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Dois Caminhos 

 

"É fácil saber se uma pedra foi retirada de um rio ou se foi quebrada em uma 

pedreira.  As de pedreira apresentam muitas quinas, são ásperas e irregulares, 

agressivas ao tato.  

As pedras de rio são lisas e roliças, já sofreram um polimento natural. Ao 

longo do tempo, a correnteza das águas vai se encarregando de atirá-las umas 

contra as outras, para arredondar-lhes as arestas.  

Na medida em que vão se tornando polidas, vai sendo reduzido o atrito entre 

elas, já não se ferem, deslizam harmoniosamente umas entre as outras, como 

esferas lubrificadas de um rolimã. O processo evolutivo espiritual das criaturas 

humanas pode ser comparado ao do burilamento das pedras de rio. 

Viver em sociedade é aspecto essencial desta oportunidade. Freqüentemente 

nos sentimos inconformados por termos de conviver com pessoas que nos 

aborrecem, nos irritam, nos são antipáticas, mas essa convivência é um dos 

processos naturais de nosso burilamento. Tais pessoas são indispensáveis: elas nos 

incomodam exatamente em nossos pontos mais fracos, mais sensíveis, e nos 

apontam, portanto, quais são esses pontos, quais são nossas piores arestas: os que 

precisam de ajuda incomodam ao nosso egoísmo, os que julgamos melhores que 

nós nos ferimos a vaidade e o orgulho, e assim por diante. 

Cada conflito é um alerta e um roçar polidor de arestas. Quanto mais ásperos 

somos, mais dolorosos são os atritos, pois a dor é conseqüência de nossos atos de 

desamor para com o próximo, nesta ou em outras existências. 

A evolução é lei universal e irrevogável, mas dois caminhos nos são 

oferecidos para percorrê-la: dor ou amor. 

A prática do amor proporciona polimento indolor em nossas almas, suaviza-

nos as arestas, desenvolve-nos o altruísmo, harmoniza nossa convivência com os 

semelhantes. A decisão é sempre nossa." 

Maurício Roriz 



RESUMO 

 

Este estudo analisa o evento da Festa de Nossa Senhora das Graças, localizado no 
município de Florânia/RN como um produto turístico, inserido em um processo de 
transformação de um lugar sagrado, a princípio determinado por motivos religiosos, 
em um destino “turístico-religioso”. Busca-se compreender em que medida a 
intervenção do Estado, com as políticas voltadas para dinamizar o setor do turismo, 
bem como as interações entre os principais atores que compõem o espaço, são 
capazes de modificar e dinamizar o município de Florânia, em particular a Festa de 
Nossa Senhora das Graças. A metodologia inclui além da revisão da literatura com a 
utilização do método dedutivo a aplicação de questionários junto aos romeiros, 
turistas e peregrinos totalizando 150 questionários. Junto aos agentes econômicos 
do município, 36 questionários foram aplicados de acordo com o modelo adotado 
pela REDESIST. Complementam esta pesquisa entrevistas realizadas com os 
principais responsáveis do Poder Público Municipal e da Igreja. Apesar do 
reconhecimento por parte dos atores da importância da atividade turística para a 
economia do município de Florânia, o incentivo ao desenvolvimento do setor ainda é 
defasado, pouco trabalhado e as políticas/programas listados realmente passam ao 
largo dos “Caminhos de Fé” de Florânia. No tocante da Festa de Nossa Senhora das 
Graças, os gargalos assinalados pelos pesquisados e agentes econômicos são 
muito parcialmente atingidos pelas políticas/programas e quando isto ocorre, o 
esforço parece ser apenas reativo, resultando das pressões sofridas pelo poder 
público municipal (prefeitura). 

 

Palavras – Chave: Economia, Políticas Públicas, Turismo, Religião. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study analyzes the event of the Feast of Our Lady of Grace, located in the 
municipality of Florania / RN as a tourism product, inserted in a process of 
transformation of a sacred place, in principle determined by religious motives, in a 
destination "tourist-religious". We seek to understand to what extent state 
intervention, with policies aimed at boosting the tourism sector as well as the 
interactions among key actors in the space, are able to modify and streamline the city 
of Florania, particularly Feast of Our Lady of Grace. The methodology also includes 
the review of the literature using the deductive method the application of 
questionnaires to the pilgrims, tourists and pilgrims totaling 150 questionnaires. 
Along with the economic agents of the municipality, 36 questionnaires were 
administered according to the model adopted by REDESIST. Complement this 
research interviews with key Officials of the Municipal Government and the Church. 
Despite the recognition by the actors of the importance of tourism to the economy of 
the city of Florania, encouraging the development of the sector is still lagging, some 
worked and policies / programs listed actually pass by the "Paths of Faith" of 
Florania. Concerning the Feast of Our Lady of Grace, the bottlenecks reported by 
researchers and economic agents are very partially affected by the policies / 
programs and when this occurs, the effort seems to be only reactive, resulting from 
the pressures experienced by the municipal government (mayor). 

 

Key Words: Economy, Public Policy, Tourism, Religion. 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelos estudos que abordam o tema turismo relacionado às 

práticas religiosas, particularmente às peregrinações, foi iniciado a partir dos anos 

1960, quando o turismo passou a ser apontado como uma das alternativas para o 

desenvolvimento mundial, inclusive no Brasil, embora ainda de forma incipiente. 

No entanto, vale lembrar que as viagens de peregrinações a lugares 

considerados sagrados remetem à Grécia Antiga, 776 a.C., por ocasião dos Jogos 

Olímpicos. Urry (2004) evidencia que, na Idade Média, as viagens por motivações 

religiosas intensificaram-se. No século XV, iniciaram-se as excursões organizadas 

que iam de Veneza à Terra Santa, e a partir do século XVII surgem as 

peregrinações pelo Caminho de Santiago, no norte da Espanha. No final do século 

XIX e início do século XX, com o desenvolvimento dos transportes, ampliaram-se as 

viagens de lazer, dando início ao turismo moderno com característica de um turismo 

de massa.  

A busca por lugares históricos e cidades que oferecem agenda cultural 

variada abre novas perspectivas para a economia, uma vez que o turismo cultural e 

religioso é um dos segmentos que mais crescem no mercado turístico mundial. 

Lugares com estruturas singulares, artesanatos locais, práticas e crenças religiosas 

são transformados em produtos turísticos e coadunam com a paradoxal lógica de 

um mercado nacional e internacional que transita em via dupla – global /local /global 

– em prol da circulação de bens materiais e imateriais. As tradições religiosas locais 

tornam-se mais um instrumento de compreensão do passado por meio da criação de 

roteiros e estratégias de um turismo moderno e criativo.  

O Santuário das Graças, no município de Florânia localizado no semi-árido 

potiguar, é um espaço social capaz de criar e estimular um campo variado de 

relações religiosas, culturais, econômicas e políticas, através das experiências 

realizadas pelos agentes sociais implicados no fenômeno estudado. A peregrinação 

ao Santuário incorpora compreensões e práticas divergentes que são veiculadas 

pelas diversas categorias de pessoas e grupos que lá visitam. Pode-se observar 

articulações entre a religião, o consumo e o turismo, resultantes das experiências 

entre os peregrinos, os moradores, os políticos, os empresários, a mídia e a Igreja 
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Católica, que fazem desse espaço religioso um conflito de entendimentos. As 

peregrinações fazem com que o caminho surja como um novo produto, podendo ser 

utilizado tanto para fins religiosos como para o turismo e lazer.  

O desenvolvimento do setor turístico exige cada vez mais uma maior 

adaptação dos produtos turísticos frente aos vários segmentos da demanda, desde 

que se verifiquem alguns aspectos do entorno. Na sociedade contemporânea, 

observa-se a possibilidade de uma correspondência entre religião e consumo, que 

tem colaborado para o surgimento de experiências religiosas que necessitam do 

mercado para que se realizem. Esse parece ser o caso do "turismo religioso", que 

sugere uma nova maneira de vivenciar o sagrado nos dias atuais, contrariando as 

teorias que defendem a secularização do consumo. Nesse processo, a comunidade 

tem papel fundamental de revelar aspectos, muitas vezes, ainda não registrados ou 

que não constam na história oficial. 

Ao reconhecer a importância de elementos culturais como a vivência histórica 

das comunidades, suas crenças, seus hábitos e valores, o segmento do turismo 

revela a sua dupla face: a) enriquece a experiência do turista e reforça o sentimento 

de pertencer ao local e, b) descaracteriza a identidade cultural local por meio da 

imposição de novos padrões culturais. Tradições religiosas, artesanatos, rituais, 

entre outros aspectos das culturas locais ao serem consumidos, são banalizados e 

podem perder os seus significados originais. 

Esse caminho de construção do turismo a partir da valorização do lugar, 

embora possa parecer fascinante, envolve muitos riscos. Em primeiro lugar, vem o 

risco da perda da autenticidade das práticas, ritos e ritmos, em face ao envolvimento 

de diversos fatores. Outro risco é a descaracterização das manifestações culturais 

através da apropriação, pelo mercado, dos recursos culturais e naturais. Por outro 

lado, pode trazer vários benefícios como: redimensionamento da economia local, 

geração de emprego e renda, aumento das receitas públicas e atração de 

investimentos públicos e privados.  

As manifestações tradicionais agregam símbolos e motivos provenientes da 

indústria cultural. A evolução das festas religiosas tradicionais ou a produção de 

artesanatos locais não são tarefas exclusivas de grupos étnicos ou de outros setores 
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mais amplos, mas produtos multideterminados de agentes populares, rurais e 

urbanos, locais, nacionais e transnacionais. (CANCLINI, 2008) 

Vários municípios, com essa perspectiva, entenderam que, do ponto de vista 

socioeconômico, uma comunidade, município ou região, dispondo de recursos 

turísticos, poderá explorá-los beneficiando à comunidade e aos residentes locais. 

Assim, os recursos turísticos municipais vêm sendo explorados, a qualquer tempo, a 

qualquer custo e a qualquer preço, na esperança de que a realidade local possa ser 

mudada substituindo-se a letargia econômica por um dinamismo local intenso. 

(SILVA JÚNIOR, 2006). 

Para se entender o processo de transformação de um produto turístico e o 

consequente desenvolvimento da atividade turística cabe responder às seguintes 

questões: Como a intervenção do Estado, via políticas públicas voltadas para o 

turismo, pode transformar o espaço, a partir da construção de novos caminhos de 

exploração do turismo cultural e religioso e das interações entre os atores 

contribuindo para o desenvolvimento do município de Florânia?  Como potencializar 

os destinos turísticos existentes e transformá-los em novos roteiros turísticos 

(economicamente produtivos) conservando os recursos naturais e o patrimônio 

cultural das comunidades locais?  

No intuito de responder a estas questões, o objetivo geral deste estudo é 

buscar compreender em que medida a intervenção do Estado, com as políticas 

voltadas para dinamizar o setor do turismo bem como as interações entre os 

principais atores que compõem o espaço, são capazes de modificar e dinamizar o 

município de Florânia, em particular a Festa de Nossa Senhora das Graças. 

Quanto aos objetivos específicos desse trabalho, busca-se realizar um 

conhecimento prévio da economia local, das potencialidades e fragilidades, bem 

como as oportunidades e riscos enquanto relacionadas à constituição do produto 

turístico municipal; analisar as interações entre os atores locais (Poder Público x 

Igreja x Agentes Econômicos x Comunidade) e, verificar a existência de 

intervenções pontuais do Estado no município de Florânia como instrumento de 

atuação – Programas e Políticas. 
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Como hipótese principal tem-se que as políticas e programas desenvolvidos 

pelo Estado voltados para o segmento do turismo são importantes instrumentos de 

atuação capazes de modificar e dinamizar as economias beneficiadas pelos eventos 

turísticos. Porém, os gargalos dessas políticas não beneficiam o espaço do 

Santuário das Graças e o evento religioso da Festa de Nossa Senhora das Graças 

no município de Florânia. 

Para a consecução do trabalho, a metodologia adotada divide-se em duas 

partes: em primeiro, a revisão da literatura foi desenvolvida com a junção de 

diversos livros, teses e artigos, utilizando-se de pesquisa documental e bibliográfica, 

sendo coletados dados em fontes primárias e secundárias. O método escolhido foi o 

dedutivo, pois parte das leis e teorias e prediz a ocorrência de fenômenos 

particulares, sendo o mais adequado para o desenvolvimento do trabalho. 

Em outra parte, desenvolve-se uma pesquisa de campo com identificação e 

caracterização dos atrativos presentes na oferta turística e, assim, adota-se uma 

pesquisa quantitativa com enfoque qualitativo através de entrevista pessoal com 150 

questionários aplicados durante a realização da procissão de encerramento dos 

festejos no Santuário das Graças em 2010 e após a realização dos festejos, 

envolvendo turistas, peregrinos e moradores. A periodicidade ficou assim definida 

para que as respostas não pudessem ser influenciadas pela realização do evento, 

pelo sentimento dos festejos. 

 Questionários também foram aplicados junto aos principais agentes 

econômicos do município, em um total de 36. Neste caso, adota-se o modelo de 

questionário da REDESIST, o mesmo utilizado na elaboração da Nota Técnica: APL 

da Festa da Sant’Ana de Caicó/RN (APOLINÁRIO, 2008). Busca-se compreender a 

visão destes agentes em relação ao Festejo, verificando se o evento contribui 

positivamente ou não para os resultados de seu empreendimento. No segmento do 

turismo, o setor de comércio e serviços é o maior beneficiado quanto aos resultados, 

sendo de importância também observar a visão desse setor. Com os principais 

mobilizadores do evento, o Poder Público e a Igreja, foram realizadas entrevistas. 

A escolha do Santuário das Graças tem por base diversos benefícios que o 

fenômeno turístico pode trazer tais como: a melhoria na qualidade de vida, incentivo 

à participação comunitária, defesa do meio ambiente e a expansão socioeconômica 
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do município de Florânia, assim como dos municípios vizinhos. É uma região que 

favorece a projeção deste roteiro à medida que alguns fatores lembram o roteiro 

turístico, como o relevo e clima, a presença de patrimônio histórico, da religião 

católica, a necessidade de incentivar a geração de emprego, renda e criar novas 

alternativas de investimentos. Trata-se de uma região dotada de patrimônio cultural 

e religioso expressivo, onde é possível identificar um conjunto de novos produtos 

turísticos, como o artesanato, o ecoturismo e a gastronomia, que despertam o 

interesse dos visitantes ainda que esses não estejam ligados a essa mesma base 

cultural, religiosa e espiritual. Sem falar que a Festa de Nossa Senhora das Graças 

movimenta não só o município de Florânia, como também os municípios da região do 

Seridó.  

O trabalho divide-se em cinco capítulos, além da introdução. O primeiro 

capítulo mostra a importância dos programas que foram lançados ao longo dos 

últimos anos, com ações definidas para a adequação de uma prática responsável de 

turismo sustentável. Cada programa visa ações preventivas ou corretivas destinadas 

a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores sociais, definindo 

objetivos e estratégias de atuação e alocação de recursos para se atingir as metas 

estabelecidas.  

O segundo capítulo trata da definição e da evolução do Turismo Religioso ao 

longo dos tempos, bem como a realidade desse setor em algumas cidades 

brasileiras e, sua importância enquanto potencial econômico a ser explorado.  O 

município de Florânia é tratado no terceiro capítulo desse trabalho, bem como a 

importância do Santuário das Graças para o desenvolvimento da atividade 

econômica e a atuação dos principais agentes (comunidade, agentes econômicos, 

poder público e igreja). No quarto capítulo tratar-se-á dos assuntos relativos à 

metodologia utilizada, em que foi definida a escolha do método de pesquisa, 

posteriormente a classificação da pesquisa, as técnicas de pesquisa em que serão 

abordadas as análises e por fim a delimitação do universo e da amostra. As 

transformações da festa de Nossa Senhora das Graças no município de Florânia e o 

tratamento das respostas obtidas nos questionários aplicados, esboçando os 

resultados e discussão da pesquisa, relativos à percepção da amostra entrevistada 

são apresentadas no quinto capítulo, incluindo toda a etapa de concepção e 

objetivos da viabilidade do turismo religioso para a economia floraniense.  
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Nas considerações finais, apontam-se a importância da Festa de Nossa 

Senhora das Graças que movimenta a economia do município de Florânia, bem 

como a necessidade de implementação de melhorias, planejamento turístico e 

engajamento por parte do governo local até então ausente. O Santuário das Graças 

apresenta-se como um produto turístico a ser explorado, no qual se observam as 

diversas etapas da concepção, da construção, da operacionalização, da gestão e da 

comercialização do fenômeno turístico religioso, tomando por base o 

desenvolvimento local e envolvendo os diversos agentes que atuam no Santuário 

como: as administrações públicas, a iniciativa privada, as comunidades e a igreja 

católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO 1 – PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA 
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

 

Na elaboração e condução de uma política, o Estado pode intervir em dado 

segmento econômico, segundo Ferraz (1992), através de diferentes modalidades, 

que podem ser agrupadas em participação, indução e controle. 

Na modalidade participação, o Estado exerce a atividade econômica dentro 

do conjunto de atividades que define o segmento da economia. Já na modalidade 

indução, o Estado atua como orientador do comportamento dos agentes do 

mercado, em geral pela concessão de incentivos fiscais e financeiros para certos 

investimentos ou, ainda, pela criação de uma infraestrutura capaz de promover o 

desenvolvimento da atividade. Neste caso, pode-se citar como exemplo o Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste. Em se tratando da modalidade 

controle, o Estado atua como regulador, estabelecendo as regras a serem seguidas 

pela iniciativa privada na condução de determinada atividade econômica. (FERRAZ, 

1992). 

As políticas de turismo no Brasil são relativamente recentes visto que, até 

meados da década de 1960 pode se dizer que não existiam políticas nacionais de 

turismo, pois o que havia eram políticas resultantes de leis e decretos-lei pontuais e 

restritos a aspectos parciais da atividade, uma vez que versavam principalmente 

sobre a regulamentação de agências de viagens de turismo. 

No segmento do turismo, a maior intervenção do Estado tem sido nas 

modalidades de condução e controle. Segundo Cruz (2003), a política nacional de 

turismo, até meados da década de 1990, acabou restringindo-se a uma política de 

incentivos financeiros e fiscais. 

Atualmente, percebe-se uma clara reorientação dessas políticas, uma vez 

que, dentre as estratégias de desenvolvimento do turismo, encontra-se uma maior 

parceria entre o setor público e privado, a implantação de infraestrutura básica e 

turística adequada às potencialidades regionais, etc. Assim, o turismo passou a ser 

encarado como uma atividade estratégica para alcançar o desenvolvimento 

sustentável em âmbito regional, já que sua prática responsável permite buscar a 

maximização dos benefícios ambientais, culturais e sociais que o setor pode 
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proporcionar e a minimização dos efeitos negativos ao ecossistema das localidades 

e das comunidades em que se instala. A idéia vem se reforçando cada vez mais em 

razão da relação de dependência existente entre o turismo, a conservação do 

ambiente físico e o patrimônio cultural.  

 

1.1 O espaço regional como unidade de intervenção 

Pensar o desenvolvimento local nos tempos atuais pode parecer simples, 

todavia, não há como fazê-lo sem considerar a questão regional. Algumas 

experiências brasileiras de planejamento local e regional demonstram a necessidade 

de propostas que extrapolem a esfera municipal, e ao mesmo tempo, revelam as 

limitações de ações em escala regional.  

A diversidade territorial serve como fundamento para a regionalização e traz 

para discussão os elementos: desigualdade e diferença. Benko e Lipietz (2000) 

tratam as desigualdades com o conceito de “regiões ganhadoras”, indagando se as 

mesmas seriam regiões que se afirmam pela sua própria atividade ou regiões que 

vivem à custa das que perderam. O que possibilita a determinação de uma região, 

ou mesmo a identifica, é um conjunto de fatos independentes do poder hegemônico 

presente, ou seja, suas características “específicas”. 

