Conselho tem formalizado a 

priorização por ações sempre articuladas entre agentes institucionais, na tentativa 

de agregar sinergias em prol do crescimento econômico da atividade turística, mas 

também com a perspectiva da preservação ambiental e cultural das localidades. 

Em outras palavras, em seu plano formal, a operacionalização desse Conselho, 

em busca do alcance de tais resultados, almeja a melhoria da qualidade de vida 

da população fixa dos municípios do Pólo, congregando esforços públicos e 

privados na tentativa de ofertar condições de vida e de negócios mais adequadas 

para todos os envolvidos no desenvolvimento do turismo na região.  

Partindo de tais pressupostos, o Conselho está composto por 36 membros 

conselheiros, sendo 50% de segmentos estatais e 50% de segmentos não 

estatais, obedecendo, proporcionalmente, a seguinte divisão: 

1) 03 (três) representantes do Poder Público Federal; 

2) 07 (sete) representantes do Poder Público Estadual; 

3) 08 (oito) representantes do Poder Público Municipal; 

4) 09 (nove) representantes do Terceiro Setor, sendo 2/3 de ONG’s 

sociais/ambientais e associações comunitárias e 1/3 de universidades 

e/ou centros de ensino superior atuantes na área do turismo e/ou meio 

ambiente; 

5) 09 (nove) representantes do Setor Privado (federações, associações e 

sindicatos, trade e sistema “S”). 

No Conselho do Pólo Costa das Dunas, as instituições eleitas no último pleito 

para representação, realizado em agosto de 2005, foram: 
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Tabela 6: Composição atual do Conselho do Pólo Costa das Dunas 

AGENTE INSTITUCIONAL REPRESENTANTE
Poder Público Federal 

� Banco do Nordeste do Brasil; 
� Gerência Regional do Patrimônio da União –

GRPU; 
� Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 
Poder Público Estadual 

� Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –
IDEMA/RN; 

� Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande 
do Norte; 

� Secretaria de Estado da Habitação, do 
Trabalho e Ação Social – SETHAS; 

� Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
da Defesa Social – SESED; 

� Secretaria de Estado da Infra-Estrutura – SIN; 
� Secretaria de Estado do Planejamento e 

Finanças – SEPLAN; 
� Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. 

ESTADO 

Poder Público Municipal 
� Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim; 
� Prefeitura Municipal de Extremoz; 
� Prefeitura Municipal de Maxaranguape; 
� Prefeitura Municipal do Natal; 
� Prefeitura Municipal de Nísia Floresta; 
� Prefeitura Municipal de Parnamirim; 
� Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 

Amarante; 
� Prefeitura Municipal de Tibau do Sul. 
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INICIATIVA PRIVADA � Associação Brasileira de Agentes de Viagens 
– ABAV/RN; 

� Associação Brasileira da Indústria de Hotéis –
ABIH/RN; 

� Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL/RN; 

� Associação dos Meios de Hospedagem e 
Turismo – AMHT/RN; 

� Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade 
Hoteleira e Turística – COOHOTUR; 

� Federação do Comércio do Estado do Rio 
Grande do Norte – FECOMÉRCIO; 

� Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 
– SEBRAE/RN; 

� Sindicato das Empresas de Turismo no 
Estado do Rio Grande do Norte –
SINDETUR/RN; 

� Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares do Rio Grande do Norte – SHRBS.  

TERCEIRO SETOR � Associação Brasileira de Jornalistas de 
Turismo – ABRAJET/RN; 

� Centro de Documentação e Cultura Popular –
Engenho de Sonhos; 

� Centro de Voluntários de Natal – Natal 
Voluntários; 

� Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Rio Grande do Norte – CEFET/RN; 

� Faculdade Câmara Cascudo; 
� Instituto FAL de Educação, Cultura, Meio 

Ambiente e Artes; 
� Responsabilidade Social Posta em Prática –

RESPOSTA; 
� Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN; 
� Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

– UFRN. 
Fonte: Banco do Nordeste, 2006.  

A escolha ou eleição dos representantes dos agentes institucionais que 

compõem o Conselho se dá de maneira diferenciada, considerando os 

quantitativos de assentos que cabem a cada um deles. O Poder Público Federal é 

representado pelo BNB e outras instituições com interesse direto no 

PRODETUR/NE, sendo que para a escolha dessas outras instituições, o BNB, 
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juntamente com o Governo Estadual, lista uma série de prováveis interessados e, 

numa reunião, dá-se a eleição, por maioria simples, dos representantes que terão 

assento no Conselho. Ao BNB cabe, caso seja necessário, o desempate. 

Os representantes do Poder Público Estadual são indicados pelo Governo do 

Estado. Já os do Poder Público Municipal são também eleitos numa reunião, 

assim como os representantes federais, sendo que a eleição acontece entre os 

prefeitos de todos os municípios que compõem o Pólo. Ao Governo do Estado 

cabe, caso seja necessário, o desempate.  

A eleição dos representantes do Terceiro Setor é a mais criteriosa. O BNB 

divulga o processo eletivo, convidando as instituições a participarem da eleição. 

As interessadas se inscrevem no processo através da entrega de documentos que 

comprovem sua atuação na área. O BNB encarrega-se de analisar essa 

documentação, validando ou não as inscrições. Transcorridas essas etapas, é 

realizada uma reunião onde, entre as instituições selecionadas, se dá a escolha 

dos representantes com assento no Conselho.  

Os representantes da Iniciativa Privada também são eleitos numa reunião, 

em que as instituições do setor, convidadas previamente pelo BNB e Governo 

Estadual, elegem entre si os Conselheiros. Ao Governo do Estado cabe, caso seja 

necessário, o desempate.  

Com mandato de 2 (dois) anos, todos os conselheiros passam por um 

processo de escolha ou eleição que os legitimam perante o Conselho e perante 

todas as demais instituições que compartilham esse momento, em mais um 

esforço de concretização de ideais democráticos.  As escolhas não são feitas por 

mera indicação, com exceção do Governo Estadual, mas por um processo que 

considera as diferenças institucionais de cada agente, ampliando o escopo da 

construção de um espaço onde se buscam consensos, mas também se permite, 

formalmente, uma interlocução entre idéias, pensamentos/opiniões e interesses 

específicos.  

É importante frisar que, a partir de uma análise sobre essas escolhas, é 

possível inferir que o Conselho do Pólo Costa das Dunas pode se conformar num 

ambiente conflituoso, principalmente se levarmos em consideração que cada um 
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dos agentes institucionais que o compõe possui suas particularidades e 

características próprias, que, se confrontadas entre si, poderão demonstrar 

antagonismos. No entanto, em seu Regulamento, o Conselho atenta para o fato 

de que o que se pretende é a integração, tanto das instituições, quanto das 

políticas, num empenho contínuo de fortalecimento da região. 

Em sua estruturação interna, o Conselho conta com uma Assembléia, órgão 

soberano de deliberações, composta por todos os conselheiros (titulares e 

suplentes); uma Coordenação, atualmente sob a responsabilidade do Governo do 

Estado, encarregada de agilizar o funcionamento do Conselho atentando para a 

integração regional, dirigindo as sessões plenárias, encaminhando as decisões, 

convocando as reuniões ordinárias e extraordinárias, mediando debates, 

representando o Conselho perante a sociedade, cumprindo prazos e fazendo 

cumprir o Regulamento; uma Secretaria Executiva, que fica ao encargo do BNB, 

responsável direto pelos trâmites administrativos do Conselho. 

Todas essas instâncias ainda podem contar, opcionalmente, com os Grupos 

Temáticos (GT’s), destinados a auxiliá-las tecnicamente. Os GT’s são 

considerados importantes espaços de debates e contribuições que enriquecem 

ainda mais o trabalho realizado, pois se caracterizam como grupos formados por 

instituições renomadas e com vasta experiência na área do turismo. No Pólo 

Costa das Dunas, os GT’s são em número de 9 e possuem a seguinte 

conformação: 

Tabela 7: Composição dos Grupos Temáticos do Conselho 

GRUPOS TEMÁTICOS INSTITUIÇÕES COMPONENTES 
BALNEABILIDADE � IDEMA (coordenação); 

� SETUR; 
� CEFET-RN; 
� Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte –
CAERN; 

� Secretarias Municipais de 
Turismo e Meio Ambiente dos 
municípios de Natal, Extremoz, 
Nísia Floresta e Parnamirim, 
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devido às ações atuais do 
PRODETUR; 

� Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura –
CREA/RN.

MATA ESTRELA � Universidade Potiguar-UNP 
(coordenação); 

� IDEMA; 
� SETUR; 
� Prefeitura Municipal de Baía 

Formosa.
MEIOS DE HOSPEDAGEM, 
ALIMENTAÇÃO E SIMILARES 

� SEBRAE (coordenação); 
� Associação Brasileiras de Bares 

e Restaurantes-ABRASEL; 
� Secretaria Municipal de 

Comércio, Indústria e Turismo de 
Natal - SECTUR;  

� UNP; 
� CEFET/RN; 
� SETUR; 
� SEBRAE/RN;  
� Coordenação de Vigilância 

Sanitária-COVISA/SMS.
OPERACIONALIZAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

� Composto pelos Secretários de 
Turismo de todos os municípios 
do Pólo Costa das Dunas, sob a 
coordenação de Extremoz e Nísia 
Floresta.  

ORDENAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS DA ORLA MARÍTMA

� GRPU/RN (coordenação); 
� IDEMA;  
� IBAMA; 
� Capitania dos Portos;  
� SETUR;  
� Secretarias de Turismo e Meio 

Ambiente dos municípios do Pólo 
Costa das Dunas, de acordo com 
a localização da ação a ser 
realizada. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPRESARIAL PARA O TURISMO 

� CEFET/RN (coordenação); 
� UERN; 
� UNP; 
� UFRN; 
� Faculdade FARN; 
� Instituto FAL; 
� Faculdade Câmara Cascudo; 
� Representantes do trade;
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� Sindicado dos Guias de Turismo; 
� SECTUR (Natal) 
� SETUR. 

RESÍDUOS SÓLIDOS � CEFET (coordenação); 
� Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e 
Ambiental-ABES/RN; 

� SEMURB; 
� IDEMA; 
� IBAMA; 
� CEFET; 
� SETUR; 
� UFRN; 
� Secretarias Municipais de 

Turismo e Meio Ambiente dos 
municípios do Pólo Costa das 
Dunas, de acordo com as ações 
a serem tratadas na pauta. 

TURISMO CULTURAL � SEBRAE (coordenação); 
� Instituto FAL; 
� Associação do Beco da Lama; 
� Serviço Social do Comércio –

SESC; 
� SETUR;  
� Serviço Social da Indústria –

SESI; 
� Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial-
SENAC;  

� Secretarias Municipais de 
Turismo dos municípios do Pólo 
Costa das Dunas, de acordo com 
a pauta da reunião. 

TURISMO SUSTENTÁVEL À 
INFÂNCIA 

� ONG RESPOSTA; 
� UNP; 
� Instituto FAL; 
� SETUR; 
� INFRAERO. 

 Fonte: Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), 2006. 

Um outro aporte de formalização do Conselho do Pólo Costa das Dunas é, 

sem dúvida, seu Regimento Interno. Sobre ele cabe um destaque importante. Nas 

reuniões ordinárias do Conselho, realizadas a cada dois meses, e nas 

extraordinárias, realizadas sempre que forem solicitadas pela Coordenação ou no 
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mínimo por 1/3 dos conselheiros, as decisões são tomadas e algumas discussões 

ganham vulto, destacando a importância de algumas questões para o Conselho.  

No Capítulo 18, Art. 8o 9, do Regimento Interno, a identificação de fatores 

restritivos ao desenvolvimento do turismo e a integração de iniciativas públicas e 

privadas em busca da implementação de soluções são estratégias de articulação 

adotada pelo Conselho para estimular, através de reuniões focais, o planejamento 

das suas ações. Planejamento esse consolidado no processo de discussão e 

validação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDITS)10, ocorrido em reuniões focais.  

Importante instrumento de planejamento da segunda fase do 

PRODETUR/NE, o PDITS é elaborado por etapas11. Na primeira delas, uma 

avaliação da primeira fase do Programa, com ênfase nas ações mitigadoras dos 

impactos negativos; e um diagnóstico da Área de Planejamento, contendo 

informações que subsidiem a elaboração de estratégias de desenvolvimento, são 

apresentados para discussão entre os Conselheiros.   

Na segunda etapa são discutidas as Estratégias de Desenvolvimento 

Turístico, com base na avaliação e no diagnóstico discutidos na etapa anterior. 

Diversos segmentos sociais são chamados a participar dessa discussão focal no 

intuito de alimentar a elaboração, realizada na terceira e última etapa, de um 

Quadro Prospectivo, em que se estabelecem metas turísticas, e do Plano de Ação 

(PDITS) propriamente dito, devendo indicar, dimensionar e priorizar as ações 

necessárias para a sustentabilidade do Pólo. 

Além da articulação institucional e do planejamento em prol do turismo 

sustentável do Pólo Costa das Dunas, uma outra questão torna-se crucial para o 

Conselho: são as ações e os projetos de apoio à iniciativa privada. Segundo o 

                                                
8 Capítulo I – Das reuniões para discussão dos temas de ordem geral, ligados à atividade turística. 
9 Art. 8o – O processo de discussão dos temas de ordem geral, ligados à atividade turística, será 
realizado em reuniões focais do Conselho de Turismo, onde serão identificados os principais 
fatores restritivos e as formas de integração das diversas iniciativas públicas e privadas, buscando 
articular a implementação de soluções, via mobilização de todos os agentes envolvidos.    
10 Capítulo II – Das reuniões para discussão e validação do PDITS. 
11 § 3o, do Art. 9o, do Capítulo II – As etapas de avaliação e validação do PDITS são as seguintes: I 
– Avaliação do PRODETUR/NE I e Diagnóstico da Área de Planejamento; II – Estratégias de 
Desenvolvimento Turístico; e III – Quadro Prospectivo e Plano de Ação.    
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Capítulo III12 do Regimento Interno do Conselho, tais ações e projetos precisam 

passar pelo crivo do Conselho para poderem ser validados e aprovados, para daí 

serem devidamente executados. O acompanhamento desses projetos, formalizado 

no Capítulo IV13, é feito a partir do monitoramento contínuo e sistemático de 

relatórios técnicos entregues aos Conselheiros, estando estes aptos a fazerem 

comentários e revisões, em parceira com os Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente.   

Ao abordar essas questões (de articulação, de planejamento e de tratamento 

dos projetos da iniciativa privada), o Conselho visa o desenvolvimento de um 

turismo sustentável no Pólo, segundo está formalizado em seu Regimento Interno. 

É notório o esforço do Conselho, ao menos nesse plano da formalização 

institucional, em se firmar como um espaço legítimo de concretização de ideais 

democráticos. E para isso, possui engrenagens e mecanismos que o habilita a ser 

um importante instrumento de cooperação entre instituições interessadas no 

desenvolvimento turístico da região do Pólo. Resta-nos compreender melhor como 

se processa essa cooperação.  

2. A cooperação interinstitucional do Conselho do Pólo Costa das Dunas

Turismo Sustentável: concepção e prática do Conselho

Numa iniciativa que congrega agentes institucionais de naturezas diferentes, 

com interesses próprios, é natural que se tenha opiniões também distintas. No 

entanto, no plano do discurso, os agentes institucionais que compõem o Conselho 

do Pólo Costa das Dunas possuem opiniões semelhantes no que tange ao turismo 

sustentável, sem destoar muito da concepção que estudiosos e pesquisadores 

elaboraram desde que a temática passou a vigorar com maior intensidade (desde 

a década de 1980) no mundo acadêmico e/ou governamental.  