Contudo, as propostas de planejamento atuais tendem a mobilizar os atores 

locais para uma ação coletiva, em constituir um modelo de gestão compartilhada. A 

gestão compartilhada pode ser tarefa difícil, pois as diferentes realidades da 

localidade, sua individualização e divergência de interesses ilustram a complexidade 

entre as práticas e estruturas das regiões.  

 É preciso compreender bem que o espaço socioeconômico concreto se 

apresenta, ao mesmo tempo, como articulação dos espaços analisados, como um 

produto, um reflexo da articulação das relações sociais e, enquanto espaço concreto 

já dado, como um objetivo que se impõe ao desenvolvimento dessas relações 

sociais, bem como do papel da intervenção do Estado. (LIPIETZ, 1988). 

 Uma estrutura regional é uma articulação dessas relações sociais que não 

dispõe de um aparelho de Estado completo, mas onde se regulam, todavia, as 
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contradições secundárias entre as classes dominantes locais. (BENKO e LIPIETZ, 

2000). 

Neste contexto, o planejamento regional expressa o novo papel assumido 

pelo Estado de produzir um espaço integrado a serviço do capital. O planejamento é 

considerado a forma mais precisa de produção de um espaço destinado ao capital. 

Esse complexo não teria somente repercussões no setor terciário, mas também no 

setor primário. A formação desses complexos geraria o desenvolvimento regional, 

amenizando as diferenças regionais. 

Percebe-se que os atores políticos, importantes na elaboração de um 

planejamento regional, apresentam pouco envolvimento em sua fase de elaboração 

ou muitas vezes, não existe um plano de gestão constituído. Com um plano 

elaborado e bem estruturado, esperam-se propostas viáveis de geração de 

emprego, a ampliação do mercado de consumo e serviços públicos de qualidade, 

atraindo mais empreendimentos econômicos, gerando riquezas locais e melhores 

salários para o município. 

O planejamento turístico deve apresentar estruturas, fases, programas e 

atividades operacionais, necessários para proporcionar aos visitantes experiências 

enriquecedoras e verdadeiras.  O sucesso do turismo depende da capacidade e da 

competência dos setores operacionais, bem como dos planejadores estratégicos, 

indivíduos ou grupos que fazem com que as coisas aconteçam. (MOLINA e 

RODRIGUEZ, 2001). 

Segundo Gazoni (2003, p. 103),  

 
 
Para que o desenvolvimento turístico dos espaços que englobam recursos 
míticos-religiosos ocorra é necessário prover o destino e, muitas vezes, 
ainda as áreas de deslocamento, instalações e serviços voltados a atender 
a demanda, principalmente de alojamento (hotéis, pousadas, residências 
secundárias, acampamentos), de restauração (bares, restaurantes, 
quiosques, barracas, trailers), e de comércio típico (lojas de artesanato, 
lojas de roupas, produtos religiosos). Para desenvolver o turismo religioso, 
é importante, ainda, implantar infraestruturas de apoio, como rodovias, 
estações de tratamento de água e redes de energia elétrica entre outros. 
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 A seguir são apresentados os principais programas voltados para o 

desenvolvimento da atividade do turismo no Brasil ao longo dos últimos anos. 

 

1.2 Os programas e as políticas fiscais para o desenvolvimento do turismo no 

Brasil 

As políticas setoriais têm como principal estratégia a geração de recursos 

para o desenvolvimento das atividades econômicas, sendo esses recursos os 

responsáveis, na maioria das vezes, pelo sucesso das referidas políticas. As 

principais fontes de recursos para o desenvolvimento do turismo no Brasil são os 

incentivos fiscais e financeiros que vêm sendo oferecidos a esse segmento ao longo 

da sua história. Nesta subseção, abordam-se os benefícios fiscais (incentivos e 

isenções) concedidos ao segmento do turismo no Brasil, bem como os principais 

programas de incentivo ao desenvolvimento do segmento turístico nacional. 

 

1.2.1 SUDENE: Do 34/18 ao FINOR 

Na história, os incentivos recebidos pela Região Nordeste caracterizou-se 

como um processo de contínua e permanente renovação, com necessárias e 

freqüentes alterações nas suas sistemáticas. Administrado pela SUDENE e 

operacionalizado pelo BNB, o sistema de incentivos da SUDENE foi a principal 

ferramenta da política de incentivos fiscais e financeiros concedidos à Região 

Nordeste pelo Governo Federal. Originariamente ficou conhecido como sistema 

34/18, o qual se baseava nos artigos 34 e 18 do primeiro (1961) e segundo (1963) 

Planos Diretores da SUDENE. Depois foi substituído pelo FINOR, instituído pelo 

Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974. 

A política adotada pelo FINOR seguiu atrelada ao papel da SUDENE. Esta 

autarquia era a responsável pela administração do Fundo. Suas diretrizes estiveram 

também voltadas para o grande capital produtivo. Criado a partir do Decreto-Lei nº 

1.376, de 12.12.1974, em substituição ao mecanismo 34/18, o FINOR estabelecia a 

dedução de parte do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, das 

empresas que tivessem interesse em investir seus capitais no Nordeste, com 

projetos que visassem à implantação, ampliação ou diversificação de espaços 
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econômicos. Cabia à SUDENE definir as prioridades, analisar, aprovar, autorizar a 

liberação de recursos e, acompanhar os projetos, através de fiscalização. 

Até o ano de 2001, ano em que foi extinto juntamente com a SUDENE, o 

FINOR era operado pelo Banco do Nordeste, responsável por realizar as ordens de 

liberação dos recursos, a subscrição de ações ou debêntures, administrar a carteira 

de títulos e emitir cotas escriturais em favor dos investidores. Essa sistemática de 

aplicação incentivada retornava para as empresas contribuintes do Imposto de 

Renda, em princípio, através de certificados de aplicação que são trocados 

posteriormente por ações, realizada em leilão pelo Banco do Nordeste. Todos esses 

benefícios são facultados apenas às empresas que já os usufruíam, pois com a 

extinção da SUDENE e FINOR, em 2001, novas regras foram criadas. A grande 

temática que permeou o desempenho do FINOR por muitos anos esteve relacionada 

com política de incentivos fiscais.  

Atualmente, a ADENE, que substituiu a extinta SUDENE, conta com o Fundo 

de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE como um dos instrumentos essenciais à 

consecução dos seus objetivos, tendo este a missão de atrair e promover 

investimentos estratégicos em setores com alto grau germinativo e estruturadores, 

especialmente aqueles destinados a infraestrutura, em consonância com a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e o Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). (FONTANA; et al, 2011). 

A área de atuação do FDNE abrange totalmente os Estados do Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 

e, parcialmente, os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.  

No Rio Grande do Norte, os principais projetos que foram desenvolvidos e 

executados pela ADENE, encontram-se no quadro que segue: 
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MUNICÍPIO UF
Porcellanati Revestimentos Cerâmicos Ltda Min.ñ.met. Mossoró RN Produção de revestimentos cerâmicos
Porcellanati Revestimentos Cerâmicos Ltda Min.ñ.met. Mossoró RN Produção de revestimentos cerâmicos

TEP Termoelétrica Potiguar S/A - UTE Potiguar I Energia  Macaíba RN Modernização da Termoelétrica - Potência Instalada 52,8 MW

TEP Termoelétrica Potiguar S/A - UTE Potiguar III Energia Macaíba RN Geração de Energia Termoelétrica - 66,0 MW

New Energy Options Geração de Energia S/A Energia Guamaré RN Geração de Energia Eólica - 151,8 MW

TEP Termoelétrica Potiguar S/A Energia Macaíba RN Geração de Energia Termoelétrica - 118,8 MW

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Energia Natal RN Ampliação e modernização da distribuição de energia

Eólica Fazenda Nova - Geração e Comerc.de Energia S/A Energia Porto do Mangue RN Geração de Energia Eólica - 100,0 MW

Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A Energia Areia Branca RN Geração de Energia Eólica - 27,3 MW

Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A Energia Areia Branca RN Geração de Energia Eólica - 23,1 MW

Empresa de Investimento em Energias Renováveis S/A Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 78,2 MW

Gestamp Eólica Lagoa Nova S/A Energia Lagoa Nova RN Geração de Energia Eólica - 28,8 MW

Gestamp Eólica Serra de Santana S/A Energia Lagoa Nova RN Geração de Energia Eólica - 19,8 MW

Gestamp Eólica Seridó S/A Energia Lagoa Nova RN Geração de Energia Eólica - 28,8 MW

SPE Pedra Preta Energia S/A Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 20,7 MW

SPE Costa Branca Energia S/A Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 20,7 MW

SPE Juremas Energia S/A Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 16,1 MW
SPE Macacos Energia S/A Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 20,7 MW
Asa Branca IV Energias Renováveis Energia João Câmara/ Parazinho RN Geração de Energia Eólica - 32,0 MW
Asa Branca V Energias Renováveis Energia João Câmara RN Geração de Energia Eólica - 32,0 MW
Asa Branca VI Energias Renováveis Energia João Cãmara/ Parazinho RN Geração de Energia Eólica - 32,0 MW
Asa Branca VII Energias Renováveis Energia Parazinho RN Geração de Energia Eólica - 32,0 MW
Asa Branca VIII Energias Renováveis Energia Parazinho RN Geração de Energia Eólica - 32,0 MW
União dos Ventos I Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  22,4 MW
União dos Ventos II Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  22,4 MW
União dos Ventos III Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  22,4 MW
União dos Ventos IV Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  11,2 MW
União dos Ventos V Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  24,0 MW
União dos Ventos VI Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  12,8 MW
União dos Ventos VII Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  14,4 MW
União dos Ventos VIII Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  14,4 MW
União dos Ventos IX Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  11,2 MW
União dos Ventos X Geradora Eólica S/A Energia Pedra Grande RN Geração de Energia Eólica -  14,4 MW

TOTAL 33

OBJETO DO PLEITOEMPRESA SETOR
LOCALIZAÇÃO

Quadro 1 – Tramitação de Projetos na ADENE – Rio Grande do Norte (2005 – 
2011) 

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE 

  Fonte: www.sudene.gov.br.  

*Modificado pelo autor 

 

1.2.2 Decreto – Lei N° 55 de 18 de novembro de 1966 

Desde a década de 1950 que o governo federal estabeleceu uma política de 

incentivos fiscais com o intuito de promover o desenvolvimento regional e, ou, 

setorial no Brasil. No entanto, somente na segunda metade da década de 1960 é 

que se iniciam os mecanismos de financiamento para o desenvolvimento do turismo 

no país, com o objetivo de organizar e incentivar agências de turismo, empresas de 

transporte e redes hoteleiras em detrimento de outros componentes do Sistema 

Turístico. As políticas nacionais foram expressas em forma de diretrizes ou 

estratégias isoladas. 
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Os incentivos fiscais e financeiros a serem aplicados ao turismo foram 

definidos pelo Decreto – Lei N° 55 de 18 de novembro de 1966 e foram instituídos 

apenas para a construção, ampliação ou reforma de hotéis cujos projetos fossem 

aprovados pelo CNTUR - Conselho Nacional de Turismo. A partir do exercício 

financeiro de 1968, se o empreendimento estivesse localizado nas áreas da 

SUDENE e da SUDAM, o desconto poderia ir até 50% do imposto de renda e 

adicionais não restituíveis. 

Apesar de todos os incentivos, o turismo no Brasil, nesse período, não 

chegou a se transformar num segmento econômico de relevância interna e externa, 

como pretendiam tais políticas. Parte desse insucesso foi atribuída à maneira 

errônea como sempre foi tratada a atividade turística, ou seja, foi resumida à 

hospedagem em hotéis. 

Fazer turismo vai muito mais além de hospedagem, isto é, o produto turístico 

é complexo e composto por vários outros produtos como: recursos naturais (clima, 

paisagem etc.), alimentação, segurança, transporte, lazer e produtos culturais 

(patrimônio histórico e cultural, qualidade dos serviços, comportamento, etc.). 

Conforme Cruz (2003), a posição marginal do Brasil, relativamente ao conjunto dos 

principais pólos receptores de turistas no mundo, é conseqüência, em grande parte, 

dessa visão estreita que se tem do turismo no país. 

O quadro 2, que segue, mostra a evolução histórica das políticas nacionais de 

turismo no Brasil, identificado em quatro períodos conforme Cruz (2003). 
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Quadro 2 – Quadro Histórico das Políticas Nacionais de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Quadro realizado com base em informações de Cruz (2003, p.23). 

 

1962

Estabelecimento das finalidades, dos objetivos e das novas atribuições da
EMBRATUR (Decreto n° 448/92). Dentre estas, a missão de formular a
PNT (que só será efetivamente formulada no governo de Fernando
Henrique Cardoso - 1996).

1992

2003

Criação do Ministério do Turismo (MTUR). A EMBRATUR, Instituto
Brasileiro de Turismo, passa a ser um órgão destinado à promoção e
apoio à comercialização turística internacional, transferindo ao Ministério
do Turismo suas antigas competências.4°

 P
er

ío
d

o

Implementação do Plano Nacional de Turismo (Resolução CNTUR 71).
Nunca foi executado. Vigora a Resolução CNTUR 31 até 1991.

1969

2°
 P

er
ío

d
o

3°
 P

er
ío

d
o

1991
Reestruturação da EMBRATUR. Novos objetivos. Diretrizes para a
formulação da política nacional de turismo no período de 1996/99 (Lei n°
8.181/91). O governo deixa de priorizar a questão hoteleira.

1996
Sob o Governo de Fernando Henrique Cardoso, a Política Nacional de
Turismo é constituída.

Extinção da Combratur (decreto n° 573/62).

1963
Divisão de Turismo recebe em suas atribuições, a tarefa de executar as
diretrizes de uma política nacional de turismo (Decreto n° 533, de 23 de
janeiro).

1966
Definição da primeira Política Nacional de Turismo e criação do Conselho
Nacional de Turismo (CNTUR) e Empresa Brasileira de Turismo
(EMBRATUR) (Decreto-lei n° 55/66).

1968
Estabelecimento do Plano de Prioridade de Localização de Hotéis de
Turismo com intuito de orientar a aplicação dos incentivos fiscais e
financeiros previstos no Decreto-lei n° 55/66 (Resolução CNTUR 31).

Transferência da Divisão de Turismo para o Departamento Nacional de
Informações do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e extinção do
Departamento Nacional de Imigração e transferência das atribuições da
antiga Divisão de Turismo para este departamento.

1946

1958

Criação da Comissão Brasileira de Turismo (Combratur), integrando o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, diretamente vinculado à
Presidência da República (Decreto-lei n° 44.863). A prioridade das
políticas públicas de turismo começa a ser transferida da organização do
setor - do ponto de vista das agências de viagem e turismo - para a
ampliação e modernização do parque hoteleiro do país.
Criação da Divisão de Turismo e Certames no reorganizado Ministério da
Indústria e do Comércio (Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961).

1961

Primeiro diploma legal a abordar algum aspecto da atividade turística no
Brasil, regularizando a venda de passagens aéreas, terrestres ou
marítimas às agências devidamente autorizadas pelo governo, e permitindo 
que agências de viagem e turismo concedessem vistos consulares para
grupos excursionistas (Decreto-lei n° 406/38 e Decreto n° 3.010/38).

1938

Período Ano Observações

Criação do primeiro organismo oficial de turismo do país, pertencente ao
Departamento de Imprensa e Propaganda, com a atribuição de
"superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo e externo"
(Decreto-lei n° 1.915 de 27 de dezembro de 1939).

1939

1°
 P

er
ío

d
o
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1.2.3 Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR 

O FUNGETUR (Fundo Geral de Turismo) consiste em um mecanismo de 

crédito essencial ao fomento do turismo como negócio e estratégia para o 

desenvolvimento social e econômico – geração de emprego e renda, inclusão social 

e melhoria da qualidade de vida. Criado pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro 

de 1971, o FUNGETUR é um fundo especial, diretamente vinculado ao turismo, que 

objetiva a concessão de crédito para implantação, melhoria, conservação e 

manutenção de empreendimentos turísticos. 

Ao longo de sua existência, o FUNGETUR foi o responsável pelo 

financiamento de boa parte da atual infraestrutura turística existente no País. O 

Ministério do Turismo, sob a coordenação e supervisão da Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do Turismo, buscou consolidar, no exercício de 

2006, os processos de reestruturação institucional e organizacional do FUNGETUR, 

visando à retomada das atividades de operação de crédito suspensas desde o ano 

2000. Outro ponto importante presente na regulamentação do FUNGETUR é que 

este passou a favorecer os empreendimentos de pequenos e médios portes e a 

incentivar a criação de infraestrutura de lazer e hospedagem para uma demanda de 

menor poder aquisitivo. 

A utilização da política da EMBRATUR, aliada às linhas de crédito fornecidas 

pelo FUNGETUR e os incentivos fiscais, ocasionou um boom não só na construção 

de novos hotéis e pousadas, mas também na vinda de redes hoteleiras 

internacionais para o Brasil. 

Uma grande mudança na estratégia do FUNGETUR, portanto, é que no início 

ele visava financiar mais especificamente a construção de novos meios de 

hospedagem, ao passo que em 2011 está mais direcionado à modernização e 

reforma de hotéis e demais estabelecimentos turísticos, já em funcionamento por 

pelo menos 3 anos, ou seja, não se aplica para novos empreendimentos. 

A linha de crédito FUNGETUR vai de R$ 400 mil a R$ 10 milhões e pode ser 

financiada em até 240 meses. O período de carência é de no mínimo 90 dias e no 

máximo 60 meses. O pagamento é feito em parcelas mensais e sucessivas, 

calculadas pelo sistema SAC (Sistema de Amortizações Constantes). O interessado 

na linha de crédito do FUNGETUR deve procurar uma agência da Caixa e 
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MUNICÍPIO UF

CODECE - Companhia de Desenvolvimento do Ceará Fortaleza CE
EMPETUR - Empresa de Turismo de Pernambuco Recife PE
BAHIATURSA - Empresa de Turismo da Bahia Salvador BA

PROMINAS - Projetos  e Serviços  de Mineração Belo Horizonte MG

SELTUR - Sete Lagos  Turismo, Lazer e Cultura Sete Lagoas MG

Hotel Portobello S/A Mangaratiba RJ

Rio Centro Rio de Janeiro RJ

CIPRATUR - Companhia Praia Grandense de Turismo Praia Grande SP

SOPRAC Hotéis  S/A São Paulo SP
Foz do Iguaçu Hotéis  S/A Foz do Iguaçu PR

Centro de Convenções  de Curitiba Curitiba PR

GAMASA Representações  S/A Belo Horizonte MG

FENAC - Federação Nacional da Cultura Salvador BA

FENUVA - Fes ta Nacional da Uva Caxias  do Sul RS

Hotel Laje da Pedra Canela RS

Marina Porto Búzios  Hotéis Búzios RJ
Búzios  Palaca Hotéis Búzios RJ
Capital Center Hotéis São Paulo SP
TAMENGO - Empreendimentos  Hoteleiros  S/A Corumbá MS
EMSETUR - Empresa Sergipana de Turismo S/A Aracajú SE
Companhia Pernambucana de Hotéis Recife PE
Salvador Praia Hotel Salvador BA
Copacabana Rio Rio de Janeiro RJ
Nova Lindóia Hotéis  e Turismo S/A Águas  de Lindóia SP
Hotel Porto da Bocaina São José do Barreiro SP
SENETUR - Serra Negra Empresa de Turismo S/A Serra Negra SP
Parque Anhembi São Paulo SP
SANTUR - Santa Maria Turismo S/A Florianópolis SC
Organização Santamariense de Hotéis Florianópolis SC

EMPRESA
LOCALIZAÇÃO

apresentar a documentação necessária para a análise cadastral. Após a aprovação 

do cadastro, o cliente apresenta o seu projeto. Uma vez aprovado, é só assinar o 

contrato de concessão do financiamento, aguardar a liberação das parcelas e 

colocar seu projeto em prática. (www.caixa.gov.br). 