Contudo, há uma maior convergência de opiniões entre os representantes do 

Estado e do Terceiro Setor. Tendo a Iniciativa Privada uma concepção mais 

                                                
12 Das reuniões para apresentação dos projetos e ações de apoio ao setor privado. 
13 Do acompanhamento dos projetos. 
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voltada para as questões do crescimento econômico da atividade, vendo a 

sustentabilidade mais relacionada com a manutenção de um padrão econômico de 

crescimento do turismo.  

Para os representantes do Estado, turismo sustentável significa uma 

conciliação entre crescimento econômico, respeito ao meio ambiente e atenção à 

sociedade civil. Necessita para sua plena participação de uma harmonia entre os 

aspectos econômicos, ambientais e sociais. Nesse modelo, o desenvolvimento 

regional é um elemento a ser perseguido, mas precisa levar em consideração o 

ser humano como ator principal desse processo e não somente a economia. 

Desenvolver uma região com sustentabilidade significa um esforço permanente 

em garantir ao homem de hoje e de amanhã (às futuras gerações) um padrão de 

vida adequado com oportunidades ao meio ambiente e ao homem; oportunidades 

de preservação da fauna, da flora e das paisagens, assim como das condições 

dignas de sobrevivência humana.   

Um outro aspecto importante colocado pelos representantes estatais, e que 

passa pela questão da preservação ambiental, é o uso adequado do espaço físico, 

do solo. No turismo de massa, um destino turístico é explorado ao máximo até 

chegar a um estágio de estagnação. No sustentável, os destinos turísticos 

precisam ser adequadamente usufruídos para que não percam sua capacidade de 

atração, e para tanto, é necessário um uso cuidadoso do solo, evitando desgastes 

e desastres. Nessa tentativa, a dotação de infra-estrutura ganha destaque, 

especialmente aquela voltada para a implementação de sistemas de esgotamento 

sanitário, que além de evitar a poluição do solo e dos recursos hídricos, 

proporciona condições adequadas de saúde pública para as localidades 

receptoras.  

O terceiro setor tem uma visão semelhante, expondo uma questão além de 

todas as que foram expostas pelos representantes do Estado. Para as entidades 

da sociedade civil organizada uma das grandes questões do turismo sustentável é 

a escolha de que turista se quer receber em terras potiguares. O produto turístico 

existe, é de qualidade, basta selecionar pra quem ele deve ser vendido. E esta é 

uma decisão que tem que ser tomada pelas organizações da sociedade civil, pois 
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a iniciativa privada está preocupada apenas com a venda, com o lucro, e não com 

a qualidade das relações estabelecidas entre oferta e procura.  

Numa visão não muito destoante das demais, mas com sua especificidade, a 

iniciativa privada vê o turismo sustentável como uma alternativa de crescimento 

econômico diferente, particularmente por se preocupar com as questões sociais e 

ambientais. No entanto, seu foco não sai da perspectiva econômica, quando ela 

vê essas preocupações como mais uma maneira de atrair turistas, proporcionando 

uma evolução contínua na quantidade de visitantes a aportarem na região do 

Pólo, melhorando, conseqüentemente, a economia e a vida dos habitantes locais.  

De acordo com os agentes institucionais envolvidos na dinâmica de 

funcionamento do Conselho, essa concepção de turismo sustentável é posta em 

prática quando o próprio Conselho empreende esforços coletivos direcionando-o, 

em primeira instância, à concretização de um processo de democratização de 

políticas e ações voltadas para o turismo, oportunizando a participação da 

sociedade civil, até então inédita, no planejamento e na gestão compartilhada da 

atividade. Nessa visão, além de ser um pré-requisito exigido pelo BID, instituição 

financiadora do PRODETUR/NE, o Conselho constitui-se num fórum democrático 

destinado a planejar, acompanhar e avaliar a implementação de ações que 

contribuam ao desenvolvimento sustentável do turismo na região do Pólo Costa 

das Dunas, considerando, primordialmente, a integração dos municípios que o 

compõem. 

Assim, o Conselho prioriza, segundo seus membros, as ações voltadas para 

a ampliação do escopo das políticas de desenvolvimento do turismo na região do 

Pólo, indo além da vertente empresarial e alcançando outros interesses que não 

se restringem somente aos anseios daqueles que almejam o crescimento 

econômico da atividade.  

O Conselho, desde sua criação, alarga as possibilidades de intervenção dos 

agentes institucionais, na medida em que prioriza a participação como 

pressuposto à tomada de decisões. Com isso, ele arregimenta os municípios que 

integram o Pólo para acompanhar a execução do PRODETUR/NE, numa iniciativa 

que prima pela interlocução entre entes federados, iniciativa privada e sociedade 
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civil organizada como norte à implementação de um turismo sustentável. Ou seja, 

para além das questões econômicas, ambientais e sociais, o Conselho do Pólo 

Costa das Dunas prioriza ações de cunho institucional na tentativa de mudar o 

quadro do planejamento e da execução de ações voltadas ao turismo com 

sustentabilidade.   

O Estado: da participação incipiente à necessidade de uma maior 

engajamento

Numa visão geral, a atuação dos representantes do Estado (esferas federal, 

estadual e municipais) é vista numa perspectiva harmônica, mas com algumas 

críticas importantes. Ao que se refere ao Governo Federal, por um lado, a atuação 

do BNB, da GRPU e do IBAMA, na composição atual do Conselho, e da Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), na composição anterior, 

são assaz elogiadas.  

Tais elogios são frutos de um trabalho integrado com viés eminentemente 

técnico. Ou seja, todas as instituições que representam o Governo Federal, 

segundo os Conselheiros, sempre atuaram na defesa dos interesses públicos em 

consonância com a missão de cada uma delas. O BNB é visto como uma 

importante referência na condução da Secretaria Executiva do Conselho, pois se 

configura numa instituição dotada de conhecimento técnico, aparato administrativo 

e quadro profissional competente e capaz de gerenciar o Conselho de maneira 

adequada e condizente com a necessidade e os objetivos do PRODETUR/NE.  

Até 2005, além da Secretaria Executiva, o BNB exercia também a função de 

Coordenador do Conselho, função esta bastante prestigiada pelos representantes 

dos agentes institucionais integrantes. O trabalho do BNB aos olhos de todos é tão 

importante que, mesmo sendo eleita para a Coordenação do Conselho pela 

maioria dos conselheiros, a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do 

Norte recebeu várias ressalvas ao assumir a nova função. A principal delas dizia 

respeito às mudanças recorrentes de Secretários Estaduais de Turismo, o que 

poderia acarretar uma série de “descontinuidades” e possíveis “desarticulações” 

das iniciativas do Conselho. Por isso, e juntamente com a avaliação positiva do 
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trabalho do BNB por todos os representantes, que muitos optaram pela 

continuidade do Banco na Coordenação, apesar de não ter sido esta a decisão da 

maioria.  

A GRPU ganha destaque pelo trabalho de ordenamento da orla marítima, 

sublinhando a execução do denominado Projeto Orla em parceria com o próprio 

Conselho, cujo objetivo é fiscalizar e ordenar o uso da costa litorânea potiguar, 

uma das ações de maior interesse do Governo Federal, juntamente com o 

acompanhamento da execução do PRODETUR/NE. O IBAMA ganha vulto pelo 

trabalho na área ambiental e a INFRAERO pelas iniciativas de coação ao turismo 

predatório, a partir do apoio a trabalhos educativos já na chegada dos visitantes 

no Aeroporto Internacional Augusto Severo.  

Por outro lado, o Governo Federal, quando se trata da presença do órgão 

executivo de representação superior neste processo, ou seja, o Ministério do 

Turismo, não é visto com muita intensidade por parte dos conselheiros. O foco de 

atenção é direcionado às instituições federais com atuação direta no estado, 

acima mencionadas. Ao Ministério do Turismo, as referências são incipientes, 

inclusive quanto a sua própria participação/contribuição no Conselho. O que 

demonstra a hipótese de haver uma maior necessidade de comunicação ampla e 

direta entre o Ministério e o Conselho, hipótese esta ainda não trabalhada na 

presente pesquisa.  

No que tange a atuação das instituições do Governo Estadual, a avaliação 

obtida é a de que estas precisam atuar de forma mais efetiva. No Conselho, a 

instância governamental estadual possui 7 (sete) representantes, no entanto, 

somente duas ganham destaque no processo: a própria SETUR, Coordenadora do 

Conselho, e o IDEMA, órgão ambiental estadual, referência na atuação junto às 

iniciativas de preservação ambiental. As outras secretarias estaduais, juntamente 

com a Procuradoria do Estado, não recebem menção alguma sobre qualquer 

trabalho realizado no âmbito do Conselho. Dá-se ênfase, portanto, a uma certa 

premência na efetivação de uma maior participação do Governo Estadual, haja 

vista a importância de seu papel enquanto agente público de desenvolvimento do 

turismo sustentável.  
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Aos Governos Municipais são lançadas críticas semelhantes as do Governo 

Estadual. Para os agentes institucionais, os municípios precisam se apoderar mais 

das oportunidades oferecidas pelo Conselho, uma vez ser um espaço propício 

para a discussão de uma atividade crescente que traz significativos impactos às 

localidades, haja vista ser o território municipal o receptáculo direto dos benefícios 

e malefícios da atividade.  

Os representantes municipais precisam, segundo os próprios conselheiros, 

atuar de forma mais interativa e participativa para que se discutam responsável e 

qualificadamente os projetos que serão executados nos municípios. O turismo é 

uma realidade incontestável que não pode prescindir de um cuidado por parte dos 

gestores municipais, sob pena de afetar a qualidade de vida dos moradores locais. 

Nesse contexto e numa perspectiva de maior amplitude, destaca-se que, 

mesmo caracterizando-se como um espaço amplo e democrático de discussão, o 

Conselho do Pólo Costa das Dunas ainda é muito utilizado, apesar de todos os 

avanços que já proporcionou à dinâmica potiguar de execução de ações voltadas 

ao desenvolvimento do turismo sustentável, como uma alternativa provável para 

barganhas políticas, a exemplos de outros conselhos, notadamente aqueles 

responsáveis pela gestão de políticas públicas, preconizados pela Constituição de 

1988. 

Isto se evidencia na medida em que a preocupação principal (e os esforços 

empreendidos) dos Governos Estadual e Municipais são as obras de infra-

estrutura. A avaliação feita pelos próprios conselheiros expõe uma realidade em 

que as ações que surtem maior interesse às referidas esferas governamentais 

são, ainda, aquelas relacionadas à construção de obras.  

Importantes para o desenvolvimento do turismo, as ações relacionadas à 

dotação de infra-estrutura, como construção de estradas, urbanização de praias, 

implantação de sistemas de esgotamento sanitário e ampliação de aeroportos, 

justificam-se em função de alguns fatores: pela carência geral de infra-estrutura 

urbana nos municípios brasileiros; por ser capaz de atrair investimentos privados; 

e pelo fato de surtir o interesse político dos governantes por ações de grande 
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vulto, dando projeção e visibilidade positivas às administrações públicas, 

especialmente às estaduais e municipais.  

Todavia, tão necessárias e importantes quanto as obras, as ações de 

planejamento e ordenamento territorial e de uso adequado e responsável do solo, 

capazes de mitigar ou até mesmo evitar desgastes e desastres ambientais, são 

postas em segundo plano. A ênfase obtida a partir das entrevistas com os 

conselheiros é a da necessidade de alcançar um equilíbrio entre os interesses que 

circulam pelo Conselho. Obviamente que as obras são importantes, mas terão 

maior utilidade, do ponto de vista da inclusão social (ou seja, do uso equânime e 

coletivo), se vierem atreladas a um planejamento que priorize os instrumentos de 

regulação territorial capazes de contribuir com o desenvolvimento de um turismo 

realmente sustentável, a exemplo dos Planos Diretores.   

A fala do entrevistado I é bastante elucidativa a este respeito: 

Falou em dinheiro pra ter obras, pra construir alguma coisa, pronto! Eu, 
particularmente, me preocupo, por que eu acho que a atividade turística 
exige um nível de planejamento, de conscientização, de preparação 
muito maior, e as obras vão ser uma conseqüência, vão ser algo que 
pode concretizar algumas coisas, mas elas não são a coisa principal. 
Então, principalmente aqui no nosso estado, onde nós temos o grande 
atrativo dos recursos naturais, os Prefeitos precisam entender que eles 
precisam planejar, eles precisam identificar as áreas de preservação, 
eles precisam ter Planos Diretores eficientes, eles precisam ter equipes 
técnicas nos seus municípios que fortaleçam a sua ação de gestão, aí 
as outras coisas vão ser uma conseqüência. Não é o fato de fazer uma 
estrada, ou fazer um Centro Receptivo de Turismo que vão fazer com 
que os turistas se dirijam até aquele município, não. Então, existe um 
trabalho de retaguarda que eu acho que é muito mais importante, mas 
que infelizmente alguns municípios, alguns Prefeitos não conseguem 
entender isso e a preocupação, o interesse deles maior, com certeza é 
com relação a projetos. Falou em PRODETUR, que um vai receber e 
outro não vai, pronto. Começa a discussão, infelizmente. 

Apesar de tudo, há um ensejo por parte de algumas administrações 

municipais pela priorização das obras de saneamento ambiental e pela elaboração 

de Planos Diretores, refletindo uma certa mudança de mentalidade no tratamento 

das questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida nos municípios. Pois é 
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sabido da importância do saneamento para a preservação ambiental e à oferta de 

condições salubres de sobrevivência, transformando-se, num geral, numa ação de 

saúde pública. Assim como a elaboração dos Planos Diretores se configura num 

passo importante do poder público municipal na gestão responsável do uso e 

ocupação do solo. Tal cenário é exposto com bastante satisfação pelo 

entrevistado II: 

Ao meu ver, os investimentos que mais chamam a atenção do poder 
público municipal são as obras de infra-estrutura. Com ênfase para 
estradas e obras de intervenção urbana. Em alguns municípios, e aí, 
também, é importante fazer esta menção, tem havido um interesse 
grande, que eu diria para satisfação nossa, por obras de saneamento. E 
vejo isso já como uma espécie de mudança de percepção, de 
mentalidade, extremamente positiva. Por que todos nós sabemos da 
importância, não só do ponto de vista ambiental, mas também social, 
(do saneamento ambiental) que reduz a ocorrência de doenças. Então, 
esse interesse tem despertado aos poucos. E tem uma outra também 
que muito nos gratifica: vem despertando interesse pelos Planos 
Diretores. Isso é muito gratificante. No começo, essa percepção, essa 
visão não existia. Porque hoje muitos Prefeitos já despertaram para a 
importância de que um Plano Diretor bem elaborado pode contribuir 
significativamente para o desenvolvimento minimamente equilibrado de 
seu município.          

No geral, o Estado, no âmbito do Conselho do Pólo Costa das Dunas, atua 

interagindo no processo de desenvolvimento do turismo com todas as suas 

esferas representantes (União, Estado e Municípios), mas deixando claro os 

limites políticos e institucionais existentes e delimitados a partir dos interesses de 

cada ente federado. Demonstra um comprometimento com o Conselho e seus 

objetivos, mas não uma articulação interna, ou seja, específica do segmento 

estatal, capaz de impulsioná-lo a defender mais fortemente, de maneira integrada, 

os interesses públicos envolvidos no processo de implementação de um turismo 

sustentável.  