De acordo com Maia (2005), foram aprovados pelo FUNGETUR, mais de 

1.000 projetos de finalidade turística, cerca de 95% voltados para os meios de 

hospedagem. Os grandes centros de convenções construídos nas décadas de 1970 

e 1980 tiveram o apoio do FUNGETUR, como por exemplo: o ANHEMBI, o Rio 

Centro, o Minas Centro, o Centro de Convenções de Curitiba, de Fortaleza, de 

Salvador, de Recife. A aplicação dos recursos do referido fundo, a partir da década 

de 1990, priorizou as operações de empresas de pequeno e médio porte, ficando a 

cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES as 

operações de grande porte como: resorts, marinas, parques temáticos, parques 

aquáticos e etc. O quadro 3 mostra estes projetos: 

Quadro 3 – Projetos financiados pelo FUNGETUR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

 

 
                         
                       Fonte: www.turismo.gov.br.  

                           *Modificado pelo autor 
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No Rio Grande do Norte1, visando impulsionar os negócios no segmento 

turístico, a Superintendência Regional da Caixa Econômica no Rio Grande do Norte 

e o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande do Norte - 

SHRBS/RN firmaram em 10 de setembro de 2009 convênio que disponibiliza linhas 

de crédito e produtos e serviços para os filiados ao sindicato, em condições 

diferenciadas de acesso ao crédito. (www.destinodosol.com.br).  

 

1.2.4 Fundo de Investimentos Setoriais – FISET/ Turismo 

Os Fundos de Investimentos Setoriais eram supervisionados por diferentes 

órgãos; no caso específico dos incentivos voltados para o turismo, o FISET/ Turismo 

era supervisionado pela EMBRATUR. Os recursos desse fundo, criado pelo Decreto 

– Lei N° 1.376 de 12 de dezembro de 1974, eram destinados ao setor de pesca, ao 

setor florestal e ao segmento do turismo. 

Esses recursos surgiram, assim, para transformar e aprimorar o “Sistema 

34/18”, retomando a sua concepção original, pela eliminação de desvios. Um dos 

objetivos deste novo mecanismo era garantir o equilíbrio entre oferta e procura dos 

incentivos, de forma que se assegurasse o cumprimento dos cronogramas dos 

projetos. Além deste, também, criar as bases para o surgimento e a organização de 

um mercado regional de títulos incentivados auto-sustentável no futuro. O novo 

sistema melhorou o desempenho dos incentivos regionais, mas não foi capaz de 

proporcionar o desejado equilíbrio orçamentário. (CPI-FINOR, 2001). 

Durante uma década, vultosos recursos foram alocados a esses fundos, o 

que gerou muitas denúncias. Com isso, em 1985 foi criada a Comissão de Avaliação 

de Incentivos Fiscais (COMIF), com o objetivo de avaliar, econômica e 

financeiramente, os fundos de investimento setoriais e regionais. Vale ressaltar que, 

durante a década de 1980, o país entrou em uma crise econômica interna, o que fez 

com que fossem reduzidos os investimentos em todas as áreas.  

                                                           
1 Os últimos relatórios de auditoria do FUNGETUR disponíveis no site do Ministério de Turismo são referentes 
ao exercício de 2006. No site não apresenta dados sobre os projetos financiados no RN pelo programa, que 
segundo o SHRBS/RN os convênios foram firmados em 2009. 
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No segmento do turismo, no entanto, ocorreram incentivos financeiros e 

fiscais para fomentar o desenvolvimento do turismo na Região Nordeste, sendo que 

durante a década de 1980 começaram a serem implantados os mega projetos 

turísticos na região. 

Os Decretos-Lei nº 2.134/84 e 2.397/87 e a Lei nº 7.714/88 extinguiram o 

direito da pessoa jurídica em aplicar parte do Imposto de Renda devido no FISET-

Pesca, FISET-Turismo e FISET-Reflorestamento, desde 1986, 1988 e 1989, 

respectivamente, o que levou a um gradativo processo de encolhimento do Fundo. 

(EMBRATUR, 2006). 

 

1.2.5 Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR 

Criado em 1991, o PRODETUR foi um dos programas assimilados pela PNT 

1996, demonstrando a intenção de fazer do turismo um mecanismo de atenuação 

dos desníveis econômicos inter regionais. Idealizado pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e pela EMBRATUR, o PRODETUR tem 

como objetivo a melhora da infraestrutura básica e dos serviços públicos em áreas, 

à época, consideradas de expansão turística. O programa vigorou efetivamente a 

partir de 1994, tendo como data limite de vencimento das operações o ano de 2017. 

(CRUZ, 2000). 

Conforme Manual de Planejamento e Gestão Socioambiental do Ministério do 

Turismo (2011, p. 9): 

 
 
Os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 
contam com aporte de recursos financeiros internacionais e têm seu 
funcionamento concebido com base em três pilares: (i) informações da 
demanda turística nacional e internacional; (ii) diagnóstico e análise da 
situação dos capitais físico, humano e social; e (iii) proposição de ações 
integradas. As ações, uma vez identificadas no processo de planejamento, 
são ratificadas pelos Conselhos de Turismo Locais e implementadas pelas 
respectivas unidades executoras do Programa. 
 

 
 

O PRODETUR foi expandido para todas regiões brasileiras. Os Programas 

PRODETUR são divididos geograficamente em quatro grandes regiões 

(PRODETUR NE, PRODETUR Sul, PROECOTUR e PRODETUR JK), no entanto, 
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PRODETUR JK

A tende os  nove es tados  da 
Região  Nordes te e a parte no rte 
dos  es tados  de M inas  Gerais  e 

Es pírito  Santo .

A brange os  três  es tados  da 
Região  Sul e o  es tado do M ato  

Gros s o  do Sul.

Região  Norte do  país  e parte do  
no rte de M ato  Gros s o .

A brange a Região  Central e 
Sudes te do  país .

ABRANGÊNCIAPROGRAMA

PRODETUR NE

PRODETUR S UL

PROECOTUR

somente o PRODETUR NE conta com recursos de financiamento internacional, 

sendo o único realmente implantado. Os demais Programas, embora tenham 

recebido recursos federais para a realização de estudos e pesquisas para seu 

planejamento e até mesmo para a execução de ações pontuais, não contaram com 

aporte significativo de recursos de financiamento para a realização de ações 

estruturantes. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). 

Figura 1 – Programas do PRODETUR  
 

 

 

 

 

 

             

                       Fonte: Ministério do Turismo (2011, p. 9). 

 

Quadro 4 – Regiões contempladas pelo PRODETUR  
 

 

 
 

 

 

 

 

                                
 
              Fonte: Quadro realizado com base nas informações do Ministério de Turismo (2007). 

  *Modificado pelo autor 

 

O programa foi desenvolvido a partir de estudos encomendados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no começo da década 
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de 1990, para se identificar as atividades econômicas que apresentariam vantagens 

competitivas, caso desenvolvido na região Nordeste. A conclusão desses estudos 

identificou que uma das oportunidades mais viáveis para a região era o Turismo, 

pelo fato da Região Nordeste apresentar recursos cênicos e culturais significativos, 

além de mão-de-obra em abundância e com custos relativamente baixos. Com isso, 

para financiar atividades nestas quatro áreas, o BNDES inaugurou em 1994 o 

Programa Nordeste Competitivo (PNC). (www.bnb.gov.br). 

Em seguida, são apresentados apenas os programas implantados no 

Nordeste (PRODETUR I e II), bem como os principais projetos desenvolvidos no 

estado do Rio Grande do Norte e os municípios contemplados. 

 

1.2.5.1 Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 

PRODETUR/NE I e II 

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

é um programa de crédito para o setor público (Estados e Municípios) que foi 

concebido tanto para criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade 

da atividade turística na Região Nordeste, quanto para melhorar a qualidade de vida 

das populações residentes nas áreas beneficiadas. O PRODETUR/NE é financiado 

com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem o Banco do 

Nordeste como Órgão Executor. 

Destaca-se que o PRODETUR/NE foi um desdobramento da política de mega 

projetos, reforçando uma vertente centralizadora e de concentração de infraestrutura 

em territórios previamente escolhidos, denominados à época de pólos de 

desenvolvimento turístico. 

De acordo com Basso (2009, p. 35):  

 
 
Os resultados econômicos obtidos com o PRODETUR/NE e outras 
iniciativas vinculadas à política de desenvolvimento de pólos turísticos 
iniciada na década de 1990 traduziram-se na captação de recursos 
estrangeiros de grandes corporações, capazes de empregar um maior 
número de pessoas aumentando os resultados positivos obtidos com o 
turismo no país. 
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A região nordestina como espaço turístico foi se firmando durante anos 

devido a características ambientais favoráveis: litoral, clima, praias, vegetação, além 

das condições instigantes de alguns acontecimentos históricos, que deixaram 

relevantes marcos no seu patrimônio histórico e arquitetônico. Acrescenta-se a tais 

atrativos as manifestações culturais que mesclam as influências das etnias mais 

preponderantes na formação do povo nordestino, bem como a hospitalidade dos 

seus habitantes. 

O programa na sua primeira fase, mais conhecida como PRODETUR/NE I, 

iniciado em 1994, teve como objetivo criar condições favoráveis à expansão e 

melhoria da qualidade da atividade turística e melhoria da qualidade de vida das 

populações dos municípios alcançados. O aporte de recursos de investimentos 

totalizou US$ 670 milhões. Na fase I foram privilegiadas: a infraestrutura de 

saneamento básico (água e esgoto) e de suporte ao turismo — instalação ou 

ampliação de aeroportos, urbanização de áreas turísticas, centro de convenções, 

recuperação do patrimônio histórico, bem como um aquecimento da economia das 

localidades turísticas. (PAIVA, 2010). 

Os projetos e ações do PRODETUR/NE I foram selecionados e implantados 

no âmbito de Estratégias de Desenvolvimento Turístico de cada estado da região, 

resultando na geração de empregos, melhoramento dos níveis de renda (aumento 

da renda per capta) e das receitas públicas. Estas estratégias de desenvolvimento 

foram elaborados por meio de consultas a operadores e investidores, visando 

analisar tendências recentes do turismo no estado e identificando barreiras para 

atingir os objetivos de desenvolvimento turístico, especialmente aquelas associadas 

aos investimentos do setor privado. Ressalte-se que, em meados da década de 

1990, a elaboração dessas Estratégias de Desenvolvimento representou um passo 

pioneiro e importante em direção ao planejamento do desenvolvimento turístico em 

muitos dos estados do Nordeste. 

O PRODETUR/NE I teve seus desembolsos concluídos no primeiro semestre 

de 2005. O Programa envolveu a execução de 264 projetos, no qual os 

investimentos contemplaram a construção e/ou reforma e ampliação de 

aeroportos; a pavimentação e/ou recuperação de rodovias; a disponibilização de 

serviços de saneamento básico por meio da implantação de sistemas de água e 
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Maranhão 40.943     7%
Piauí 21.123     3%
Ceará 141.767   23%
Rio Grande do Norte 38.240     6%
Paraíba 32.783     5%
Pernambuco 41.975     7%
Alagoas 7.017       1%
Município de Maceió 36.350     6%
Sergipe 50.757     8%
Bahia 215.011   34%

TOTAL 625.966 100%

ESTADOS US$ %

esgoto; a recuperação de patrimônio histórico em diversas áreas turísticas; a 

proteção ambiental de locais onde a característica de fragilidade dos 

ecossistemas torna-os susceptíveis à degradação pelas atividades antrópicas (entre 

estas o turismo) e a capacitação de órgãos de governo responsáveis pela gestão da 

atividade nos Estados. (www.bnb.gov.br). 

A distribuição dos recursos do PRODETUR/NE I aplicados por Estados, por 

componentes do Programa e por fontes de recursos podem ser visualizadas 

nos quadros e gráficos que seguem: 

Quadro 5 - Valores do PRODETUR/NE I aplicados por estado, envolvendo 
somatório dos recursos do BID e da Contrapartida Local – US$ milhões 

(Estados e União) - 2005 
 

 

 

 

 

 

                         Fonte: www.bnb.gov.br.  

                              *Modificado pelo autor 

 

Em relação ao quadro 52 mostra que 34% dos recursos aplicados do 

PRODETUR/NE I em 2005 foram aplicados no estado da Bahia, seguido pelo estado 

do Ceará que foi contemplado com 23%. O estado do Rio Grande do Norte recebeu 

cerca de 6% dos recursos disponibilizados para essa primeira fase do programa. Os 

recursos foram disponibilizados pelo BID e Contrapartida Local, como mostra o 

gráfico 1. No caso do Rio Grande do Norte, o BID disponibilizou um pouco mais de 

22 milhões de reais e a Contrapartida Local R$ 16 milhões respectivamente. Os 

estados da Bahia e Ceará totalizam juntos cerca de 57% dos recursos destinados na 

                                                           
2
 A visualização do município de Maceió nos resultados do PRODETUR/NE I deveu-se a autorização por parte do 

BID da inclusão de municípios de capitais como submutuários do Programa, o que possibilitou a contratação de 
subempréstimo, uma vez que o Estado de Alagoas não apresentava condições de contratação no curto prazo.  
Conforme quadro 5 acima, dos recursos disponibilizados cerda de 6% foram destinados para o município de 
Maceió e, 1% para o estado de Alagoas. (www.bnb.gov.br)  
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primeira fase do PRODETUR/NE I, ou seja, um pouco mais de R$ 357 milhões de 

reais. Os valores aplicados segundo o BID e Contrapartida Local podem ser 

visualizados no gráfico 1. 

Gráfico 1 – Valores do PRODETUR/NE I aplicados por estado e fonte de 
recursos (BID e Contrapartida Local) - US$ milhões - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: www.bnb.gov.br. 

O gráfico 2 apresenta uma dimensão clara dos percentuais que foram 

alocados por estado e o município de Maceió, tendo por base o somatório dos 

recursos aplicados (BID e Contrapartida Local) entre os que participaram do 

programa do PRODETUR/NE I em 2005. 

Gráfico 2 - Percentuais de aplicações do PRODETUR/NE I por estado, 
envolvendo somatório de recursos do BID e da Contrapartida Local - 2005 

 

 

 

 

 

                    

 

                    Fonte: www.bnb.gov.br. 



42 

 

Elaboração de Estudos e Projetos 11.072     2%
Desenvolvimento Institucional 21.787     3%
Saneamento 161.268   26%
Resíduos Sólidos -           0%
Proteção e Recuperação Ambiental 20.550     3%
Transportes 142.197   23%
Recuperação de Patrimônio Histórico 45.632     7%
Aeroportos 223.460   36%

TOTAL 625.966 100%

COMPONENTES US$ %

O quadro 6 apresenta a relação dos principais componentes investidos com 

os recursos do PRODETUR/NE I. Cabe destacar os investimentos realizados nas 

obras em Aeroportos, Saneamento e Transportes, infraestrutura necessária para 

dinamizar o produto turístico de cada estado de da região como um todo. 

Quadro 6 – Valores do PRODETUR/NE I aplicados por componente, 
envolvendo somatório dos recursos do BID e da Contrapartida Local - US$ 

milhões (Estados e União) - 2005 
 

 

 

 

 

                      Fonte: www.bnb.gov.br.  

                           *Modificado pelo autor 

 

Dos recursos disponibilizados pelo BID e Contrapartida Local, como mostra o 

gráfico 3, grande parte foi investido em reformas e melhorias dos aeroportos das 

capitais nordestinas. Em torno de R$ 109 milhões de reais foram fornecidos pelo BID 

e R$ 115 milhões de reais pela Contrapartida Local. 

Gráfico 3 - Valores do PRODETUR/NE I aplicados por componente e fonte de 
recursos (BID e Contrapartida Local) - US$ milhões - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: www.bnb.gov.br. 



43 

 

Em termos percentuais este valor representou cerca de 35,70% dos 

investimentos realizados em melhorias nos Aeroportos. Cabe destacar também, que 

25,76% foram destinados a obras de Saneamento e 22,72% em Transportes como 

melhor apresentado no gráfico 4. 

Gráfico 4 - Percentuais de aplicações do PRODETUR/NE I por componente, 
envolvendo somatório de recursos do BID e da Contrapartida Local - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: www.bnb.gov.br. 

O gráfico 5 mostra os valores que foram planejados e os que foram realizados 

por componentes de investimento durante o Programa do PRODETUR/NE I. Cabe 

destacar que, grande parte dos recursos, aportados para cada componente de 

investimento entre os estados contemplados foi investida. A maior dispersão que se 

percebe entre o que foi planejado e realizado encontrou-se no componente de 

Transportes, o que mostrou um número bem maior de gastos que foram realizados 

além do planejado. 
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Gráfico 5 – Investimentos planejados e alcançados por componente do 
PRODETUR/NE I – 2005 - US$ milhões 

 

 

 

 

 

                      

         Fonte: www.bnb.gov.br. 

Em um período de tempo de 13 anos (1993-2005), os investimentos que 

foram planejados pelos estados contemplados pelo Programa do PRODETUR/NE I, 

a maioria deles estava previsto de acontecer entre o período de 1994 à 1997. Mas, 

somente a partir de 1998 até 2005 obtiveram os primeiros resultados como mostra o 

gráfico 6. 

Gráfico 6 – Cronograma de desembolsos PRODETUR/NE I: Planejado x 
Alcançado - 2005 

 

 

 

 

 

        

 

      Fonte: www.bnb.gov.br. 

Dos recursos totais disponibilizados para o PRODETUR/NE I, 6% foram 

garantidos para a realização de investimentos no estado do Rio Grande do Norte, 

conforme apresentado no quadro 5 e no gráfico 2 acima. Os municípios 

contemplados com os recursos dessa primeira fase do programa foram: Natal, Nísia 
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Floresta, Parnamirim, Ceará Mirim, Tibau do Sul e Extremoz. Alguns órgãos do 

governo também foram beneficiados como: DER, SETUR, IDEMA e CAERN. 

No quadro 7 apresenta-se o detalhamento dos recursos do PRODETUR/NE I 

aplicados nos municípios potiguares, por componente definido no programa. 

Percebe-se que cerca de 23,10% dos recursos foram aplicados em projetos para o 

município de Natal. 

Quadro 7 – Investimentos realizados nos municípios do Rio Grande do Norte 
com os recursos do PRODETUR NE I (R$) - 2002 

     Fonte: FONSECA (2005, p. 129) 

    *Refere-se aos órgãos do governo do Rio Grande do Norte: DER, SETUR, IDEMA e CAERN. 
 