A Iniciativa Privada: pragmatismo, objetividade e novas aberturas ao 

turismo sustentável
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A iniciativa privada se vê no Conselho do Pólo Costa das Dunas de uma 

maneira muito pragmática, haja vista ter seus interesses delineados por uma 

objetividade bastante sagaz. Coloca-se, segundo seus representantes, na 

perspectiva de evitar o desgaste das discussões entre os agentes institucionais, 

trazendo para o centro do debate questões concretas de interesse comum, 

antagônicas às “utopias” típicas do Estado e do terceiro setor.  

Contudo, demonstra, através das entrevistas de seus representantes, manter 

uma relação harmoniosa com os demais agentes institucionais. Relação esta 

ocorrida mais diretamente em dois momentos: o primeiro no momento em que 

todos estão reunidos nos encontros ordinários (a cada dois meses) do Conselho 

para as devidas discussões e deliberações; e o segundo durante as reuniões dos 

GT’s, onde são debatidas questões específicas a cada um deles.  

Tal relação tem subsidiado uma compreensão maior por parte da iniciativa 

privada do que seja um turismo sustentável. Essa é uma colocação importante, 

pois destaca que, a partir do trabalho do Conselho do Pólo Costa das Dunas, ao 

reunir, numa única mesa de discussão, vários agentes institucionais de interesses 

diferentes, ensejaram-se processos dinâmicos que desembocam em mudanças de 

concepções e de pensamentos sobre uma dada realidade. Nesse bojo, situam-se 

as empresas privadas que, mesmo mantendo e defendendo seus próprios 

interesses, demonstram uma maior atenção pelas iniciativas que vão além das 

questões econômicas, considerando também as ambientais, sociais e 

institucionais.    

Muda-se o quadro de interação entre os agentes institucionais que compõem 

o Conselho, pois oportuniza situações em que haverá sempre a necessidade de 

consensos e de se levar em consideração questões de maior amplitude. Por 

exemplo: mesmo ainda sendo o foco de maior interesse por parte dos agentes, as 

obras de infra-estrutura hoje, a partir do Conselho, são em certa medida, 

questionadas. E outras iniciativas, como a elaboração de Planos Diretores, 

passam a ganhar importância, mesmo que paulatinamente, nas agendas das 

instituições.  
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Nessa perspectiva, o Conselho do Pólo Costa das Dunas também é visto 

pela iniciativa privada como um importante espaço de discussão e deliberação de 

ações que contribuem, de fato, ao desenvolvimento de um turismo sustentável na 

região. Contudo, mesmo aberto a estas novas possibilidades, o agente 

institucional privado não deixa de ver o turismo sustentável como mais uma forma 

de manter um padrão econômico de crescimento. Nesse sentido, o Conselho 

funciona também como um ponto de equilíbrio entre sustentabilidade e interesses 

privados.  

No que tange a organização interna para defesa de seus interesses, esta 

acontece de maneira esporádica. Apesar de ser um agente institucional 

reconhecidamente bem articulado em torno de seus objetivos, a iniciativa privada, 

ao menos no âmbito do Conselho, não se preocupa com uma articulação 

institucional específica concatenada com a defesa contundente de seus interesses 

próprios. A articulação existe, mas em função de situações isoladas e não como 

uma prática comum e corriqueira do agente.  

O Terceiro Setor: espaço democrático e necessidade de ampliação da 

participação

A participação social dentro do Conselho do Pólo Costa das Dunas é algo 

bastante elogiado por todos os agentes institucionais, o que lhe confere status de 

espaço legítimo à concretização de ideais democráticos em função do turismo 

sustentável. Para os conselheiros, este espaço foi, sobretudo, uma conquista dos 

segmentos organizados da sociedade civil que, durante anos, reivindicavam a 

criação de um mecanismo capaz de oportunizar suas participações no processo 

de planejamento e execução da atividade turística potiguar.   

Ao aproveitar tal espaço democrático, as instituições do terceiro setor são 

constantemente estimuladas pelos demais integrantes a atuarem de forma efetiva, 

sendo, portanto, o agente institucional mais “visado” do Conselho. Esta ênfase é 

dada às organizações da sociedade civil em função dos objetivos do 

PRODETUR/NE II, que busca não somente a dotação de infra-estrutura para o 

turismo, mas, principalmente, a melhoria da qualidade de vida nas comunidades 
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receptoras, que passa, necessariamente, pela garantia da participação de seus 

representantes sociais. E não somente isso. O destaque ao terceiro setor é dado 

pelo fato do Conselho ter sido criado para dar espaço às várias “vozes” do 

turismo, reivindicação clássica do referido agente institucional, que, a partir do 

próprio Conselho, pode também ser ouvido. 

No entanto, ao terceiro setor é feita uma ressalva: é preciso participar mais. 

Apesar de todas as iniciativas do agente voltadas à implementação de um turismo 

com sustentabilidade, com destaque para o trabalho realizado pela ONG Resposta 

contra o turismo sexual e da UNP em estudos e projetos de extensão universitária 

direcionados ao turismo, os demais agentes institucionais vêm que a participação 

do segmento social ainda pode ser potencializada. Sem a participação da 

sociedade civil não há como se implementar um turismo sustentável. Esta 

participação é uma condição sine qua non. Portanto, quanto mais a sociedade 

participar, mais rápido se alcança o turismo sustentável.  

Com esta concepção, a partir das entrevistas com os representantes dos 

agentes institucionais, infere-se que o Conselho tem se configurado num 

importante mecanismo de participação social. E para tanto, a formatação e a 

composição do Pólo contribuem para a consolidação desse processo democrático 

de planejamento e execução de ações voltadas para o turismo. Porém, ainda se 

carece de um terceiro setor mais provocativo e propositivo, que leve idéias, 

sugestões e propostas de intervenção sistematizadas em planos, projetos, etc. 

No geral, o que se busca no âmbito da participação da sociedade civil 

organizada é a consolidação do Conselho como um mecanismo realizador de um 

controle social voltado para o turismo. A sociedade precisa se apoderar mais do 

Conselho, interagindo numa dinâmica que qualifique o desenvolvimento do 

turismo sustentável no Pólo Costa das Dunas, com justiça social e melhor 

qualidade de vida para a população.  

Contudo, o terceiro setor não conta com uma articulação adequada de suas 

instituições dentro do Conselho. A defesa dos interesses sociais é feita muito mais 

na perspectiva de se alcançar os consensos entre os agentes institucionais. 

Apesar de atuarem em harmonia, os representantes da sociedade civil não 
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possuem uma forma própria de organização interna. A harmonia restringe-se a 

afinidade que uma instituição tem pela outra, conforme demonstra a fala do 

entrevistado I: 

Olhe, a gente não tem, assim, eu acho, dentro do conselho, nenhum 
embate que a gente precisasse fazer um lobby. Mas na hora que 
precisa, a gente sabe se reunir e a gente sabe articular. E nós temos 
uma boa causa. Então, o lobby positivo é muito interessante. Então eu 
não tenho dúvida de que a gente consegue fazer isso. As articulações, a 
amizade que tem, o respeito que uma instituição tem pela outra. Então, 
eu não tenho dúvidas de que a gente consegue se articular rapidamente 
e fazer aquilo que a gente quer. Que é pra isso que a gente ta lá, 
defender isso. 

É preciso avançar nessa dinâmica. A sociedade civil organizada necessita 

atuar de forma mais pró-ativa e articulada, no sentido de garantir que os 

interesses das comunidades receptoras não sejam secundarizados em função do 

mero crescimento econômico da atividade turística. Existe harmonia, organização 

e até mesmo certa articulação, mas é necessário que essa dinâmica não se 

restrinja a momentos esporádicos, constituindo-se num mote contínuo e 

permanente, capaz de subsidiar as ações do agente.    

A Cooperação Interinstitucional: organização interna, parcerias e 

interesses dos agentes institucionais

O tema da cooperação entre os agentes institucionais que compõem o 

Conselho do Pólo Costa das Dunas nos remete a dois tipos de relação: uma que 

se estabelece a partir da própria organização do Conselho e a outra que se 

conforma por afinidade direta dos interesses dos agentes.  

Como o Conselho é estruturado de forma a estimular a participação por meio 

de suas instâncias ou órgãos de discussão e deliberação (Assembléia, 

Coordenação, Secretaria Executiva e Grupos Temáticos), a relação de 

cooperação entre os agentes institucionais é potencializada, em especial com a 

atuação de seus representantes nos GT’s. Estes, constituídos para oportunizar a 

discussão de questões específicas (como recursos naturais, meios de 
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hospedagens, qualificação profissional, cultura, exploração sexual, etc.) e 

assessorar as tomadas de decisões, facilitam o contato entre os membros do 

Conselho, imergindo-os numa dinâmica interativa de cooperação, onde o debate 

democrático, segundo os conselheiros entrevistados, é priorizado.  

As reuniões dos GT’s são realizadas em momentos separados aos das 

reuniões ordinárias do Conselho, por isso são considerados fontes facilitadoras da 

cooperação, pelo menos no plano técnico, uma vez que possibilitam encontros 

extras. Possuem autonomia para se organizarem internamente, com agendas e 

metodologias de organização próprias. No entanto, firmam o compromisso de dar 

retorno das discussões estabelecidas ao Conselho durante as reuniões ordinárias. 

Essa interação viabiliza um maior contato entre os conselheiros, assim como gera 

compromissos mútuos.  

Nessa perspectiva, os GT’s são vistos como peças-chaves dentro do 

Conselho, uma vez que além de possibilitar um contato mais direto entre os 

conselheiros, permitem que os mesmos discutam questões mais amplas que 

perpassam a esfera econômica da atividade turística, alcançando a reflexão sobre 

outros itens também importantes ao turismo sustentável, como resíduos sólidos, 

trabalho e renda, ordenamento da orla marítima, segurança, etc.  

Do ponto de vista de sua organização interna, o Conselho facilita 

consideravelmente a cooperação entre os agentes institucionais. E isto pode ser 

facilmente observável quando da argumentação dos conselheiros de que as 

relações estabelecidas são sempre harmoniosas. No âmbito dos GT’s, os 

componentes demonstram um forte sentimento cooperativo em busca de soluções 

realmente sustentáveis para o Pólo Costa das Dunas. Não há, portanto, o menor 

sinal de desacordos ou conflitos não dirimidos, como bem sintetiza a fala do 

entrevistado III:  

Nós temos dois momentos (dentro do Conselho): existe o momento do 
conselhão e existe o momento das câmaras temáticas (GT’s). Então, é 
nesses momentos que nós fazemos a interação, uma interação com 
eles. No conselho claro que como a voz é dada a todo mundo, todo 
mundo pode expressar a opinião particular que tem do seu setor, e o 
Banco do Nordeste como mediador junto à secretaria de turismo ele 
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consegue absorver muito mais isso aí. Então, essa integração de várias 
opiniões é que faz com que a gente melhore. E também faz com que 
você tenha várias opiniões diferentes e o debate democrático faz com 
que fortaleça. A opinião formada no final fica muito melhor. 

Afora a menção feita aos GT’s, órgão interno que facilita a cooperação entre 

os agentes institucionais do Conselho, frisa-se ainda que o grande mote deste é a 

parceria. Todos os entrevistados sublinharam que a relação estabelecida entre os 

agentes em função do turismo sustentável do Pólo Costa das Dunas converge a 

consensos. Consensos estes dependentes da constituição das parcerias, 

responsáveis por todas as pactuações construídas, pelo clima harmonioso que 

permeia o Conselho e pela mitigação do enaltecimento dos interesses 

particulares.     

Esta situação fortalece uma conjuntura na qual o controle social ganha 

ênfase. Numa áurea em que os agentes institucionais reconhecem a importância 

um do outro, e num espaço criado em grande medida para atender as demandas 

de participação da sociedade civil, o terceiro setor é chamado à responsabilidade 

de intervir de maneira qualificada e propositiva. Não como um mero “cobrador”, 

mas como co-responsável pelas iniciativas. E não somente isso. Ao Estado e às 

empresas privadas são dadas outras responsabilidades, relacionadas, 

respectivamente, ao atendimento das demandas dos cidadãos por uma melhor 

qualidade de vida e ao investimento no turismo com responsabilidade social.   

Assim, por ser um espaço capaz de ampliar a compreensão daqueles que o 

compõem sobre a dinâmica institucional na qual estão inseridos, o Conselho do 

Pólo Costas das Dunas fortalece a cooperação interinstitucional, na medida em 

que possibilita uma interação qualificada entre seus agentes no que tange ao 

papel que cada um deles deve desempenhar no processo de implementação do 

turismo sustentável.  

Contudo, é possível identificar algumas vinculações específicas entre os 

agentes institucionais em função de alguns aspectos. O Estado, por exemplo, é o 

agente institucional que tem vinculação direta com todos os demais agentes, em 

função das políticas públicas voltadas pra o turismo e em função dos 

investimentos públicos que atraem investimentos privados. No plano da 
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organização interna, é nítido que a cooperação interinstitucional existe dentro do 

Conselho do Pólo Costa das Dunas. Por outro lado, há a cooperação voltada para 

os interesses que cada um dos agentes institucionais possui, vinculando-se uns 

aos outros por uma espécie de afinidade institucional.   

O terceiro setor está mais relacionado com o Estado pelo fato de já compor, 

juntamente com o mesmo, outras instâncias para a gestão de políticas públicas, a 

exemplo do conselho gestor estadual responsável pela Política de Regionalização 

do Turismo. Esses processos relacionais ocorridos fora do Conselho entre terceiro 

setor e Estado geram vínculos que desembocam nas relações estabelecidas entre 

os agentes institucionais do Conselho, que findam numa interação mais próxima. 

A iniciativa privada também está mais relacionada com o Estado, pelo simples fato 

histórico de pleitear investimentos públicos para a dotação de condições à 

execução de investimentos privados. Não foi feita qualquer menção de relações 

de cooperação entre terceiro setor e iniciativa privada.  

Nesse sentido, destacamos que a cooperação interinstitucional dentro do 

Conselho do Pólo Costa das Dunas, segundo os entrevistados, acontece, mas 

com algumas particularidades. O primeiro ponto a ser destacado é que os agentes 

institucionais não possuem uma organização individual. Eles se comunicam 

internamente, mas sem um arranjo intencional, voluntarioso. A interação acontece 

em função das ações do Conselho a serem executadas. Não há lobbies

planejados em função de um ou outro agente institucional.   

Uma outra questão esta relacionada com a estruturação do Conselho. 

Ratifica-se, portanto, que esta estruturação facilita a cooperação, haja vista 

oportunizar espaços, como o dos GT’s, para o estreitamento das relações entre os 

agentes institucionais. A parceira é outro item que ganha destaque: o Conselho já 

foi criado com essa intencionalidade, principalmente no que diz respeito à inserção 

da sociedade civil no processo de planejamento e execução de ações voltadas ao 

turismo.  

Reconhece-se, portanto, a importância que cada agente institucional têm 

nesse processo que, sentados ao redor de uma única mesa de discussão e 

deliberação, são co-responsáveis pelo tipo de turismo que será desenvolvido no 
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Pólo Costa das Dunas. Nesse processo, não há como responsabilizar só um ou 

outro agente, são todos partícipes das mesmas decisões que, mesmo possuindo 

interesses próprios, conformadores de vinculações específicas, por estarem 

inseridos num fórum coletivo, põem suas particularidades mais exacerbadas em 

segundo plano em prol de uma convergência natural dos interesses de todos os 

envolvidos, rumo aos consensos e às pactuações necessárias.  