Entre os componentes definidos pelo programa, o estado do RN não 

apresentou investimentos em Resíduos Sólidos e Recuperação do Patrimônio 

Histórico. O quadro 8 apresenta a relação dos principais projetos desenvolvidos 

pelos municípios potiguares com os recursos oriundos do PRODETUR NE I. A 

maioria dos projetos desenvolvidos concentrou-se nos componentes de 

Desenvolvimento Institucional, Transportes e as obras de melhoria do Aeroporto 

Augusto Severo. 
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Elaboração de Estudos e Projetos Estudos e projetos preparação do PRODETUR/NE Estado
IDEMA - Controle de Atividades Poluidoras, Diagnóstico Ambiental e Macrozoneamento

DER - Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gerência de Contratos
CAERN - Macromedição e Pitometria e Rec. Da Micromedição (TA 04)

SETUR - Informatização
SETUR - Desenvolvimento do Sistema e Planejamento

Reequipamento da Unidade Executora Estadual: Informática
Prefeitura Municipal de Ceará Mirim - Atualização Cartográfica Litoral Oriental
Prefeitura Municipal de Ceará Mirim - Plano Diretor e Legislação Urbanística
Prefeitura Municipal de Extremoz - Atualização Cartográfica Litoral Oriental
Prefeitura Municipal de Extremoz - Plano Diretor e Legislação Urbanística

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta - Atualização Cartográfica Litoral Oriental
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta - Plano Diretor e Legislação Urbanística
Prefeitura Municipal de Parnamirim - Atualização Cartográfica Litoral Oriental
Prefeitura Municipal de Parnamirim - Plano Diretor e Legislação Urbanística

Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - Atualização Cartográfica Litoral Oriental
Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - Plano Diretor e Legislação Urbanística

Ponta Negra - SES (incluindo drenagem pluvial - 5,2km de rede)
Via Costeira - SES (Ponta Negra)

Resíduos Sólidos Não houve investimentos no RN nesse componente -
Proteção e Recuperação Ambiental Elaboração do Plano de Manejo e ações de estruturação do Parque das Dunas Natal

Implantação e Ligação Entrocamento BR 101 - Pitangui (RN 305) / Jacumã
Rodovia BR 101: Muriú

Rodovia BR 101: Pitangui
Pitangui / Graçandu / Barra do Rio
Rodovia Goianinha / Tibau do Sul Goianinha, Tibau do Sul

Rodovia Nova Parnamirim / Entrocamento BR 101
Rodovia Entrocamento RN 313: Nova Parnamirim

Rodovia RN 313: Trecho Pium / BR 101
Rodovia Nova Parnamirim / Rota do Sol
Rodovia RN 063: Binário Pirangi do Sul

Rodovia RN 063: Trecho Barra de Tabatinga / Barreta
Rodovia RN 063: Trecho Pirangi do Sul / Barra de Tabatinga

Pavimentação e Sinalização de Vias de Ponta Negra
Sistema de Urbanização da Praia de Ponta Negra

Recuperação de Patrimônio Histórico Não houve investimentos no RN nesse componente -
Reforma e ampliação do terminal de passageiro do Aeroporto Augusto Severo

Construção de edifícios de apoio
Ampliação do estacionamento de veículos

Vias de acesso
Obras Complementares - terminal de cargas

COMPONENTE MUNICÍPIO

Transportes

Parnamirim

Natal

Nísia Floresta

Extremoz

Aeroportos

PROJETO

Desenvolvimento Institucional

Saneamento

Parnamirim

Estado

Ceará Mirim

Extremoz

Nísia Floresta

Parnamirim

Tibau do Sul

Natal

Quadro 8 – Projetos desenvolvidos nos municípios potiguares com recursos 
do PRODETUR NE I - 2002 

Fonte: www.bnb.gov.br.  

*Modificado pelo autor 

 

O PRODETUR/NE I foi concluído e os objetivos específicos do Programa 

compreendiam: 

• Atrair atividades turísticas privadas adicionais e de melhor padrão; 

• Gerar oportunidades de emprego; 

• Melhorar os níveis de renda; 

• Aumentar as receitas públicas; 
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• Beneficiar a população de baixa renda das áreas selecionadas com 

disponibilização dos serviços de abastecimento de água, esgotos e 

acessos pavimentados; 

• Aumentar a capacidade dos Estados beneficiados de acompanhar a 

demanda por serviços básicos. 

Para alcançar tais objetivos, o Programa tinha como estratégia melhorar as 

condições de infraestrutura de apoio em áreas definidas de expansão turística 

através do financiamento de obras múltiplas de saneamento, transportes, 

preservação ambiental, recuperação do patrimônio histórico e desenvolvimento 

institucional. Entretanto, também pôde ser observada a ocorrência de impactos 

socioambientais negativos direta e indiretamente associados às intervenções 

realizadas. Tais impactos tiveram uma repercussão negativa, além de possivelmente 

representarem comprometimento de parte dos resultados do Programa. 

(www.bnb.gov.br). 

Com o conhecimento desses resultados observados, durante as negociações 

do PRODETUR/NE II, iniciadas em 1999, dois grandes direcionamentos estratégicos 

foram definidos: 1) a reparação dos impactos negativos resultantes da primeira fase 

do Programa e 2) a não repetição de tais impactos em sua segunda fase, por meio 

da incorporação dos princípios do Desenvolvimento Sustentável. (www.bnb.gov.br).  

Segundo Paiva (2010), resultados satisfatórios do PRODETUR I e o cenário 

de sucesso motivaram a concepção do PRODETUR II. As negociações iniciadas em 

1999 foram sucedidas por estratégias mais racionais em substituição às anteriores, 

que muitas vezes se baseavam em tentativas de acerto e erro. Para a continuidade 

do programa foram disponibilizados US$ 800 milhões. A grande inovação na 

segunda fase é a definição de pólos turísticos e a ampliação do seu raio de ação, ao 

serem incluídos os estados de Espírito Santo e Minas Gerais, este último integrante 

da zona conhecida como Polígono das Secas da região nordestina. 

Assim, foram definidos os seguintes pólos: São Luís (Maranhão), Costa do 

Delta (Piauí), Costa do Sol (Ceará), Costa das Dunas (Rio Grande do Norte), Costa 

das Piscinas (Paraíba), Costa dos Arrecifes (Pernambuco), Costa dos Corais 

(Alagoas), Costa dos Coqueirais (Sergipe), Salvador e Entorno (Bahia), Chapada 
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Diamantina (Bahia), Litoral Sul (Bahia), Costa do Descobrimento (Bahia), Costa das 

Baleias (Bahia), Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) e Capixaba do Verde e das 

Águas (Espírito Santo). Todos os investimentos são inseridos em um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS elaborado para cada 

pólo turístico. A figura 2 mostra os principais pólos de turismo que foram definidos na 

segunda fase do Programa PRODETUR NE II. 

Figura 2 – Pólos de Turismo – PRODETUR NE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: www.bnb.gov.br. 

 

O PRODETUR NE II foi um desdobramento da política de “mega-projetos”, 

concebido inicialmente para o Nordeste e posteriormente expandido para todo o 

país. Seu formato reforça uma vertente centralizadora e de concentração de 

infraestrutura em territórios previamente escolhidos, denominados à época, pólos de 

desenvolvimento turístico. Embora diferentes, 

 
 
as políticas de mega projetos e PRODETUR NE são exemplos nacionais 
de um processo mundial de expansão das fronteiras espaciais do turismo, 
da apropriação privada de espaços movida pela atividade turística, da 
transformação do espaço em mercadoria, do triunfo do valor de troca em 
relação ao valor de uso do espaço e de uma intrigante supremacia do 
turismo – na competição com outras atividades produtivas – que tem por 
finalidade a construção e a reconstrução do espaço para seu uso. (CRUZ, 
2003, p.156). 
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Bahia 39.000     16%
Ceará 60.000     25%
Minas Gerais 27.500     12%
Pernambuco 75.000     32%
Piauí 15.000     6%
Rio Grande do Norte 21.300     9%

TOTAL 237.800 100%

ESTADOS US$ %

Com base no planejamento estratégico, os recursos do programa devem 

contemplar: consultoria, capacitação, sistemas e equipamentos de informática, 

material de apoio e instalações físicas. O fortalecimento institucional deve resultar na 

eficácia da gestão do turismo; ampliação da participação da sociedade no controle 

social; redução dos impactos negativos das atividades turísticas; e melhoria no 

atendimento. O processo de contratação dos subempréstimos para o PRODETUR 

NE II foi concluído em junho de 2006 e os estados que foram contemplados podem 

ser visualizados no quadro abaixo. Vale ressaltar que 32% dos recursos foram 

destinados ao estado de Pernambuco, 25% para o Ceará e 16% para Bahia 

respectivamente, o que soma 73% dos recursos. 

Quadro 9 – Contratos de Subempréstimos do PRODETUR NE II (US$ milhões) - 
2006 

 
 

 

 

 

 

                      Fonte: www.bnb.gov.br 

Ao propor conceitos ainda não familiarizados pelos atores envolvidos, o 

programa esbarra em alguns entraves tais como, planejamento participativo ou 

desenvolvimento sustentável, mas funciona como uma grande oficina de 

aprendizagem. Cabe às secretarias estaduais de turismo desenvolver ações no 

sentido de valorizar pessoal por meio de capacitações; fomentar o desenvolvimento 

do turismo sustentável; incentivar a participação da sociedade através de 

mecanismo de controle social; promover a articulação das ações; e melhorar o 

atendimento aos turistas. Todavia, muitas dessas secretarias não possuem um 

planejamento definido, bem estruturado e articulado com propostas viáveis como 

geração de emprego e renda, serviços públicos de qualidade, ampliação do mercado 

de consumo, etc. 
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Bahia
Ceará
Minas Gerais
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte

89%
100%

ESTADOS %

99%
100%
96%
100%

Quadro 10 – Comprometimento dos recursos do PRODETUR NE II - 2009 
 

 

 

 

 

                                Fonte: www.bnb.gov.br 

No Rio Grande do Norte, os subempréstimos concedidos representam 9% do 

total, 100% dos valores foram empregados em projetos desenvolvidos nos pólos 

turísticos, entre eles, o Pólo Costa das Dunas, principal do Estado.  

Vale destacar também, os projetos desenvolvidos na região do Seridó, entre 

eles: a Atualização e/ou Diagnóstico da Oferta e Demanda de Capacitação 

Profissional e Empresarial, Plano de Turismo Arqueológico e Estudo de Concepção 

e Viabilidade para Centro de Interpretação (validação da localização em Cerro 

Corá), Projetos Executivos e Infraestrutura dos Sítios Arqueológicos do Seridó e do 

Centro de Interpretação, etc. A lista completa com a relação das principais 

atividades desenvolvidas no RN classificadas por componente com os recursos do 

PRODETUR NE II encontram-se no Quadro 11 nos Anexos deste trabalho. 

As intervenções públicas de turismo que estão sendo realizadas no Rio 

Grande do Norte são relacionadas às diretrizes políticas contidas no PNT 

2007/2010, sendo o macroprograma de regionalização do turismo carro-chefe 

dessas intervenções. O órgão local responsável pela efetivação dessas diretrizes é a 

Secretaria Estadual de Turismo – SETUR-RN – que tornar-se um órgão executor, 

intermediando as diretrizes nacionais com as especificidades locais.  

Segundo Fonseca (2005, p. 53),  

 
 
Devido ao fato de o estado do RN não ter uma política de turismo 
sistematizada que ordene o setor, geralmente suas ações são estruturadas 
a partir do que é recomendado pelo macroprograma referido que, de 
acordo com sua proposta de interiorização, desconcentração e 
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diversificação dos produtos turísticos, sugere a aglutinação dos municípios 
estaduais em pólos. 
 
 
 
 

Segundo Vieira (2007), a definição dos pólos de turismo, ou “zoneamento de 

regiões homogêneas” é uma metodologia bastante utilizada no planejamento em 

turismo, com o intuito de zonear áreas, a fim de nelas serem executados programas 

de ações e atividades específicas, bem como definir unidades de ordenamento. O 

cuidado que se deve ter ao se fazer o zoneamento de pólos de turismo, é aglutinar 

as unidades a partir da maior similitude possível entre elas.  

Porém, percebe-se que, no caso do RN, existem certas discrepâncias, pois os 

municípios apresentam uma configuração geográfica bastante diferenciada, 

permitindo dividir o estado em cinco pólos turísticos, cada qual com suas 

particularidades como demonstrado na figura 3. Além da diretriz política de divisão 

do estado em pólos, o macroprograma de regionalização do turismo ainda sugere a 

estruturação de alguns programas específicos com base no tripé interiorização, 

desconcentração e diversificação do produto turístico. 

Figura 3 – Estado do Rio Grande do Norte por Pólos Turísticos 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA (2009, p. 54). 
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Pólo Costa das Dunas  

A região oferece uma infraestrutura de hotéis, pousadas e restaurantes que 

servem comida caseira e frutos do mar. O Litoral Leste é repleto de praias desertas 

de areia branca tendo como paisagem de fundo, inúmeros coqueiros, rios 

encontrando com o mar, dunas, exuberantes, lagoas de água doce, manguezais, 

atrativos da Mata Atlântica, como a área de preservação denominada Mata Estrela, 

totalmente intocada em Baía Formosa. 

 Pólo Agreste-Trairi 

O Pólo Agreste/Trairi encanta pela beleza deste pedaço de Sertão 

Nordestino, excelente para a prática do Turismo de Aventura pelas suas serras, 

rochas e lajedos. Os festejos juninos e religiosos, as tradicionais vaquejadas e a 

culinária são outros atrativos para quem visita uma das 13 cidades da Região.  

Pólo Costa do Sal ou Costa Branca 

Essa região é grande produtora de sal, petróleo e fruticultura. Reúne sítios 

arqueológicos e paleontológicos. O Pólo Costa Branca possui uma boa infraestrutura 

turística, composta por hotéis, pousadas, bares e restaurantes.  

Pólo Serrano 

O clima ameno de suas cidades, que varia entre 16º a 22º, é uma das 

principais características dos destinos que compõem o Pólo Serrano. O clima de 

serra e a gastronomia requintada fazem da região o melhor lugar para se viver a 

experiência do "inverno nordestino". 

Pólo Seridó  

Localizado ao sul do Estado, o Pólo Seridó é constituído por ecossistemas 

naturais e possui uma vegetação única no planeta: a caatinga. Faz parte do 

Nordeste semi-árido e abrange importantes sítios arqueológicos que registram a 

presença do homem pré-histórico através de enigmáticas inscrições rupestres. O 

Pólo Seridó ainda apresenta majestosas serras, cavernas misteriosas, trilhas, rios, 

açudes e tanques naturais. A força das tradições populares, como folguedos e festas 

religiosas, despertam o fascínio dos visitantes. Entre suas maiores potencialidades 
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turísticas, incluem-se também a gastronomia genuinamente sertaneja e seu rico 

artesanato com seus famosos bordados. 

O incentivo à realização de eventos nesses pólos é a porta de entrada para 

que as riquezas culturais, gastronômicas, o ecoturismo, as festividades populares e 

religiosas possam servir de ferramentas capazes de incrementar o turismo no interior 

do estado, gerando emprego e renda para os municípios e mudando um pouco 

dessa visão de turismo de “sol e mar” que é vendido do estado.  

A intervenção da política de turismo com ações que impulsionem os turistas 

vindos da capital e de pólos emissores regionais a conhecerem as atrações do Rio 

Grande do Norte é fundamental para que se consolidem os esforços dos governos e 

empresários rumo a interiorização do turismo.  

O programa PRODETUR NE II prevê investimentos para os municípios 

inseridos pelos pólos em cinco componentes: 

• Desenvolvimento de Produto Turístico; 

• Apoio a Comercialização do Turismo; 

• Infraestrutura e Serviços Básicos; 

• Fortalecimento Institucional; 

• Gestão Ambiental. 

Todos os estados que foram contemplados com recursos do PRODETUR NE 

II estão com obras em execução. Parte ou todo dos recursos concedidos já foram 

implementados nos pólos turísticos desenvolvidos em seus respectivos estados. A 

atuação do programa na estruturação e modernização da acessibilidade aos 

diversos destinos turísticos, bem como na infraestrutura de serviços básicos, 

aumentou a atração de investimentos privados dos setores turísticos e afins. O 

Programa inclui ações nos âmbitos nacional, estadual e municipal. 

 
1.2.6 Programa Nacional de Financiamento do Turismo – Sistema BNDES 

O programa do BNDES tem por objetivo apoiar empreendimentos conduzidos 

pelo setor privado do segmento do turismo nas localidades que apresentem 
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potencial para tal, contribuindo para o desenvolvimento e competitividade do 

segmento no país. Os financiamentos do sistema BNDES para o segmento do 

turismo destinavam-se, quase que exclusivamente, à implantação, expansão e 

modernização do parque hoteleiro. No entanto, a partir de 1994 começaram a 

despontar os financiamentos para projetos destinados à implantação de parques 

temáticos e aquáticos, e com a criação do programa de turismo, esses 

financiamentos deverão se encaminhar também para outros setores. (CASIMIRO 

FILHO, 2002). 

Buscando gerar empregos e ofertar mercadorias de qualidade a preços 

competitivos, a área de comércio e serviços vem passando por intenso processo de 

modernização, assim como outras atividades econômicas no país. Atento a esta 

realidade, o BNDES disponibiliza linhas de apoio financeiro adequadas às empresas 

de todos os portes que atuam na área de comércio e serviços com o objetivo de 

fomentar, estruturar e acompanhar o desenvolvimento de projetos relativos ao setor, 

sempre visando ao aumento da produtividade e eficiência das empresas brasileiras. 

O Banco ainda oferece condições especiais de financiamento a projetos 

voltados à modernização da infraestrutura de empreendimentos nas áreas de 

educação, saúde, assistência social e turismo. Outro foco de atuação do BNDES é o 

desenvolvimento de ações institucionais que visem ao estabelecimento de parcerias 

entre outras entidades públicas e privadas. (www.bndes.gov.br).  

As principais linhas de financiamento do BNDES são divididas em três 

mecanismos de apoio: financiamento, valores mobiliários e garantias que podem ser 

combinados numa mesma operação financeira. Entre os principais programas 

oferecidos pelo banco para o segmento de comércio, serviços e turismo, bem como 

suas principais características, podem ser visualizados no quadro 12, sendo os mais 

recentes, os Programas BNDES ProCopa Arenas e BNDES ProCopa Turismo que 

tem ajudado as capitais brasileiras que irão sediar a Copa do Mundo de 2014 na 

construção dos seus estádios de futebol. A relação dos principais produtos 

oferecidos pelo BNDES encontra-se entre os anexos desse trabalho no quadro 13. 
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IES

BNDES 
Procaminhoneiro

Programas Observações

BNDES 
Construção Civil

Apoio ao aumento da qualidade das empresas de construção civil.

BNDES PER 
Alagoas e 

Pernambuco

Apoio emergencial a empresas localizadas em municípios dos Estados de
Alagoas e Pernambuco, afetados por desastres naturais ocorridos em junho
de 2010.

Financiamento para aquisição de caminhões, direcionado a empresas
prestadoras de serviços de transporte.

BNDES ProCopa 
Arenas

Financiamento à construção e reforma das arenas que receberão os jogos
da Copa do Mundo de 2014 e de urbanização do seu entorno.

BNDES ProCopa 
Turismo

Financiamento à construção, reforma, ampliação e modernização de hotéis,
de forma a aumentar a capacidade e qualidade de hospedagem em função
da Copa do Mundo de 2014.

Apoio à melhoria da qualidade do ensino das Instituições de Educação 
Superior.

Quadro 12 – Programas do BNDES - 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fonte: www.bndes.gov.br.  

       *Modificado pelo autor 

 

No Rio Grande do Norte, os principais projetos que são financiados com 

recursos do BNDES no período de 2010/2011 estão descritos no quadro 14 

localizado nos anexos. O que se pode observar é que nesse período, os principais 

projetos financiados pelo BNDES que se reportam ao segmento do turismo é a 

construção do estádio Arena das Dunas no município de Natal para sediar os jogos 

da Copa do Mundo de 2014. 

 

1.2.7 Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT 

A municipalização do turismo é um processo de desenvolvimento realizado 

por meio da conscientização, sensibilização, estímulo e capacitação dos agentes e 

das populações dos municípios. O programa propõe a descentralização e a 

participação da comunidade, na elaboração dos projetos e nas decisões de seus 

próprios recursos, como fundamentos indispensáveis à gestão da atividade. O 

Governo acredita que o envolvimento da população residente no planejamento 

turístico municipal conduza a uma maior colaboração na busca de resultados mais 

eficientes (EMBRATUR, 1998). 
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Durante muitos anos defendeu-se a idéia de que seria mais adequado 

concentrar os processos de planejamento e de gerenciamento do turismo no 

município, pois é nesse domínio que o setor se desenvolve de fato, graças aos 

atrativos locais, utilização de serviços e geração de impostos. Foi assim que nasceu, 

em 1994, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) elaborado 

pela EMBRATUR por meio do Ministério do Esporte e Turismo e tendo a 

Organização Mundial do Turismo (OMT) como consultora para orientar o 

planejamento da atividade em âmbito municipal. 