A contribuição do Conselho para a melhoria na qualidade de vida dos 

moradores do Pólo Costa das Dunas

A ampliação das visões sobre a realidade na qual estão inseridos, perece ser 

a tese central que estimula as ações dos agentes institucionais do Conselho. 

Segundo os entrevistados, o Conselho contribui em grande medida para a 

melhoria na qualidade de vida dos moradores do Pólo Costa das Dunas, uma vez 

atentar para o fato de que não basta somente viabilizar o crescimento econômico 

da atividade turística ou garantir a dotação de infra-estrutura básica como 

alternativas à oferta de condições adequadas de sobrevivência dos moradores. É 

preciso ir além.   

Claro está para todos que, através do PRODETUR/NE I, melhorou-se, e 

muito, a vida naquelas comunidades onde não havia quaisquer facilidades 

provenientes da dotação de infra-estrutura, como estradas, transporte, 

esgotamento sanitário, etc. A partir do momento em que o Programa oportunizou 

essas melhorias, puderam ser viabilizados também os investimentos da iniciativa 

privada que, por conseguinte, geraram trabalho e renda. Que, por sua vez, 

também melhora a qualidade de vida das pessoas, garantindo o acesso a bens e 

serviços necessários. O PRODETUR/NE I trouxe, assim, a possibilidade, segundo 

os entrevistados, da elevação da alto-estima dos moradores do Pólo Costa das 

Dunas, quando estes viram suas localidades com melhores aspectos e condições 

de vida, o que refletiu numa melhor convivência comunitária e numa receptividade 

mais sensível ao turista.  

Contudo, o Conselho deu oportunidade à vazão das vozes da sociedade civil 

que, ao contribuir com suas experiências, reivindicações e ações, está 
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protagonizando, juntamente com o Estado e a iniciativa privada, antes 

protagonistas solitários, o processo de desenvolvimento do turismo no Pólo Costa 

das Dunas. Ao estruturar uma organização interna que possibilita a discussão de 

temas como resíduos sólidos, exploração sexual no turismo, segurança alimentar, 

racionalização dos custos com energia elétrica, entre outros, o Conselho enseja 

uma nova maneira de pensar o turismo: mais participativa e abrangente. 

Segundo o entrevistado II, 

O Conselho deve ter uma visão abrangente sobre o desenvolvimento 
das atividades turísticas nas suas diversas nuances. Em toda a região 
do Pólo, o olhar do Conselho deve ser um olhar macro. Não é um olhar 
apenas sobre infra-estrutura, crescimentos, empreendimentos. Deve ser 
um olhar do desenvolvimento sustentável das atividades econômicas, 
envolvendo aquelas vertentes que já mencionei: econômica, ambiental e 
social. O regulamento do Conselho é muito claro em relação a isso. Eu 
considero que ainda é uma experiência recente, pioneira, inovadora, 
feliz e compete a nós, enquanto sociedade civil, através de nossos 
representantes, contribuir para que esse processo se dê da melhor 
forma possível. Nem sempre é fácil, nós não temos uma cultura de 
participação. A gente precisa desenvolver isso e exercitar.  

A qualidade de vida a partir das ações do Conselho, para os entrevistados, 

está no fato de que o Conselho é um espaço que sempre busca ir além das 

questões básicas da atividade turística. Ao mesmo tempo em que ele delibera 

sobre a construção de obras, também importantes ao turismo sustentável, ele 

decide capacitar os gestores municipais, planejar o uso do solo, incentivar ações 

de preservação ambiental, qualificar profissionais, criar mecanismos de 

gerenciamento de resíduos sólidos, combater a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, implementar ações educativas, entre outras.  

Tais enfoques contribuem para a melhoria da qualidade de vida no Pólo 

Costa das Dunas, na medida em que os agentes institucionais se capacitam para 

uma atuação diferenciada, colaborando mutuamente com atitudes inovadoras, 

mesmo que possuindo diferenças. Afinal de contas, não é isso que é a 

democracia? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esforço empreendido para elaboração deste trabalho procurou percorrer 

uma trajetória em direção a uma compreensão sobre o que seja desenvolvimento 

e turismo sustentáveis, a partir do estudo de um mecanismo de cooperação 

interinstitucional: o Conselho de Turismo do Pólo Costa das Dunas. 

Percebeu-se que os conceitos de desenvolvimento e de turismo sustentáveis 

são convergentes em vários aspectos. Primeiro pelo fato do turismo sustentável 

ser um desdobramento do desenvolvimento sustentável. Ambos são alicerçados 

nos mesmos princípios, constituindo-se em visões amplas da realidade com a 

perspectiva de inserir novas dinâmicas de interação social e institucional. Segundo 

pela questão da aplicabilidade dos conceitos. Justamente por serem amplos, 

abrangentes e sugerir novas possibilidades relacionais, tanto o desenvolvimento 

quanto o turismo sustentáveis são alvos de críticas e de eloqüentes ressalvas no 

que tange a viabilidade de serem implementados numa sociedade que ainda 

prioriza fortemente as questões econômicas em detrimento das ambientais e 

sociais, apesar de já haver um grande avanço quanto a supressão da hegemonia 

das questões econômicas, oriundas do modo de produção no qual a sociedade 

atual está inserida: o capitalista.    

O terceiro aspecto que interliga o desenvolvimento e o turismo sustentáveis 

relaciona-se aos incentivos que são dados a ambos os conceitos. Nessa 

perspectiva, são vistos enquanto possibilidades reais de preservação ambiental e 

de superação de realidades de exclusão social, tornando-se, portanto, 

perfeitamente aplicáveis. No entanto, como condição sine qua non a esta 

aplicabilidade, torna-se necessário um planejamento adequado e condizente com 

os princípios da sustentabilidade, principalmente no que diz respeito à participação 

da sociedade civil organizada no processo de implementação das ações. 

Assim, o quarto e último aspecto aqui destacado relaciona-se com o fato de 

que este planejamento do desenvolvimento e do turismo sustentáveis precisa ser 

participativo, ou seja, capaz de integrar agentes institucionais em torno de um 

pacto, notadamente estabelecido num dado território, onde prevalecem relações 

sociais e institucionais em torno de objetivo pré-definidos.  
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Acredita-se, aqui neste trabalho, na implementação tanto do desenvolvimento 

quanto do turismo sustentáveis. No entanto, nas condições preconizadas no último 

aspecto destacado. Sabe-se que a implementação de tais conceitos, ou ideários, 

não é nenhuma tarefa fácil, mas com planejamento e cooperação entre agentes 

institucionais, como o Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada e 

não organizada, esta implementação pode ser ensejada e alcançada em médio e 

longo prazos, especialmente em espaços locais de intervenção, a exemplo dos 

municípios, e daí para esferas maiores. 

Contudo, quando se faz uma reflexão sobre o desenvolvimento específico da 

atividade turística, num sistema como o capitalista em especial, não se pode negar 

o fato de que os interesses econômicos geralmente suplantam as questões sociais 

e ambientais, gerando situações caóticas de desgastes e desastres em 

comunidades receptoras do turismo. Um planejamento condizente com os 

princípios da sustentabilidade precisa prever ações que dêem equilíbrio ao 

usufruto dos atrativos turísticos, mas que garantam a preservação dos mesmos, 

para que evitem o esgotamento dos recursos naturais, culturais e sociais 

existentes.  

Tal preservação deve considerar também, e sobretudo, o ser humano de hoje 

e o de amanhã. As cidades que congregam os atrativos não podem ser 

melhoradas com o livre propósito de serem vendidas para os turistas, pois assim 

ela gera segregação e exclusão social. As cidades, lócus de processos de 

renovação urbana voltados para a atividade turística e interconectados com 

dinâmicas de competição internacional, precisam ver garantidos serviços e infra-

estrutura também, e principalmente, para seus cidadãos. As melhorias urbanas 

não podem estar circunscritas somente às áreas dos atrativos. Têm que ser para 

todos.   

No Rio Grande do Norte em particular, historicamente, o Estado sempre 

esteve à frente de iniciativas que contribuem ao desenvolvimento urbano, mas no 

intuito da acumulação de riquezas. Neste sentido, ele também esteve sempre 

ligado a iniciativas que privilegiavam apenas pequenos grupos inteirados do 

processo de urbanização (CLEMENTINO, 1995; VIDAL, 1998). 
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Na atividade turística essa parece ser uma realidade recorrente. O processo 

de urbanização turística, visto como uma dinâmica de promoção de espaços e 

serviços para o atendimento de demandas deste setor, traduzindo-se na 

emergência de uma reorganização espacial da cidade, orientada para a produção 

dos lugares de consumo e consumo de lugares (LOPES JR., 2000, p. 48-49), foi 

desencadeado, em muitas ocasiões, à revelia da sociedade civil.  

Todavia, esse quadro de estreita ligação entre Estado e iniciativa privada, e 

de secundarização da sociedade civil organizada no processo de urbanização 

potiguar, encontra, nas atuais ações voltadas para o desenvolvimento do turismo, 

um alento com a criação do Conselho de Turismo do Pólo Costa das Dunas, 

especialmente por priorizar a cooperação interinstitucional entre Estado, iniciativa 

privada e terceiro setor.  

Nesse sentido, se historicamente observamos uma intensa atuação do 

Estado como protagonista de um processo de desenvolvimento econômico e 

urbano no Rio Grande do Norte — mesmo que beneficiando uma parcela ínfima 

da população local, em detrimento de uma grande maioria expropriada em seus 

direitos —, na fase recente do desenvolvimento do turismo potiguar, presencia-se 

uma proposta de mudança na maneira de elaborar e implementar políticas 

públicas. E esta mudança é ensejada pelo Conselho, na medida em que amplia a 

participação dos agentes institucionais. 

A proposta do PRODETUR/NE em aglutinar municípios em torno de um 

Conselho Gestor amplia as estratégias de reestruturação e renovação urbana, na 

medida em que congrega as sinergias de vários governos locais, potenciando o 

poder competitivo dos mesmos em nível global. Nesta experiência, não é apenas 

o governo de uma cidade em busca da melhoria de sua imagem, mas vários 

governos aliados ao poder econômico das empresas e à sociedade civil, 

procurando alavancar um processo de desenvolvimento regional do turismo.  

Nesse processo, a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo 

Integrado e Sustentável (PDITS) é algo primordial. Ao construírem esse 

instrumento norteador das ações do Programa, as instituições envolvidas com o 

desenvolvimento do turismo no Pólo pensaram estrategicamente, na tentativa de 
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buscar, regionalmente, potencializar a atividade para competir em âmbito 

internacional. Visa-se agir e investir na imagem não de uma cidade, mas de 

várias, para poder vendê-las mais e melhor que outras regiões.  

A urbanização turística do Pólo, portanto, surge como estratégia de 

“renovação regional”. A proposta é sempre dar “novas caras” às cidades no intuito 

de “agradar” aos visitantes. Visitantes que trazem divisas, lucratividade e 

crescimento econômico. A cidade do prazer se amplia. Agora, a imagem que 

precisa ser construída e qualificada é a da “região do prazer”.   

Apesar de propor inovações, principalmente na sua segunda fase, o 

PRODETUR/NE se depara com algumas críticas relacionadas à aplicação dos 

seus investimentos. Conceição Gomes et alli (2001, p. 393), por exemplo, colocam 

que os investimentos do Programa, apesar de terem sido aplicados de forma 

desigual, centrados, basicamente, em Natal, alcançaram melhorias, mas não para 

atenderem às necessidades da população local, e sim, à crescente demanda por 

mais serviços, imposta pela intensificação da atividade no estado. A Vila de Ponta 

Negra e o bairro de Mãe Luiza são emblemas dessa realidade. São “territórios 

turísticos por excelência, em que ficam expressas as expropriações e explorações 

da sociedade face à atividade em desenvolvimento” (Ibidem, 2001, p. 401). São 

bairros onde a segregação sócio-espacial é gritante, facilmente observável na 

divisão intra-bairro das áreas ricas e pobres.   

Contudo, enquanto na primeira fase o PRODETUR/NE caracterizou-se como 

arranque do desenvolvimento turístico, amenizando o déficit em infra-estrutura 

básica na região; em sua segunda fase, o Programa pretende caracterizar-se 

como um instrumento de consolidação desse processo anterior, com enfoque 

voltado para ações qualitativas de desenvolvimento humano. Para tanto, o 

Conselho do Pólo tem um papel fundamental, na medida em que se configura 

como instrumento de planejamento, deliberação e viabilização das ações que 

concorram ao desenvolvimento da atividade, por meio do qual se dá vida ao Pólo, 

implementando ações e investindo recursos. 

Assim, o Conselho atua como ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda 

do turismo, contribuindo ao desenvolvimento sustentável na região do Pólo, a 
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partir do momento em que prioriza o planejamento participativo como instrumento 

de gestão. Caracteriza-se, portanto, como um espaço propício à constituição de 

um pacto territorial entre seus agentes institucionais, buscando, internamente, um 

fortalecimento a partir dos consensos estabelecidos entre os envolvidos, para 

competir externamente.  

Em termos conclusivos, há, portanto, um ensejo no Pólo Costa das Dunas de 

implementação de um turismo sustentável, na medida em que há a abertura para 

a cooperação no âmbito do Conselho. Mas é preciso ressalvar que, no geral, as 

ações implementadas ainda estão direcionadas ao turismo de massa, quando a 

dotação de infra-estrutura básica com vistas ao crescimento econômico da 

atividade ainda é o principal mote dos agentes institucionais.  

Mas o Conselho conta com muitas iniciativas por parte de seus agentes 

institucionais que contribuem para, de fato, se tomar decisões pactuadas, 

consensuais e sustentáveis do ponto de vista do desenvolvimento que se quer 

alcançar com suas ações. É facilmente identificável o clima de cooperação entre 

os envolvidos. Clima este refletido nas falas dos conselheiros entrevistados, que 

destacaram a harmonia, apesar das diferenças existentes, como premissa básica 

às relações estabelecidas.  
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UFRN / CCHLA / PPGCS / ENTREVISTA 01 

Data da entrevista: 
Início: 
Término:  
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome:  

Instituição que o senhor faz parte?  

Função que exerce na instituição?  

Agente Institucional que representa: 

(  ) Estado   (   ) Iniciativa Privada  (   ) Terceiro Setor 

PERGUNTAS  

1. Na opinião do senhor, o que se busca alcançar com as ações desenvolvidas no 
âmbito do conselho? 
2. Qual a opinião do senhor sobre a atuação dos representantes dos governos 
municipais, estadual e federal no Conselho? 
3. Existe algum tipo de ação (ou ações) que surte maior interesse aos governos 
municipais? Se sim, quais e qual é a opinião do senhor a respeito?     
4. Existe algum tipo de ação (ou ações) que surte maior interesse ao governo 
estadual? Se sim, quais e qual a opinião do senhor a respeito? 
5. Existe algum tipo de ação (ou ações) que surte maior interesse ao governo 
federal? Se sim, quais e qual a opinião do senhor a respeito? 
6. Qual a concepção que o agente institucional que o senhor representa tem sobre 
turismo sustentável? 
7. Como acontece a relação entre o agente institucional que o senhor representa 
com os demais agentes?  
8. Com qual agente institucional o senhor está mais relacionado? Por quê?  
9. Como o senhor avalia a atuação dos representantes da sociedade civil dentro 
do Conselho?       
10. Quais as ações que são prioritárias para o Conselho? 
11. Como o senhor avalia a atuação do agente institucional que o senhor 
representa no âmbito do Conselho? 
12. E como vocês se organizam para defender seus interesses?  
13. Em que medida as ações realizadas pelo Conselho contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida da população do Pólo Costa das Dunas? 
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