Considerado um divisor de águas por praticamente todas as esferas que 

estão direta ou indiretamente envolvidas com o setor turístico no Brasil, o programa 

introduziu, pela primeira vez, nesse segmento, políticas públicas que visavam 

conciliar o crescimento econômico e a inclusão social com a preservação da 

natureza. Seu principal objetivo foi dotar aos municípios brasileiros com potencial 

turístico, de condições técnicas e organizacionais para elaborar seus próprios planos 

de desenvolvimento, de acordo com suas necessidades e características. 

(EMBRATUR, 1998). 

Corroborando as orientações da OMT, o PNMT foi sustentado pelos seguintes 

pilares: 

• Sustentabilidade econômica, que inclui a análise da competitividade entre 

esses recursos; 

• Sustentabilidade social, que prevê a adaptabilidade e capacidade social; 

• Sustentabilidade ambiental, que analisa os níveis de visitação, os tipos de 

visitantes e seu comportamento; 

• Sustentabilidade cultural, que envolve um estudo sobre a singularidade, 

força e capacidade cultural; 

• Sustentabilidade política, determinada pelo apoio e envolvimento de 

residentes do destino turístico. 

Para os municípios se cadastrarem no programa do PNMT e, 

conseqüentemente, receber seus benefícios, era necessário passar por duas 

etapas. A primeira consistia em responder ao Relatório de Informações Turísticas 
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(RINTUR), enviado pela EMBRATUR, e a segunda era realizada por meio de uma 

solicitação formal do poder público municipal ao Comitê Estadual para formação de 

monitores municipais capacitados.  

Os monitores dos municípios engajados eram capacitados para realizar o 

processo de mobilizar a comunidade para a criação do Conselho e do Fundo 

Municipal, bem como para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

do Turismo. Esse foi um plano proposto pela OMT mediante os manuais que são 

utilizados pelo corpo técnico do programa. Depois de cumpridas todas as 

exigências, o município recebia da EMBRATUR o Selo de Município Prioritário do 

PNMT. (EMBRATUR, 1998). 

O “selo” possibilitava ao governo (federal e estadual) e às instituições 

parceiras (também nos níveis federal e estadual) orientarem os investimentos e/ ou 

incentivos concedidos aos municípios, que teriam prioridade para receber 

investimento público na área de infraestrutura de acesso, comunicação, saúde e 

similares; participar de programas e projetos apresentados pelas prefeituras para o 

desenvolvimento do setor turístico; e ter o direito de sediar projetos turísticos 

privados que solicitassem incentivos governamentais. 

Em se tratando do Rio Grande do Norte, para facilitar o desenvolvimento do 

turismo, foram criadas as Instâncias de Governança ou Pólos de Turismo (como 

definido na Figura 3). Trata-se de um conjunto de municípios com atratividade 

turística e se localizam relativamente perto. Por outro lado, o PNMT trabalha apenas 

o município de forma isolada, o que não configura vantagens competitivas 

suficientes para atrair demanda para esses lugares, pois não possuíam sequer 

infraestrutura básica e de serviços, bem como atrativos de significativo potencial 

turístico.  

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de 

Estado do Turismo – SETUR deu início ao processo de interiorização do turismo a 

partir da estruturação dos pólos turísticos criados em 2004. A região do Seridó teve 

uma especial atenção em função da parceria realizada entre o Governo e o 

SEBRAE/RN objetivando a elaboração do Plano de Turismo Sustentável – Roteiro 

Seridó, projeto que envolveu as parcerias do SESC, SENAC, SENAR, IDEMA, 
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Ministério do Turismo, Universidades, Prefeituras, ONGs e instituições financeiras. 

(SEBRAE, 2006). 

Conforme Soares (2006, p.11), 

 
 
no RN esse programa obteve o engajamento de 75 municípios, sendo os 
mais engajados e que cumpriram primeiro todas as etapas do programa, 
entre eles, os municípios de Parnamirim, na grande Natal, Currais Novos e 
Carnaúba dos Dantas, na região Seridó. Por seu engajamento esses 
municípios receberam da EMBRATUR, à época, o selo de ouro da 
instituição. 
 
 
 

Sete municípios seridoenses foram trabalhados pelo Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) entre os 17 de potencial turístico que o pólo da 

região do Seridó possui. Entre eles: Cerro Corá, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos 

Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó e Caicó. Esses municípios foram escolhidos 

inicialmente pelo programa pelo fato da atividade turística já apresentar alguma 

forma de desenvolvimento, nos quais foram concentradas ações pelo programa, 

com o objetivo de fomentar, de forma sistemática, o desenvolvimento sustentável do 

turismo, o que favoreceu a realização do Roteiro Seridó, como demonstrado na 

figura 4. 

Figura 4 – Roteiro Seridó - PNMT 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

                   Fonte: (SEBRAE, 2006, p.9).  
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O turismo vem se expandindo cada vez mais na região. O turismo de eventos 

ganha forma principalmente nas festas religiosas, nos eventos culturais e esportivos. 

O ecoturismo tem potencial para crescer, devendo ser praticado em uma natureza 

preservada. O turismo de aventuras tem nas serras e represas seridoenses sua 

matéria prima principal, em espaços na realidade pouco explorados turisticamente. 

Algumas ações que se fizeram ausentes no PNMT, como a integração dos 

municípios e segmentos de forma organizada por região, e o apoio à promoção e à 

comercialização desses destinos como produtos turísticos, pretende ser incluídas no 

PRT – Programa de Regionalização do Turismo. Com a regionalização, os 

municípios devem ser capazes de se articularem para coordenar conjuntamente 

seus esforços, tornando-se mais competitivos e garantindo melhores resultados nas 

suas ações de desenvolvimento do turismo local e regional, e, nesse sentido, há 

uma compreensão do governo de escala espacial, principalmente, de implantação 

de políticas de turismo voltadas ao local, os municípios, estabelecendo outro recorde 

espacial que se conjuga com o agrupamento de municípios, formando uma região 

turística. (SOUZA, 2006). 

 

1.2.8 Programa de Regionalização do Turismo 

O Programa de Regionalização do Turismo - PRT tem foco nas regiões, 

abrangendo diversos municípios, nos quais as ações são articuladas de forma 

conjunta visando o desenvolvimento do turismo. Nesse contexto, a SETUR/RN 

(2004, p. 10) sinaliza para o desenvolvimento e interiorização do turismo através do: 

 
 
Programa de Interiorização do Turismo que vinha sendo trabalhado, desde 
1995, em consonância com as diretrizes do PNMT, que tinha como 
principal objetivo conscientizar os municípios para a importância do turismo 
como instrumento de crescimento econômico, geração de empregos, 
melhoria da qualidade de vida da população e preservação de seu 
patrimônio natural e cultural. Em 2003, com a criação, pelo Mtur, do 
Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, a 
Interiorização do Turismo tomou um grande impulso no Estado, quando foi 
mapeado em 05 regiões turísticas, criando os Pólos: Costa das Dunas, 
Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste-Trairi, num total de 86 municípios. 
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As ações do Estado direcionadas ao turismo do Rio Grande do Norte vêm se 

organizando a partir de cinco pólos turísticos que abrangem quase todo o estado. 

Contudo, devido às características de cada município que compõe estes pólos o 

desenvolvimento não ocorre de forma igual para todos, sendo que alguns deles já 

sofrem com os impactos causados pelo turismo, onde uma das principais carências 

dos pólos diz respeito à infraestrutura básica e turística. Pode-se concluir que o PRT 

consiste num facilitador, bem como indutor do turismo no interior do RN, tendo em 

vista os objetivos que o norteiam. (VIRGINO, 2009). 

Desde que o Plano Nacional do Turismo (PNT) começou a ser formulado pelo 

Ministério do Turismo (MTUR), houve a preocupação em repensar o modelo de 

gestão proposto pelo Programa de Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) 

que, até então, imperava como balizador das políticas públicas de turismo no Brasil. 

Muitos aspectos desse programa foram mantidos e outros aprimorados. Assim, 

foram realizadas novas ações, estratégias e reformas na estrutura do governo e do 

ministério para atender às demandas do mercado nacional e internacional. A 

principal delas consistiu na elaboração do Programa de Regionalização do Turismo - 

Roteiros do Brasil (PRT). 

A transição da etapa de municipalização para a de regionalização do turismo 

influiu rapidamente na percepção daqueles que atuam no processo de formulação, 

mobilização, execução e comercialização do produto turístico, bem como dos que 

definem os instrumentos de política e de gestão pública. (BORGES, 2004). 

O Brasil é um dos maiores países do mundo e suas potencialidades turísticas, 

além de serem bastante diversificadas, encontra-se em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Após uma análise da experiência do PNMT, em que foram 

computados os respectivos erros e acertos da municipalização, foi possível aos 

gestores de turismo do país entender porque algumas propostas funcionam melhor 

em determinados contextos e alguns instrumentos de planejamento são mais difíceis 

de serem praticados. Logo, surge uma expectativa de que o aperfeiçoamento de 

novos projetos para o turismo seja capaz de mobilizar e motivar a sociedade por 

meio do sentimento de que “fazer parte” possa provocar um movimento para a 

construção coletiva do desenvolvimento sustentável. 
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O PNT, com o objetivo primordial de promover o crescimento integrado da 

atividade no país, elegeu como sua principal diretriz o Programa de Regionalização 

do Turismo – Roteiros do Brasil (Figura 5). Em seu documento, o programa elucida, 

 
 
A Regionalização do Turismo é um modelo de gestão de política pública 
descentralizada, coordenada e integrada, baseada nos princípios da 
flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 
interinstitucional e na sinergia de decisões. Regionalizar é transformar a 
ação centrada na unidade municipal em uma política pública mobilizadora, 
capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o 
processo de desenvolvimento local e regional, estadual e nacional de forma 
articulada e compartilhada. (WWW.TURISMO.GOV.BR). 
 

 

Nesse sentido, o programa propõe o ordenamento da atividade turística com 

ênfase no desenvolvimento regionalizado, visando à estruturação, qualificação e 

diversificação da oferta turística brasileira por meio da organização, planejamento e 

gestão das atividades turísticas por regiões.  

Figura 5 - Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil - 2009 

Fonte: www.turismo.gov.br 
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O modelo de gestão adotado pelo Ministério do Turismo está voltado para o 

interior dos municípios do Brasil, para as suas riquezas ambientais, materiais e 

patrimoniais, e para as suas populações, em contraponto aos prejuízos impostos 

pela modernização. Esse propósito pode ser alcançado pela gestão compartilhada, 

pelo planejamento nacional construído a partir das especificidades locais com 

enfoque no desenvolvimento regional. Para tanto, devem ser criadas condições que 

propiciem a contribuição e a participação das várias esferas da sociedade, de modo 

a se chegar à oferta de produtos e serviços diversificados, qualificados e exigidos 

pelos mercados nacionais e internacionais. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004) 

Com base nesses anseios, definiu-se como estratégico o planejamento 

participativo, considerando-se como âncoras do processo os instrumentos, planos e 

programas nacionais, estaduais e locais, suas particularidades e especificidades, 

além da constituição dos Fóruns Estaduais de Turismo.  

E, na busca de consolidar e dar longevidade ao modelo de gestão 

regionalizada foram estabelecidas diretrizes que fundamentam o Programa, são elas 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004): 

• A consolidação de coordenações de turismo em âmbito municipal, regional 

estadual e nacional; 

• A aplicação de instrumentos metodológicos que possam responder às 

necessidades nacionais e às particularidades de cada realidade, tais como o 

inventário da oferta turística, matrizes para a definição, estruturação e avaliação de 

roteiros, métodos e técnicas para a mobilização, e organização local com foco na 

região; 

• A definição de parâmetros de modelo de acompanhamento e avaliação; 

• A implantação de um sistema de informações que resgate, reúna, organize e 

faça circular os dados do Programa. O Programa inclui ações nos âmbitos regional, 

estadual e municipal.  

O alcance dos objetivos propostos no Programa de Regionalização do 

Turismo, assim como seu planejamento, implementação, monitoria e avaliação, está 

estreitamente vinculado ao estabelecimento de uma gestão coordenada e 
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compartilhada das ações. A formação de parcerias envolvendo o setor público e 

privado, a sociedade civil e o terceiro setor apresentam-se como fator fundamental 

no estabelecimento desse propósito. 

Em âmbito nacional, o Programa é coordenado pelo Ministério do Turismo, 

com apoio do Conselho Nacional de Turismo, por meio da Câmara Temática de 

Regionalização. O MTUR também estabelece canais de interlocução com as 

Unidades Federais (UF), por meio de Órgãos Oficiais de Turismo, apoiados pelos 

Fóruns Estaduais de Turismo e pelas Câmaras Temáticas de Regionalização 

Estaduais – que fazem parte dos Fóruns. Os Órgãos Oficiais de Turismo das UFs, 

por sua vez, se relacionam com as regiões turísticas por meio das Instâncias de 

Governança Regionais, instaladas, ou em fase de instalação, e com os municípios, 

mediante os Órgãos Municipais de Turismo e seus colegiados locais, que, em 

alguns casos, são os já criados Conselhos Municipais de Turismo. O PRT 

estabelece um sistema de hierarquia e de prioridade das políticas de turismo, em 

que as instâncias de menor nível de governo – as municipais – se submetem às 

regionais, geridas pelas estaduais, que, por sua vez, são exclusivamente orientadas 

pela instituição máxima do governo federal. 

Figura 6 - Estrutura de Coordenação do Programa de Regionalização do 
Turismo 

                

                                

Fonte: www.turismo.gov.br  
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Segundo Sansolo & Cruz (2003), essa nova estrutura adquirida pelo turismo 

na administração pública federal é um reflexo da reconhecida e crescente 

importância que tem esta atividade hoje, sobretudo no plano econômico, por sua 

capacidade de dinamizar diversos setores produtivos, gerar riqueza, renda e 

empregos.  

O Programa de Regionalização tem como objetivo identificar as 

potencialidades turísticas da região e, ao mesmo tempo, desenvolver uma cultura de 

hospitalidade, criando-se uma conscientização da população envolvida, no sentido 

de valorizar o meio ambiente, o patrimônio natural, cultural e social. 

Simultaneamente, procura dotá-la de meios para se inserir no processo de produção 

da atividade, atuando nos mais diversos serviços de apoio à atividade turística. O 

capítulo seguinte abordará o fenômeno do turismo religioso como atividade atuante 

no processo de desenvolvimento social e econômico. 
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CAPÍTULO 2 – CONCEITOS E EVOLUÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO 
 

A atividade turística envolve o movimento constante de pessoas, que se 

deslocam de um local de origem a um destino qualquer. O deslocamento e a 

permanência de pessoas longe de seu local de moradia provocam profundas 

alterações econômicas, políticas, culturais, sociais e ambientais que podem 

apresentar aspectos positivos e negativos. 

Ao longo dos tempos, o segmento da religiosidade tem causado uma forte 

influência na cadeia turística. A noção do turismo religioso se desenvolve a partir da 

compreensão das motivações turísticas. A única diferença desse segmento turístico 

em relação aos demais é a motivação religiosa como razão principal desses 

deslocamentos. 

Assim, esse capítulo apresenta a evolução do segmento do turismo religioso, 

bem como a predominância do setor de turismo como principal atividade a ser 

desenvolvida. Cabe também destacar que em algumas regiões, os investimentos 

realizados nesse setor podem modificar sua economia bem como o espaço regional. 

 

2.1 Evolução Histórica do Turismo Religioso 

O fenômeno das peregrinações é próprio de cada cultura. Cada país ou 

região tem uma conformação histórica, política, cultural, religiosa e econômica que 

vai determinar a forma, a intensidade e o sentido do andar, nas suas rotas de fé. 

Essa diversidade de motivações, no entanto, acaba remetendo a uma mesma 

essência: as peregrinações constituem um fenômeno ligado à natureza do ser 

humano. 

Nos séculos III e IV da Era Cristã, os fiéis começaram a cultivar o hábito de 

viagens de caráter religioso. Também foi o início da longa série de visitas a igrejas e 

santuários. Observações essas que levaram à prática do Turismo Religioso. 

(ANDRADE, 2000). 

O surgimento de vários santuários começou a distinguir-se em locais 

afastados das cidades, em meio à natureza inóspita. Na austeridade desses locais 

desabitados e isolados, o aparecimento desses templos propiciou o 
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desenvolvimento das comunidades locais. O fato importante a destacar é que 

ocorreram deslocamentos contínuos de pessoas em toda a história da humanidade 

cuja origem motivacional principal era de cunho religioso. 

De acordo com Abumanssur (2003) citado por Vilhena (2003, p. 13 e 14),  

 
 
Os fluxos migratórios são alavancados por fatores diversos que podem 
ocorrer isoladamente ou em combinações múltiplas [...]. Guerras, 
comércio, poder e controle dos governantes sobre as populações exigiam 
estradas, rotas comerciais que por terra e mar mapearam de novo tanto o 
mundo conhecido como aquele a ser descoberto. A pilhagem, o comércio, 
o interesse intelectual e prático levaram por longos caminhos tecnologias, 
objetos de arte, armamentos, obras literárias, filosóficas, cientificas, 
religiosas e econômicas. Sucederam assim, desconstruções, 
reconstruções, adaptações e inovações impulsionando os 
desenvolvimentos regionais. 
 

 

Ao longo dos tempos, as peregrinações refloresceram de modo diferente 

ainda que apresentando os mesmos elementos de suporte como os dogmas da 

religião católica e os valores bíblicos. Os romeiros passam a compartilhar não 

apenas a fé como também a intenção de desfrutar de momentos de lazer em 

conjunto, onde era rompido o cotidiano de trabalho. Observava-se assim, a 

descoberta de outras atividades desenvolvidas em função do Turismo Religioso. 

Atualmente, as peregrinações e as festas religiosas continuam a ser, em 

geral, um fenômeno de forte coesão humana expressa na religião e no lazer. Estas 

assumem novos papéis e sentidos que contradizem suas antigas tradições. A sua 

prática efetiva realiza-se de diversas maneiras: as peregrinações aos locais 

sagrados, às festas religiosas que são celebradas periodicamente, os espetáculos, 

as representações teatrais de cunho religioso e os congressos, encontros e 

seminários, ligados à evangelização. 

Em função dessa atuação, os locais de peregrinações e romarias propiciaram 

também o surgimento de outras atividades de caráter não-religioso e, que 

contribuem não só como complemento, mas também para desenvolver a economia 

local. Entre eles, pode citar o aparecimento de pousadas, hospedarias, hotéis, 

motéis, povoados, portos, cidades, restaurantes, comércio de artesanato, mercado 
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1. Lazer, recreação e férias
2. Visitas a parentes e amigos
3. Negócios e motivos profissionais
4. Tratamento de saúde
5. Religião/ peregrinações
6. Outros motivos

informal, transporte, bares, além da geração de empregos nos setores de comércio, 

saúde, segurança pública e turismo. 

Segmentos como hospedagem, comércio, alimentação e lazer são 

diretamente afetados pelo afluxo turístico implicando na reconfiguração do uso do 

espaço, em função do planejamento de infraestrutura receptiva e organização 

econômica. 

As comunidades buscam nos recursos próprios explorar alternativas que 

gerem condições para o desenvolvimento, assim como um meio econômico que 

venha a beneficiar a todos. Segundo Coriolano (2003, p.118) o ideal “é priorizar as 

alternativas de desenvolvimento econômico que evitem impactos ambientais, 

econômicos, sociais e culturais adversos”. Um desses recursos pode ser encontrado 

na religião, associando a relação entre turismo e religiosidade. 

A motivação religiosa está classificada pela OMT entre os principais motivos 

das viagens turísticas, como apresentado no quadro 15. Fato este destacado por 

Dias e Silveira (2003) e citado por Andrade (2003, p. 79). 

 
 
Ressalvados o turismo de férias e de negócios, o tipo de turismo que mais 
cresce é o religioso porque, além dos aspectos místicos e dogmáticos, as 
religiões assumem o papel dos agentes culturais importantes em todas as 
suas manifestações de proteção de valores antigos, de intervenção na 
sociedade atual e prevenção no que diz respeito ao futuro dos indivíduos e 
sociedades. 
 

 

Quadro 15 – Classificação do motivo da visita (ou viagem) por divisões, para 
turismo receptor, emissor interno 

 

 

 

 

                                        Fonte: Dias e Silveira (2003, p.14). 

 

As viagens em busca de espaços próprios para as manifestações de fé 

envolvem pessoas de várias culturas e diferentes nacionalidades, em todo o mundo. 
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De posse dessa realidade, o setor do turismo intensificou o investimento nos centros 

de peregrinação através das ações diretas sobre a realidade local e do uso da mídia 

e do marketing para incentivar o fluxo de visitantes. A partir daí, algumas regiões 

começaram a investir em planejamento e obras para ampliar sua capacidade de 

recepção e proporcionar alternativas de lazer aos turistas fazendo com que os 

visitantes permaneçam mais tempo nos locais de visitação. 

Desse modo, o fluxo de turistas que se deslocam com um objetivo religioso ou 

apenas de conhecer certa religião ou movimento religioso está inseridos no 

segmento denominado de Turismo Religioso. Segundo Gazoni (2003, p. 100), a 

definição de Turismo Religioso:  

 
 
É uma prática social que envolve o deslocamento provisório de pessoas 
entre diferentes localidades, cuja motivação principal é a religião, com a 
utilização de instalações e serviços turísticos a lugares considerados 
sagrados. 
 
 
 

 Essa modalidade de turismo vem ao longo dos tempos ocupando o setor de 

turismo, além das outras práticas turísticas que existem no território brasileiro como: 

Turismo Rural, Turismo Cultural, Turismo Ecológico, Turismo de Negócios, dentre 

outros. 

O Turismo Religioso conquista espaço na economia, pois os peregrinos são 

consumidores de bens e serviços, num movimento de fluxo praticamente 

ininterrupto. As peregrinações e festas religiosas passam, então, a ser utilizadas 

pelo marketing turístico, incluídas no calendário de eventos de cunho cultural e 

religioso. As peregrinações se tornam uma dupla fonte geradora de renda, enquanto 

fornecedora de consumidores em potencial e como atrativo turístico em si. Embora o 

caráter comercial não elimine o elemento religioso, uma vez que a participação na 

peregrinação decorre de uma atitude de fé, as atividades paralelas às manifestações 

religiosas ganham nova dimensão, como forma de atrair mais visitantes. Potenciais 

fontes de diversão e prazer tornam-se um atrativo a mais no circuito da fé, para 

entreter o visitante, prolongar sua estadia e estimular o consumo. 

Os principais locais escolhidos para essas peregrinações são conhecidos e 

famosos no mundo inteiro: Roma (Itália), Lourdes (França), Fátima (Portugal), 
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Medjugore (Iugoslávia), Jerusalém (Israel), Santiago de Compostela (Espanha). No 

Brasil os locais de peregrinação mais conhecidos são: Aparecida (São Paulo), 

Belém (Pará), Juazeiro do Norte (Ceará).  

 

2.2 O Turismo Religioso no Brasil 

Desde meados do século XIX, a Igreja Católica começou a buscar a 

integração dos centros de peregrinação como parte de uma estrutura institucional 

impondo sobre eles maior controle e tendência a uniformização dos cultos. No 

Brasil, a maioria de centros de peregrinações surgiu no início da conquista 

portuguesa, especialmente nos séculos XVII e XVIII. Dessa forma, as peregrinações 

brasileiras se dirigem para santuários ou locais próprios de adoração ou devoção. 

(RIBEIRO e FERREIRA, 2003). 

O desenvolvimento de práticas religiosas é um importante fator na 

determinação de locais com potencial turístico. Nesse sentido, o Brasil, onde a fé 

católica é predominante, possui um número bastante significativo de locais religiosos 

que atraem viajantes de todo tipo: peregrinos, romeiros, pessoas atraídas pela 

cultura do espaço religioso etc. Na maioria das localidades onde existem santuários 

ou ocorrem manifestações religiosas, a infraestrutura para receber visitantes ainda é 

precária, muitas vezes devido a pouca compreensão do potencial econômico. 

Andrade (1998, p. 77) afirma que esse tipo de turismo é: 

 
 
Um conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos 
e a realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos 
ou suscitam a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas 
vinculadas às religiões. 
 

 

Desse modo, o turismo religioso é uma atividade complexa que compreende 

tanto a produção como o consumo, tanto as atividades secundárias e terciárias que 

agem articuladamente, como uma prática voltada para o lazer. Assim, os 

restaurantes, lanchonetes, barracas, camelôs, parque de diversões, hotéis, 

pousadas, lojas de artesanato, transporte; enfim, tudo isso coloca o turismo religioso 

em uma postura de relacionar-se atrelada ao consumo e ao lazer. 



70 

 

No Brasil, alguns problemas dificultam um maior fluxo turístico, entre eles 

(DIAS e SILVEIRA, 2003): 

• Falta de Qualificação Profissional; 

• Falta de valorização de todos os seus tipos de atrativos; 

• Falta de Consciência Política; 

• Ausência do envolvimento dos setores públicos, privados e da 

comunidade; 

• Falta de Planejamento; 

• Infraestrutura turística precária. 

De acordo com estudo realizado pela EMBRATUR em 2011, em uma de suas 

publicações denominada Plano Aquarela 2007-2010, as razões que levam os 

turistas a visitar o Brasil são bem parecidas com a classificação apresentada pela 

OMT, apresentado no quadro 15. As viagens de turismo/lazer no período de 2004-

2006 como mostra o quadro 16, tem grande relevância no cenário brasileiro. Isso se 

deve pelo fato do Brasil apresentar um vasto território com inúmeras opções de 

turismo espalhados de Norte a Sul do país. 

 Um fato curioso e que condiz bem com o mercado turístico no Brasil, é o 

aumento no número de eventos, congressos e convenções, principalmente de 

natureza internacional, como apresentado no relatório. As viagens por motivos 

religiosos entre o período analisado não sofreu variação com 1% das preferências 

de viagens de turismo no Brasil sendo que, o turismo religioso muitas vezes é 

associado ao turismo de lazer e cultural. 
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Quadro 16 – Motivo da Viagem ao Brasil 

Fonte: Ministério do Turismo (2011, p.17) 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) incorporou definitivamente os 

principais santuários católicos brasileiros como um produto turístico semi-acabado. A 

publicação dos Roteiros da Fé Católica no Brasil enumera 64 centros de atrativos 

religiosos, entre templos, espetáculos e festividades diretamente ligadas ao 

catolicismo popular e regional. O que pode ser visto na figura 7. 

Figura 7 – Roteiro Dicas da Fé Católica no Brasil 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Massud (2004, p.7). 

 

Mapa 
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pela 
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Entre as principais, pode-se destacar: no Norte, ocorre o Círio de Nazaré, que 

reúne dois milhões de pessoas em Belém (Pará), Padre Cícero no Juazeiro do Norte 

(Ceará), Senhor do Bonfim em Salvador (Bahia), Santuário de Rita de Cássia em 

Santa Cruz (Rio Grande do Norte), considerada a maior estátua católica do mundo, 

entre outras. 

De acordo com Ansarah (2000), citado por Novaes (2000, p. 130): 

 
 
Aparecida (São Paulo) é considerada a capital ritual do Brasil, com turismo 
religioso de massa, recebendo anualmente milhões de peregrinos. A 
cidade apresenta uma programação de eventos que estimula os visitantes 
a permanecerem na cidade. Todo sistema é acionado: hotéis, restaurantes, 
comércio, empresas de transportes, equipamentos de lazer. O santuário 
contrata mais de 600 funcionários (médicos, enfermeiros, faxineiros, 
pedreiros, seguranças, etc.) para garantir o bem estar dos romeiros. 
 
 

Portanto, em cidades como Aparecida, podem ser constituídos espaços no 

qual o turismo liga-se à tradição da peregrinação. Essa imbricação, motivada pela 

intensa circulação de símbolos religiosos associada ao consumo, ao marketing e ao 

lazer, não isenta o turismo de uma relação tensa com a sociabilidade anterior 

(religião). Em Aparecida, configura-se um cenário que aponta para uma crescente 

diversidade, possibilitando o surgimento de um mercado de bens e serviços. 

De acordo com Abumanssur (2003), citado por Silveira (2003, p.96), 

 
 
[...] os locais de consumo multiplicam-se freneticamente, segundo um 
gradiente que vai de lojas/ espaços que vendem produtos eletro-eletrônicos 
às lojas que secretam o mais discreto sincretismo (artigos religiosos) [...]. 
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Figura 8 – Basílica de Nossa Senhora Aparecida 
 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u547177.shtml.  

 

Aparecida, no interior do estado de São Paulo, é um dos destinos mais 

procurados pelos fiéis no país. Por ano, a cidade, cuja população fixa chega perto de 

37 mil habitantes, recebe cerca de 10 milhões de visitantes. Nos últimos anos, o 

número de turistas tem aumentado 10%, em média, segundo a Secretaria Municipal 

de Turismo de Aparecida. (ABUMANSSUR, 2003). 

Grande parte do que é produzido em Aparecida, sejam atividades comerciais 

e produtivas ligados ao setor são responsáveis por 80% do PIB da cidade, é o 

principal motor econômico tudo em função do Turismo Religioso. O comércio de 

artefatos religiosos é bastante intenso, sendo parte dessa produção exportada, 

principalmente para países europeus e asiáticos que contam com uma diversidade 

muito grande de escolha. A rede hoteleira da cidade também é beneficiada. 

O aumento da renda dos brasileiros, do trabalho formal e do acesso ao 

crédito tem sido essencial para que essa tendência de expansão do segmento de 

turismo religioso se mantenha e possa ser observada não apenas em Aparecida, 

mas em outros destinos religiosos do país, como na região Nordeste. 

 

2.3 O setor do Turismo Religioso no Processo de Desenvolvimento do 

Nordeste 

Ao desenvolver a atividade turística no Nordeste parece ser uma meta 

tangível e bastante coerente com as potencialidades atrativas do Brasil. Com isso, o 

Basílica é ponto central de 
visitação no Santuário Nacional 

de Nossa Senhora Aparecida, 
localizado no interior de São 

Paulo Grande cartão postal do 
Turismo Religioso no Brasil. 
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processo contínuo de Planejamento Sustentável da atividade turística vem sendo 

desenvolvido, obtendo êxitos e alcançando espaços no mercado. 

De acordo com Coriolano (1999, p.111): 

 
 
As necessidades e os desejos humanos devem ser as origens das 
atividades econômicas. O lazer e o turismo são na sua essência, respostas 
a estas necessidades [...]. Assim o lazer humaniza as cidades, qualifica o 
tempo livre, podendo ser uma forma de resistência ao mundo da 
mercadoria e contribuindo para planificar a vida. 
 
 

Conforme Coriolano (2003), e citado por Ribeiro e Ferreira (2003, p.302): 

 
 
[...] os planos de desenvolvimento do turismo estão em andamento, com 
destaque para região Nordeste do Brasil. Tudo isso para tentar atrair 
turistas de outros países, gerando divisas. Descobrir novas políticas 
sociais, econômicas e ambientais, que levem em conta as comunidades, o 
aumento das riquezas da terra para todos e a conservação das reservas 
[...] priorizar as alternativas de desenvolvimento econômico que evitem 
impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais [...]. Encontrar 
mecanismos para que as comunidades receptoras de turismo conscientes 
da importância desta atividade, da importância de seus valores culturais e 
conhecedoras das especificidades dos recursos naturais e culturais locais, 
passem a encontrar no turismo oportunidade de geração de renda para o 
próprio local, produzindo assim o desenvolvimento local. 
 
 
 

No Nordeste brasileiro, as peregrinações, bem como os santuários, as 

festividades religiosas e romarias também estão presentes, aspectos esses que 

refletem no Turismo Religioso. Ressalta-se a importância dos programas prioritários 

voltados para a atividade turística, gerando benefícios para devotos e turistas e 

garantindo o desenvolvimento local, tanto no aspecto econômico, como ambiental e 

sociocultural, melhorando a qualidade de vida da comunidade local. 

De acordo com Coriolano (2003) apud Ribeiro e Ferreira (2003, p. 305), “trata-

se sim de reforçar o potencial local e usá-lo como atrativo para quem quer vivenciar 

e não apenas contemplar os lugares”. 

Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, é um exemplo claro dentre esses 

lugares, situados no Nordeste. Este oásis religioso, situado no Vale do Cariri, 

transformou-se na maior cidade do interior cearense. A análise dos centros de 
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romaria no Ceará e do consumo do turismo religioso leva a identificar os 

comportamentos típicos dos turistas religiosos e dos romeiros como forma de melhor 

explicar o Turismo Religioso. 

Coriolano (1999, p.96) apresenta essa diferenciação dizendo que: 

 
 
[...] o romeiro é aquele que vai ao lugar sagrado, movido pela fé, pela 
devoção ao santo, para pagar promessas, para fazer sacrifício, enquanto o 
turista vai movido pela fé e pelo prazer [...]. O turista religioso conjuga na 
viagem o prazer com a fé, mas a motivação maior é o prazer de viajar, 
conhecer coisas e lugares novos. 
 
 

No turismo, os lugares visitados são comparados a verdadeiros santuários. A 

motivação para o peregrino recai na esperança de aumentar a santidade pessoal, 

obter benção e curas especiais. Para o turista religioso, a motivação recai no desejo 

de escapar, temporariamente das pressões da sociedade em que vive, passear e 

curtir a vida. (ABREU E CORIOLANO, 1998). 

As cidades santuário, como Juazeiro do Norte e Canindé, são exemplos de 

consumo turístico-religioso. O espaço social é preparado diferencialmente para 

atender o turista e o peregrino. A peregrinação possui roteiro devocional e a 

espacialidade do comércio de bens simbólicos atende a demanda a cada tempo. Já 

os turistas chegam à área de comércio de bens sagrados e espaços profanos. 

Neste sentido Coriolano (1999, p. 96) afirma que: 

 
 
As romarias ou peregrinações constituem o deslocamento de pessoas de 
vários lugares a um espaço sagrado convergente motivado pela fé. Esta 
atividade cultural e religiosa desencadeia uma série de outras atividades 
locais e podem ser interpretadas de diferentes formas [...]. 
 
 
 

Notadamente, o reconhecimento de Juazeiro do Norte e Canindé como 

centros de romarias confirma a religiosidade do povo cearense. O sistema 

econômico do turismo é a forma de organização da estrutura turística. Compõe-se 

de seus agentes econômicos, engloba tanto o tipo de propriedade, bem como a 

gestão de recursos, o processo de circulação de mercadorias e de renda, o 
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consumo e os níveis de desenvolvimento das tecnologias empregadas e da divisão 

do trabalho, enfatizando o valor turístico. 

O turismo religioso compõe o sistema produtivo, além de usufruir de todas as 

atividades econômicas dos lugares visitados, envolve o conjunto de fornecedores e 

projetos finais que arrecadam com o consumo dos turistas e com as atividades 

tipicamente voltadas para o turista, como a venda de passagens, as estadas em 

hotéis, pousadas, dentre outros serviços. O consumo envolve uma realidade mais 

ampla da comunidade receptora. Nessas cidades santuários, observa-se a presença 

constante do comércio anexado à atividade religiosa, onde se vendem os artigos de 

interesse dos peregrinos, restaurantes, farmácias e artigos religiosos, além dos 

estacionamentos e alojamentos. 

De acordo com Abreu e Coriolano (1998, p. 86), 

 
 
As peregrinações são transformadas em oportunidades de consumo, em 
exploração comercial. Assim, ampliou-se o sentido religioso das práticas 
religiosas, pois o mercado compreendendo o valor material das 
peregrinações apropria-se dessa atividade que passou a ser um segmento 
econômico para as empresas de turismo. 
 
 
 

Entre as atrações turísticas de maior visitação: Monumento do Padre Cícero 

na Serra do Horto, Santo Sepulcro, Memorial Padre Cícero, Museu Padre Cícero, 

Matriz de Nossa Senhora das Dores, Casa dos Milagres, Capela do Socorro, 

Basílica de São Francisco, Igreja do Sagrado Coração de Jesus e Praça Padre 

Cícero. 
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Figura 9 – Estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte/CE 
 

  Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,padre-cicero-mil-e-uma-faces-de-um-mito-da-
fe-nacional,476885,0.htm  

Coriolano (1999, p. 111) exemplifica o consumo turístico e diz que: 

 
 
O comércio nestas ocasiões tem maiores oportunidades de vendas devido 
ao maior fluxo de pessoas. A romaria é uma oportunidade que os romeiros 
dispõem para comprar tudo aquilo que necessitam e só encontram nessas 
cidades [...]. Desenvolve-se nessas cidades um intenso comércio interno e 
externo com a venda de produtos diversificados que vão dos produtos 
importados aos produtos regionais, do luxo a imitação que sustentam sua 
economia num tempo sagrado [...]. Forma-se um pacto anônimo, comércio, 
religião, pois um depende do outro, sendo este um dos principais 
mecanismos de acumulação do capital local [...]. Assim, os pactos 
anônimos de consumo nos centros de romarias se consolidam na venda de 
chapéus, santos, terços, medalhas e souvenires. 
 
 
 

 No município de Canindé, situado nos sertões do Ceará, desenvolve-se uma 

das mais importantes e duradouras manifestações da fé cristã do Nordeste do Brasil, 

em devoção a São Francisco de Assis. O município não apresenta nenhuma 

particularidade de ordem natural, que o fizesse destacar na paisagem do semi-árido. 

Apresenta solos pobres, vegetação de caatinga, cursos de água intermitentes, secos 

 

Romaria Em Louvor ao Padre Cícero. 
Padre Cícero Romão Batista introduziu 
uma política de fé, amor e trabalho na 

região, tornando-se um mito para o 
povo nordestino. A sua festa data 

desde a época de seu falecimento, em 
20 de julho de 1934. É uma das mais 

impressionantes e consagradas 
romarias do Nordeste e, nessa 

ocasião, a cidade se converte não só 
num centro de devoção com missas, 

bênçãos de imagens, procissões, 
novenas, peregrinações e visitações 

aos locais de interesse religioso, mas, 
também, num extraordinário mercado 

de artesanato regional e artigos 
religiosos. 
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no verão, precipitação pluviométrica média anual de 950 mm, temperaturas entre 28º 

e 34º e o sol inclemente durante quase todo o ano. Pois foi nesse lugar que Deus se 

revelou através dos milagres de São Francisco, tornando a cidade palco de uma das 

mais consistentes e duradouras manifestações religiosas. Os Caminhos de São 

Francisco de Assis ou simplesmente “Caminhos de Assis” consistem na 

transformação em roteiro turístico das rotas de peregrinação percorridas pelos 

romeiros provenientes dos diferentes pontos do Nordeste do Brasil em direção a 

Canindé no Ceará. (LIMA, 2003). 

Figura 10 – Estátua de São Francisco de Assis em Canindé/CE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: http://portaldoceara.blogspot.com/2009/11/caninde.html  

O projeto “Caminhos de Assis” propunha locais e rituais sagrados para 

corresponder à expectativa da vivência religiosa do peregrino. Ao mesmo tempo, 

sugeria proporcionar condição para uma vivência do espaço de forma mais geral, 

agregando novas experiências quanto à natureza, arquitetura e cultura local, como 

também dispor de uma estrutura física, equipamentos, serviços e outras atrações, 

para satisfazer as necessidades do turista, quanto a alojamento, alimentação, 

segurança.  

Além das cidades-santuários localizadas no Ceará, outras merecem destaque 

na região Nordeste. Entre elas: Nova Jerusalém em Pernambuco, onde é realizado 

um dos maiores espetáculos teatrais ao ar livre do mundo, a Paixão de Cristo que 
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atrai cerca de 80.000 pessoas durante 9 dias. A Lavagem do Bonfim, a Festa de 

Bom Jesus dos Navegantes e a Festa de Iemanjá, todas realizadas no estado da 

Bahia, caracterizado por apresentar um sincretismo religioso forte.  

O Rio Grande do Norte também ganha seu espaço. Além das festas 

tradicionais das padroeiras que ocorrem nos pequenos municípios de algumas 

regiões do estado, em 2010 o município de Santa Cruz com a intervenção do poder 

público local, inaugurou a maior estátua católica do mundo: o Complexo Turístico-

Religioso do Alto de Santa Rita de Cássia. O município hoje se encontra na rota do 

turismo religioso do Brasil e recebe toda semana inúmeros turistas, romeiros e 

peregrinos das mais diversas regiões do Brasil.  

 

2.4 O setor do Turismo Religioso no Processo de Desenvolvimento do Rio 

Grande do Norte 

A atividade turística constitui um dos segmentos importantes no quadro atual 

da economia norte-rio-grandense. As praias são os grandes atrativos para o turista 

que visita o estado. Essa economia está concentrada não só na parte litorânea do 

estado, mas está atuando nos municípios vizinhos e interioranos, explorando outros 

setores, de modo a evitar impactos da concentração que prejudiquem a economia 

local. A busca por alternativas pode ser explicada pela falta de infraestrutura (hotéis, 

estradas, transportes). 

O turismo é o consumo de um espaço, constituindo uma territorialidade 

específica, talvez uma etiqueta guardada no “embrulho”, pode variar entre cultural, 

religiosa, virtual, entre outras. Por isso o turismo colocaria em circulação/ venda 

produtos desde artesanatos tradicionais aos de última geração, mesclando-os, 

desconstruindo dicotomias e introduzindo novas posturas (lazer, ludicidade) dentro 

de fenômenos como a religião. Dessa forma, o religioso dilui-se no mercado, no 

lazer. (DIAS e SILVEIRA, 2003). 

De acordo com Dias e Silveira (2003, p.36), 

 
 
Estudos sobre os impactos econômicos do turismo religioso, apesar de 
ainda insuficientes ou pouco disponibilizados, permitem inferir que essa 
modalidade turística contribui para o redimensionamento da economia local 
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por meio de adaptações de equipamentos de hospedagens, serviços de 
comércio e gastronomia, lazer etc., que tomam uma ampla configuração no 
espaço territorial. 
 

 

O Rio Grande do Norte vem mudando sua colocação no cenário nacional e 

aos poucos se insere na rota do turismo religioso do país. O principal motivo se deu 

após a beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu3, que aconteceu no dia 05 de 

março de 2000. Nesse dia, as cidades passaram a ser visitadas por peregrinos e 

romeiros. O município de Santa Cruz localizado a 120 quilômetros da capital do 

estado do RN inaugurou o Complexo Turístico-Religioso do Alto de Santa Rita de 

Cássia, que detém a maior imagem católica do mundo (58 metros de altura).4 

Figura 11 – Complexo Turístico-Religioso do Alto de Santa Rita de Cássia  
 

 

 

 

      

Fonte: http://www.blogdoeduardodantas.com/2011/03/estaremos-neste-domingo-em-santa-

cruz.html.  

O Santuário Alto de Santa Rita de Cássia possui uma estátua gigantesca da 

padroeira de Santa Cruz do Trairi. A construção foi iniciada em novembro de 2007 e 

finalizada em janeiro de 2010, custando mais de R$ 6 milhões. 

O Santuário, que fica majestosamente no cume de uma colina de 110 metros de 

altura, Monte Carmelo, está aberto para visitas diariamente das 7h às 18h, com 

terço comunitário sempre às 17h; e missas às quartas-feiras, a partir das 16h. Aos 

domingos, a missa começa às 10h. Realizando-se também em todos os dias 22 de 

                                                           
3
 Considerados os primeiros protomártires brasileiros beatificados pela Igreja Católica em toda sua história. 

4
 A estátua de Santa Rita, com o resplendor, será a mais alta, chegando a 58 metros de altura. A Estátua da 

Liberdade, nos Estados Unidos, tem 46,5 metros e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 30 metros de 
altura. (http://www.santacruz.rn.gov.br). 
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cada mês, a Coroa de Santa Rita, na Igreja Matriz, a partir do meio dia, quando os 

fiéis costumam vestir-se de preto para entrar em oração. A administração do 

Santuário é feita pela paróquia de Santa Cruz. 

Além da imagem, o complexo Alto de Santa Rita conta com capela, lojinhas 

de artigos religiosos, auditório com capacidade para 225 pessoas, restaurante, 

lanchonete, banheiros, estacionamento livre e sala para pequenos socorros. Este é 

o audacioso projeto da Prefeitura de Santa Cruz idealizado pelo ex-prefeito Luiz 

Antonio Lourenço de Farias, vulgo Tomba, em parceria com as Paróquias de Natal e 

Santa Cruz. Uma boa pretensão que vem lançando a cidade como rota turístico-

religiosa do Brasil e do mundo.  

A história da cidade indica que as famílias fundadoras, Da Rocha Freire e 

Lourenço Rodrigues, eram devotos de Santa Rita de Cássia. Por isso, construiu-se a 

primeira capela em homenagem à santa em 1825. Desde então, ela é padroeira da 

cidade. Anualmente, em 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, mais de 60 mil 

pessoas costumam vir para a cidade em peregrinação. (ROCCHA, 2010).  

O Complexo Turístico-Religioso do Alto de Santa Rita de Cássia é um 

exemplo claro da intervenção publica do Estado, que modificou espaço do município 

de Santa Cruz em prol do desenvolvimento econômico. Para se ter uma idéia, basta 

observar a economia do município em um período anterior à construção da estátua. 

O município que possui um dos piores PIB entre as cidades do Rio Grande do Norte, 

hoje conta com o desenvolvimento de inúmeras atividades que passaram a ser 

exploradas graças à construção do Complexo Turístico (pousadas, cooperativas de 

taxi, moto taxi, comércio, artesanatos, lançamento de condomínios residenciais, 

etc.). Desse modo, percebe-se que, o turismo religioso contribuiu para o 

desenvolvimento bem como o redimensionamento da economia local. 

Próximo à região do Trairi encontra-se a região seridoense muito conhecida 

pelas festas populares das padroeiras, em especial a Sant’Ana, padroeira da região 

e dos municípios de Caicó e Currais Novos. A região é conhecida pelo forte 

sincretismo religioso que seu povo possui o que caracteriza como um ponto 

favorável a interiorização do turismo para essa região. 
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2.5 O Turismo Religioso no Seridó 

O território do Seridó é fortemente marcado pela religião Católica, embora 

outros credos tenham vindo a se juntar posteriormente. Assim, conforme Leite 

(2000, p.158) “a interpretação religiosa colaborou para a construção da identidade 

da região, na perspectiva da fé, mediante uma explicação mítica do aparecimento da 

povoação [...]”. O autor aponta para o fato de que essa instância religiosa contribui 

para a constituição do território seridoense, ou aquele que mais se aproxima da atual 

delimitação para fins de planejamento, ou seja, nesse sentido a religião Católica 

investiu no Seridó. 

Perceber a realidade física, social, cultural e econômica da região Seridó, 

com identidade própria e que retrata a riqueza de sua herança e tradições culturais, 

torna possível a construção de uma imagem turística muito forte, com características 

únicas e que podem se constituir em um atrativo produto turístico. 

De acordo com Leite (2000, p.159), são muitas e diversificadas as práticas 

culturais seridoenses. Os bens culturais para o consumo turístico compreendem: 

• Acervo a monumentos históricos e o registro de legados que 

expressam o valor da sociedade; 

• Os museus e as galerias de arte, que reúnem as várias modalidades 

de expressão artística, um verdadeiro arquivo de etapas de 

desenvolvimento de culturas; 

• As manifestações populares de caráter religioso e profano: o folclore, 

que retrata, numa reconstituição cênica de ambiência histórica, as 

etnias formadoras de populações; e 

• A cultura popular, que mais efetivamente evidencia o presente de cada 

área, tornando-se por vezes, geradora de fluxos turísticos específicos e 

caracterizadora de regiões. 

• As práticas culturais mencionadas constituem elementos de forte 

coesão social, visto que estão ligadas aos traços identitários 

seridoenses e expressam a forte solidariedade social existente na 

região. 



83 

 

Segundo estudos da Organização Mundial do Turismo - OMT (2004), [...] o 

turismo diferenciado, que não se caracteriza por fluxos massivos de pessoas, vem 

crescendo em proporções bem maiores do que aquele, o turismo de sol e praia. 

Compreendem várias modalidades, dentre as quais se pode citar as seguintes, que 

se aplicam muito bem à região do Seridó: ecoturismo ou turismo de natureza, de 

aventura, cultural, religioso ou místico, gastronômico, de eventos ou de negócios e 

rural. (Plano de Turismo Sustentável – SEBRAE/ RN, 2004). 

No Seridó, a natureza, inóspita em alguns períodos do ano, mas 

extremamente pródiga em outros, cria condições para que algumas dessas culturas 

encontrem excelentes condições para o seu desenvolvimento. Por ser uma região 

que sofre bastante com as adversidades climáticas, as comunidades buscam 

através da criatividade e disposição, alternativas de atividades geradoras de 

ocupação e renda, minimizando os efeitos da seca e constituindo-se, também, em 

importantes fatores para o processo de desenvolvimento. 

Conforme o Plano de Turismo Sustentável – SEBRAE/ RN (2004, p. 22). 

 
 
[...] a Região do Seridó tem potencialidades capazes de levá-la a novo 
período de prosperidade, elevando o padrão de vida da população através 
da geração de emprego e renda, garantindo o desenvolvimento sustentável 
dessa região tão peculiar. O turismo está apto a promover o ressurgimento 
da economia, resgatando, paralelamente, valores humanos tão gratos à 
população. 
 
  

A difícil condição econômica que atinge a Região do Seridó exige que sejam 

encontradas novas alternativas de proporcionar à população condições digna de 

vida sem causar impacto ambiental. Assim, o turismo desponta como uma atividade 

perfeitamente adequada ao desenvolvimento humano e preservação ambiental. O 

turismo pode fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços que utilizem de 

forma sustentável os recursos naturais. Tudo isto pelo incentivo ao desenvolvimento 

das atividades econômicas existentes, revitalizadas pela nova roupagem recebida 

quando associadas ao turismo. 

O Plano de Turismo Sustentável - SEBRAE/ RN (2004, p. 24) destaca que, 
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A integração da população local ao processo de desenvolvimento turístico 
é indispensável, uma vez que para ela devem ser revertidos os benefícios 
desse desenvolvimento. Os investimentos públicos e privados serão 
estimulados e terão um rumo definido, com base na ampliação de 
mercados atuais e na abertura de nichos que aproveitem as oportunidades 
surgidas a partir dos novos produtos e serviços de qualidade. 
 
 
 

Entre os ramos do setor turístico, o setor religioso é o que mais tem se 

destacado na região. A presença das romarias, festas das padroeiras, espetáculos 

teatrais, congressos e movimentos religiosos atraem cada vez mais visitantes. 

Conforme Abumanssur (2003), citado por Vilhena (2003, p.19), 

 
 
Algumas peregrinações características da religiosidade popular brasileira 
acontecem em data fixa, coincidentes com alguma festa religiosa, como o 
dia do santo de devoção. Data conhecida e esperada ao aproximar-se vai 
se constituindo em mote para conversas, acendendo expectativas, 
aglutinando pessoas. Outras podem acontecer de maneira espontânea, 
quando alguém ou grupo da comunidade sente que é hora de visitar, fazer 
uma visita ao local sagrado. 
 
 

As cidades seridoenses tiveram início com a construção de igrejas 

imponentes, erguidas nos mais altos sítios. Eram e ainda hoje são locais de 

atratividade e centros de romarias. Entre essas cidades pode-se destacar: Acari, 

Caicó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos e Florânia. Sob este novo perfil, a 

economia seridoense se desenvolveu entrelaçada à dimensão cultural e impregnada 

de conteúdos simbólicos. Foi esse conteúdo simbólico/ subjetivo que a sociedade 

converteu em base da estrutura regional. O Seridó transformou o seu patrimônio 

cultural, objetos, símbolos, crenças e manifestações em âncora no processo de 

desenvolvimento de seus municípios. 

Esse potencial existente do turismo religioso no Seridó tem estimulado o 

desenvolvimento de atividades alternativas que contribuem para a geração de 

empregos e renda para a comunidade local. As demandas criadas por fluxos 

turísticos seletivos podem provocar o desenvolvimento de produtos e serviços 

culturais, criando oportunidades de novos negócios. Os festejos de Sant’Ana que 

acontecem durante o mês de julho no município de Caicó representa bem esse 
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potencial na região seridoense pela sua grandiosidade que a cada ano tem 

apresentado. Esse evento mobiliza a economia caicoense através de 

transbordamentos, muito além do aspecto religioso. 

Pode-se citar o artesanato, além dos bordados, produtos alimentares como 

licores, doces, queijos e carne-de-sol, produtos de cerâmica, de palha, redes de 

dormir, são facilmente comercializados por um componente de trabalho de 

marketing que define a marca Seridó durante os festejos. Além do desenvolvimento 

da hotelaria, outra atividade em crescimento e com perspectivas de expansão, 

restaurantes, pousadas, ou seja, toda infraestrutura necessária para que o visitante 

ou turista se sinta estimulado em voltar no ano seguinte, constituindo-se em 

oportunidade de conhecimento e aprendizagem. Mas, é necessário que se tenham 

serviços de qualidade, pois sem qualificação, o destino turístico não se mantém por 

muito tempo. 

Informações da Prefeitura Municipal de Caicó (2008) indicam que cerca de 

300 mil pessoas, portanto cinco vezes mais do que a população da cidade, que é de 

aproximadamente 61 mil habitantes, visitam Caicó durante a Festa de Sant’Ana. Em 

2007, a estimativa de pessoas presentes na Procissão de Encerramento da Festa foi 

em torno de 50 mil. Em 2008, nesta mesma Procissão o Corpo de Bombeiros de 

Caicó estimou a presença de 90.000 pessoas, 80% a mais do que no ano anterior. 

Portanto, observa-se um crescimento bastante expressivo das festas dentro da 

Festa a cada ano. (APOLINÁRIO, 2008). 

No Seridó, a peregrinação em festas religiosas é interdependente das mais 

diversas atividades e serviços, lazer, alimentação, alojamento, comércio, etc. Com 

sua Rota de Fé e Romarias, volta-se principalmente para as festas das padroeiras e 

a visita do melhor dos museus de artes sacras de imagens e oratórios nos 

municípios do Rio Grande do Norte. Assim, o turismo religioso é motivado, em maior 

ou menor grau, pelo aspecto religioso embora o atrativo turístico possa dotar 

diferentes formas, sempre atende as necessidades daqueles que buscam o contato 

divino. No capítulo seguinte, será apresentado um diagnóstico da realidade do 

município de Florânia, destacando a importância do Santuário das Graças como 

espaço propulsor para a exploração do turismo religioso e possível contribuição para 

a economia local. 
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CAPÍTULO 3 – “CAMINHOS DE FÉ”: A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN 

 

O turismo é cada vez mais entendido como uma atividade econômica 

exercendo influência em diversos setores: religioso, político, cultural, ecológico e 

rural. Essa atividade, em comparação com outras, existe a possibilidade de 

aproveitar os recursos existentes nas próprias localidades como forma de 

investimento turístico. 

A apropriação de elementos da religião, principalmente santuários, como 

recursos para o desenvolvimento da atividade turística, é passível de reflexão, 

apesar da complexidade de se envolverem componentes aparentemente 

antagônicos como religiosidade e lazer. 

De posse dessa realidade, o mercado turístico intensificou os investimentos 

nos centros de peregrinação através de ações diretas sobre a realidade local e o uso 

da mídia e marketing para incentivar o fluxo de visitantes. A partir daí, algumas 

regiões começaram a investir em planejamento e obras para ampliar a capacidade 

de recepção e proporcionar inclusive alternativas de lazer ao turista. São relações 

mais ligadas ao processo de “aculturação urbana” vivenciada pela grande maioria 

dos participantes, que acabam por demandar o oferecimento de diversos serviços 

como, por exemplo: hospedagem, alimentação, transportes, lazer, comércio de 

apoio, etc. 

A qualidade dos destinos turísticos é fundamental para a satisfação das 

expectativas geradas nos turistas. A conformação de imagem de destino de 

qualidade é um aspecto complexo, já que está determinada tanto pelas ações 

comunicativas relacionadas ao referido destino turístico, como pela percepção que 

se tem deste, tanto os próprios turistas, como outras pessoas que de maneira direta 

ou indireta lhes passam a oferecer informação com relação ao mesmo. 

Neste sentido, o presente capítulo tem como objetivo realizar um diagnóstico 

do município de Florânia, identificando o conhecimento da população local das 

potencialidades e debilidades, bem como oportunidades e ameaças enquanto o 

espaço turístico do Santuário das Graças, além de levantar dados relativos à 

situação atual da oferta turística e avaliar a situação do mercado da destinação sob 
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a ótica da população, da igreja, dos órgãos públicos, dos comerciantes e do poder 

político, principal atores nesse processo. 

 

3.1 Florânia e os “Caminhos de Fé” 

O município de Florânia, apesar de pouco conhecido, é uma cidade de muita 

história. Recebeu o nome de Flores, por causa das muitas flores chamadas de 

Rainha do Prado que havia naquela região. Mas, em função de outro município já 

possuir o nome de Flores, a cidade passou a chamar de Florânia. A cidade já 

possuiu outros nomes como Roça Urubu em virtude da enorme quantidade de aves 

dessa espécie que existia por lá.  

Simples e acolhedor, o município localizado na região do Seridó, estado do 

Rio Grande do Norte, com vários atrativos culturais, teve seu povoamento iniciado 

na segunda metade do século XVIII, com a chegada do português Cosme de Abreu 

Maciel, que recebeu do Capitão-Mor Pedro de Albuquerque a sesmaria das terras de 

Rossaurubú. A aglomeração urbana teve início logo após a inauguração da capela 

de São Sebastião, construída e inaugurada em 1886 pelo Pe. Ibiapina, que esteve 

na fazenda Flores a convite da viúva de Atanázio Fernandes, para pagar voto feito 

pelo velho Atanázio, quando em 1856, grassou a epidemia do cólera-morbo e que 

prometera que construiria ali, uma capela ao glorioso São Sebastião. (AZEVÊDO, 

2010).5 

O Distrito de Paz de Flores foi criado pela lei nº. 648 de 11 de agosto de 1973. 

Em 20 de outubro de 1890, pelo decreto nº. 22, assinado pelo 1º vice-governador 

provisório Dr. Pedro Velho, o município de Florânia foi desmembrado do de Acari, 

ficando na condição de município autônomo. Em 24 de janeiro de 1891 foi instalado 

oficialmente o município. A lei estadual nº. 22, de 28 de outubro de 1936 elevou à 

categoria de cidade a então Vila de Flores, cuja instalação oficial se deu a 1º. de 

junho de 1937. A mudança do nome de Florânia foi proposta por Nestor Lima e 

oficializada em 30 de dezembro de 1943. (AZEVÊDO, 2010).6 

                                                           
5
 http://coisasdeflorania.com.   

6
 http://coisasdeflorania.com.   
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Figura 12 – Município de Florânia/RN  
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: http://coisasdeflorania.com.   

Florânia que possui cerca de 8.959 mil habitantes segundo censo do 

IBGE(2010),  situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Serra de 

Santana (região do Seridó), limitando-se com os municípios de Santana do Matos, 

Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Jucurutu e Caicó, abrangendo uma 

área de 507km², equivalente a 0,96% da superfície estadual, estando distante da 

capital Natal cerca de 216km, sendo o acesso principal pela BR-226. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista aérea do 
município de 

Florânia, localizado 
na região central do 

estado do RN. 
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Figura 13 – Localização Geográfica do município de Florânia/RN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                      Fonte: http://coisasdeflorania.com.  

                   *Modificado pelo autor 

 

A organização espacial do município de Florânia reflete uma estrutura 

econômica primária com atividade tradicional, caracterizadas pela criação extensiva 

de gado, agricultura de subsistência (feijão, milho, mandioca), apicultura, e o 

desenvolvimento da cultura do algodão, responsável, desde o século XIX, pela 

reorganização do espaço regional, já que possibilitou o crescimento de cidades 

importantes como Caicó, Currais Novos e Angicos. A indústria também tem seu 

espaço na economia floraniense, bem como o setor de serviços, que nos últimos 

anos vem sendo responsável pela maior contribuição do PIB municipal como 

apresentado nos gráficos 7 e 8. 

 
 

 

 

Localização geográfica do 
município de Florânia a nível 

nacional e estadual. 
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Gráfico 7 – Evolução do PIB (R$) de Florânia – 2002/2008 

Fonte: http://www.ibge.gov.br  

 *Modificado pelo autor 

 

Gráfico 8 – Variação do PIB (R$) de Florânia – 2002/2008 

Fonte: http://www.ibge.gov.br  

 *Modificado pelo autor 

 

No período de sete anos, o PIB7 do município de Florânia tem apresentado 

uma forte tendência de crescimento como demonstrado no gráfico 7. Entre 

2005/2006, a variação percentual do PIB representou cerca de 23,80% como 

apresentado no gráfico 8, sendo responsável por essa evolução ao longo desse 

                                                           
7
 O Censo do IBGE ainda não tem divulgado os dados mais recentes do PIB do município de Florânia. O período 

mencionado acima foi colocado apenas para mensurar a evolução da atividade econômica do município que ao 
longo dos últimos anos vem apresentando uma tendência de crescimento. 
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período, o setor de comércio e serviços. Nos últimos anos o número de lojistas e 

comerciantes no município aumentou bastante. 

 

Gráfico 9 – Evolução do PIB (R$) por setores da economia de Florânia – 
2002/2006 

  Fonte: http://www.cnm.org.br  

 

Gráfico 10 – Percentual de participação do PIB (R$) por setores de Florânia – 
2002/2006 

        Fonte: http://www.cnm.org.br  

       *Modificado pelo autor 

 

O setor de comércio e serviços é fortemente impactado pelas mudanças 

ocorridas pelo setor de turismo que, aos poucos, vem ganhando espaço no processo 

de desenvolvimento da economia de Florânia, em particular, o segmento do Turismo 

Religioso. 
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3.2 O processo de desenvolvimento do espaço religioso 

Tanto a passagem por várias religiosidades, quanto certo grau de sincretismo 

são considerados caminhos válidos, diante do leque de possibilidades religiosas que 

parecem estar em sintonia com o desenvolvimento de ideologias individualistas. A 

religiosidade que se estabelece, atualmente, na sociedade contemporânea é 

marcada pela heterogeneidade, sincretismo e incompletude. Essa religiosidade tem 

sido vivenciada em locais, rituais e eventos, mediada por elementos tidos como 

seculares, mas agora capazes de inspirar experiências religiosas (FRIJERIO, 1998). 

A busca de uma sacralização "radical" do cotidiano que se expande, inclusive, 

em direção ao campo do consumo, lazer e turismo leva a perguntar se a esfera do 

"consumo", lugar considerado como profano, secular e material, não poderia ser 

pensada também como um lugar de produção e transmissão de significados morais 

e espirituais, colocando em questão o monopólio dessas funções pelos rituais 

tradicionalmente tidos como religiosos ou agências religiosas tradicionais (AMARAL, 

1998). 

Desta forma, pretende-se sugerir que a lógica do consumo moderno, além de 

não ser excluída da experiência religiosa, tem sido, ao contrário, colocada em foco, 

apresentando-se como condição necessária para uma sacralização ampliada do 

mundo cotidiano. Tal sacralização oferece à esfera de bens de consumo material 

uma dimensão ética, via consumo de bens espirituais, num movimento de mão dupla 

(AMARAL, 2000).  

O consumo de bens espirituais parece permitir e facilitar, assim, a mistura 

tanto de produtos quanto de posturas "religiosas" e "não-religiosas", oferecendo 

variados serviços que estão na cidade: em diferentes "lugares", nas instituições 

religiosas com identidades relativamente definidas. Desta forma, percebe-se que a 

atual relação entre religião e turismo propicia um diálogo com outros atores da 

cidade: as praças públicas, bares, restaurantes, hotéis, locais utilizados em 

encontros, peregrinações e turismo espiritual.  

O tema do espaço apresenta-se com uma dupla configuração na organização, 

sendo, ao mesmo tempo, um espaço religioso e turístico. Evidentemente, identifica-

se um espaço antecedente, como o da própria produção. O espaço religioso é 

milenarmente constituído na sociedade, cria e traduz significados e relações 
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centrados nos mistérios da fé e na ordem hierárquica e disciplinar da Igreja. 

Considerando, como Santos (1996), que o espaço é uma categoria estrutural, a 

partir do qual se estabelecem relações, pode-se dizer que, no espaço religioso, 

existiriam relacionamentos e comportamentos constitutivos e construídos sob certas 

crenças, valores, histórias e propósitos que, por sua vez, exigem e estabelecem 

limites adequados àquela ética e estrutura. 

Ao incorporar o consumo, o "turismo religioso", mesmo diante do modelo 

tradicional de peregrinação, guarda um de seus fundamentos principais, o 

deslocamento em busca de uma experiência religiosa para além do ambiente 

cotidiano.   

As peregrinações criam e estimulam um campo variado de relações religiosas 

e inter-religiosas, culturais e interculturais, num sistema abrangente de trocas 

econômicas e políticas. A perspectiva interpretativa adotada por esses autores 

sejam turistas, peregrinos, romeiros, poder público e privado, se dirigem 

preferencialmente para a diversidade de contextos históricos, culturais, religiosos, 

sociais, econômicos e políticos que são atualizados nesses eventos onde as 

fronteiras entre passado e presente, tradições e modernidades, ortodoxias e 

dissidências, classes e hierarquias sociais, produtores e consumidores, elites e povo 

se deixam revelar.  

Esses diferentes significados e interpretações sobre a visão do espaço pode 

ser melhor compreendido a partir dos relatos e experiências dos principais autores 

desse cenário: turistas e peregrinos. 

 

3.3 Turistas e peregrinos: reconhecimento do produto turístico 

O mercado atual se configura pela economia globalizada, tecnologia da 

informação e comunicação que resultam na ampliação de suas fronteiras e 

impulsionam mudanças no ambiente competitivo. Além disso, as organizações são 

constantemente influenciadas pelo surgimento de novos produtos, paradigmas 

tecnológicos e processos diferentes que exigem transformações organizacionais 

para continuarem competitivos no mercado. 
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A oferta de serviços e recursos humanos qualificados e a imagem positiva do 

roteiro turístico poderão ser realizadas através de eventos culturais, esportivos 

(caminhadas, traking) e da especulação do espaço, pela qual pode ser inserida a 

promoção da “qualidade de vida” (clima, ar puro, ambiente interiorano, segurança, 

acolhimento) como um atrativo aos turistas de pequenos grupos (COMPANS, 2005). 

Os lançamentos de produtos turísticos exigem que a gestão tenha uma 

equipe motivada, ágil, flexível, com conhecimento e capacidade de se reinventar o 

tempo todo. Para Hamel (2006), é a capacidade inovadora da gestão que transforma 

as práticas e as maneiras utilizadas nas técnicas e ferramentas. Ela garante as 

condições ideais ao planejamento e melhorias dos processos gerenciais. 

O fenômeno do turismo tem atentado recentemente para a peculiaridade que 

os fluxos populacionais produzidos pela religião desencadeiam cada vez mais a 

valorização de espaços sagrados e a inserção destes em roteiros turísticos, desde 

os templos antigos, até aqueles com tradição recente. É importante destacar que em 

muitos lugares a criação desses santuários já obedece a uma lógica de mercado 

cultural, promovida pela Igreja e pelo Estado, sendo que essas estações ora são 

frutos de intervenção direta de sacralização (santo, milagre), ora são concebidos 

pela simples prática religiosa de um grupo social, mediada aqui pela mercadoria. 

Portanto, no mesmo espaço religioso podem-se encontrar simultaneamente: 

espiritualidade, religião, esportes, política, festa, viagens, exploração, consumo 

dirigido, arte, etc. O espaço urbano torna-se o lugar de encontro das coisas e das 

pessoas. 

O turismo religioso em que pese sua motivação econômica e estímulo ao 

consumo, pode ser pensado como uma mediação para o sagrado. Este sagrado que 

se torna acessível via mercado e que deve ser qualificado como um sagrado que 

traz as marcas de um tempo moderno de dispersão da experiência religiosa. Para 

Oliveira (2004), o peregrino ao se deslocar para algum lugar não o faz por uma 

escolha individual; mas por retribuição ao santo que o contemplou. Sua principal 

destinação está nos lugares marcados por forças sacralizadas, localizadas em 

espaços profanos: o mundo cotidiano, do trabalho e do consumo. O turista religioso, 

não deixa de ser um peregrino, apenas atualiza essa prática adaptando sua viagem, 

às características do processo turístico, conforme um contexto socioeconômico. 
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Não se trata apenas de definir, com base na movimentação momentânea de 

quem se desloca, o que caracteriza o tipo de turismo e assim classificá-lo, mas de 

compreender o significado do deslocamento e suas implicações na transformação 

do indivíduo e da própria comunidade.  A festa religiosa não atrai apenas o turista 

peregrino que chegam nas viagens de fé, mas turistas motivados por outros 

elementos que muitas vezes nem mesmo se relacionam com o sagrado e com a 

própria cultura local. 

O peregrino caminha para um encontro com o sagrado e consigo mesmo. 

Encontrado pelo desejo de busca, seu referencial é constituído de um horizonte, 

cheio de emoções que orientam o caminho e a vivência desses roteiros inerentes a 

peregrinação ao espaço (lugar sagrado ou percurso sagrado), e representam um 

extraordinário momento de convivência social. 

De acordo com Alves e Ramos (2007), estes peregrinos são simultaneamente 

“turistas e peregrinos” e elementos que compõem o produto turístico, ou seja, atores 

e espectadores em um mesmo fenômeno. O turista é “sua excelência, o 

consumidor”, quem compra o bem-estar e a satisfação imediata e acredita viver em 

um mundo de máquinas e números em que é possível libertar-se do ciclo da dádiva. 

Nesse sentido, o turista é o grande estrangeiro, porque ele não faz parte do mesmo 

ciclo de motivações que mobilizam o peregrino e a comunidade. Embora 

compartilhem com características impostas pelos mercados capitalistas, isto não 

quer dizer que eles sejam apenas estruturados por uma “racionalidade do mercado”, 

mas que têm valores e dispositivos culturais que os fazem parte constituinte e 

integrante da dinâmica do evento. 

A imagem estará determinada pela percepção dos visitantes, que por sua vez, 

está afetada pela acessibilidade à cidade, às condições de qualidade de vida dos 

residentes e pela direção da política em geral. A clara interpretação do estilo de vida 

por parte dos visitantes e o ambiente que propicia o desenvolvimento do turismo, 

contribuem para a aceitação da imagem e para incrementar o poder de atração da 

cidade. (GÂNDARA, 2008). 

O que se pode considerar, diante do fenômeno, é que tanto os motivos do 

deslocamento e as transformações do espaço quanto à compreensão de como se 

determina o encontro e, principalmente, de seus resultados dessa interação, são de 
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fundamental importância. É nessa temporalidade que os estudos do fenômeno do 

turismo religioso devem adentrar-se como um fenômeno de interação. O momento 

da festa é o da geração de emprego e renda, é da sustentação do local, é do ritual 

religioso, do discurso político, da música, etc. Toda complexidade do fenômeno em 

torno do turismo religioso está justamente na compreensão dessas relações que 

perpassam sobre o espaço, quer nas motivações dos deslocamentos ou na suposta 

descaracterização do espaço e na evidente constituição do espaço como produto 

turístico. Apesar de serem estruturas de significados diferentes, o turismo e a 

peregrinação são categorias que se condensam e se complementam na 

identificação do produto turístico para a comunidade. 

Uma vez envolvido por um destes atrativos, o turista amplia o conhecimento 

da cultura local, valorando-a por uma dimensão tão significativa: a fé. Propagar uma 

imagem positiva dessa experiência é quase natural. A estratégia destes grupos é 

fazer com que o turismo religioso seja praticado cada vez mais por um crescente e 

diversificado volume de peregrinos. Assim, o Santuário é um elemento de 

articulação entre o sagrado e o espaço. E o sagrado é um dos elementos definidores 

e direcionadores da religião. 

 

3.4 O Santuário das Graças como produto turístico-religioso no município de 

Florânia/RN 

Cada vez mais, as cidades se convertem em produtos a ser comercializados. 

A imagem projetada por estas cidades está adquirindo um papel preponderante 

nesta comercialização, porém já a efetiva qualidade destas cidades é a única 

maneira de que realmente seus produtos correspondam à imagem projetada.  

As cidades santuários são centros de convergência de peregrinos que, com 

suas práticas e crenças, materializam uma peculiar organização funcional e social 

do espaço. Nestas, as funções urbanas são em muitos casos, fortemente 

especializadas, associadas a uma ordem sagrada: suas funções básicas são de 

natureza religiosa. 

Oliveira (2004) identifica quatro modelos de santuários turísticos, quanto à 

origem. São eles: a) os tradicionais, formados por templos, capela e construções 
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destinados a um serviço religioso especial, dentro da hierarquia dos ritos e cultos de 

determinada religião; b) os metropolitanos como uma ampliação material e espacial 

da idéia de terra santa, ao mesmo tempo, traduzem uma diluição do campo religioso 

no plano secular; c) os naturais identificados por uma beleza cênica paradisíaca e 

contendo forte teor conservacionista dada as diversas formas de crise ambiental e, 

os d) rituais, correspondentes às festas e manifestações religiosas ou folclóricas, 

sacro-profanas e cívicas conferindo uma espécie de retorno a um tempo sagrado. É 

necessário reconhecer a justaposição destes modelos, como no caso do Santuário 

de Nossa Senhora das Graças, que ao mesmo tempo representa um espaço 

tradicional, natural e ritual. 

O município de Florânia além de possuir atrações naturais como cachoeiras, 

prédios com estilo arquitetônico europeu, também possui um local religioso que 

recebe muitas pessoas durante os finais de semana e início de mês. É o monte das 

Graças lugar tranqüilo que abriga o Santuário de Nossa Senhora das Graças. No 

alto do monte os turistas se impressionam com a belíssima vista da região 

seridoense. A cidade encontra-se situada no roteiro “Turístico Religioso” da Região 

do Seridó, junto com os municípios de Acari, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas e 

Caicó 

A construção desse santuário se deu porque a igreja preocupada em não criar 

outro mito como o de Zé Leão8, não aceitou a condição para prestar honras a Santa 

Menina eleita por Frades que visitaram o monte Nossa Senhora Menina, para 

receber as honras do santuário. Em função das enormes graças que aconteciam no 

monte, resolveu-se consagrar a Nossa Senhora das Graças. (ROMÃO JÚNIOR, 

2005). 

Localizado a cerca de 3,5 km de Florânia, o monte apresenta-se aos romeiros 

através de uma subida ornada com paradas que representam as 15 estações de 

Cristo. Para os que vão ao local cumprir penitência, as estações mostram um 

                                                           
8
 Diz a história que Zé Leão foi um forasteiro vinha da Paraíba e foi acumulando riquezas, as quais alguns dizem 

ter sido alcançada a custa de apropriações de terras e roubo de gado. Comentam que essa riqueza e beleza 
teriam sido a causa de sua morte. Com raiva dele, grandes proprietários da região resolveram fazer-lhe uma 
emboscada no dia 20 de janeiro de 1887. Pegaram-no, fizeram uma fogueira e o colocaram dentro; e, para 
aumentar a sua dor, antes ainda cortaram-lhe as pernas. Fato é que uma cruz foi colocada no lugar de sua 
morte e, com o tempo, ganhou devotos que dizem ter alcançado graças a partir do finado Zé Leão. Atualmente, 
a capela com a cruz ainda podem ser vistas alguns metros a oeste da cidade. (www.inforside.com.br)  
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exemplo maior que serve de incentivo a prosseguir em romaria. Após a longa subida 

em torno de 1,5 km, os visitantes deparam-se no alto do monte com o santuário. Ele 

é formado por uma capela, uma praça de oração, uma casa de votos e um centro de 

estudos batizado com o nome de Centro de Estudos Linguagem e Reflexão Dom 

Heitor Araújo Sales. Na frente da capela - bastante simples - três estátuas 

permanecem como que protegendo Florânia: Padre Cícero, Padre Ibiapina e Frei 

Damião. Na praça de oração outras estátuas em estilo rústico representam Jesus 

Cristo (de braços abertos e voltados para a cidade) e as três crianças que, em 

Portugal, tiveram a visão de Nossa Senhora de Fátima. Neste caminho encontramos 

também uma pequena gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes e o Horto 

símbolo iconográfico da crucificação de Jesus Cristo. 

Figura 14 - Pórtico de Entrada do Santuário das Graças 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: http://santuariodasgracas.blogspot.com.  

 
Estes modelos de santuários merecem destaque, quer pela sua organização 

espacial que apresentam, quer pela atração que exercem como centro de 

convergência de peregrinos e ainda, desempenham uma função desvinculada da 

esfera do econômico, levando-as para esfera do simbólico. Os modelos de 

santuários apresentados revelam uma configuração espacial segundo uma lógica 

própria, isto é, os elementos decorrem de sua articulação com o sagrado. 
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Figura 15 - Capela do Santuário das Graças 
 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: http://santuariodasgracas.blogspot.com.  

 

A sala de votos fica localizada ao lado da capela e guarda consigo mistérios 

que remontam a própria história do local. Lá, próteses, pequenas esculturas de 

madeira representando mãos e pernas, bonecas, imagens e fotografias recontam a 

tradição nordestina de deixar representações de seus males para poder obter a 

cura. Esses objetos desperta a curiosidade em saber quais suas histórias; e se as 

graças pedidas foram alcançadas. Há também nessa sala uma imagem do Frei 

Damião e da "Santa Menina", figura religiosa que é o centro de uma das histórias 

mais interessantes sobre o local e que atrai muitos pesquisadores e estudiosos em 

busca de dados e informações sobre esse mito presente na vida de moradores mais 

antigos da cidade. 

De acordo com Silva (2008, p. 26-27), 

 
 
O mito da Santa Menina teve início com a vinda de frade Otávio, no ano 
1947, que revelou ter sonhado com uma menina enterrada em cima de 
uma das quatro colinas, que circundavam a cidade de Florânia.  Ao chegar 
à cidade, o frade procurou o vigário Cônego Ambrósio Silva e pediu-lhe 
apoio.  Procurou inteirar-se da existência destas quatro colinas e do alto da 
torre da igreja pode perceber que as colinas posicionavam-se na mesma 
forma de uma cruz como lhe fora revelado em seus sonhos. Acompanhado 
do Cônego Ambrósio e do sacristão Abílio Córdula, subiram a colina onde 
hoje se localiza o monte e nela encontraram uma umburana e ao pé dessa 
árvore, o corpo de uma menina.  A partir desta descoberta a “menina” foi 
exaltada como uma “pequena santa”. Essa menina, segundo alguns fiéis e 
moradores da cidade, teria morrido de fome e sede após ter se perdido 
quando tinha saído para catar lenha nas proximidades do monte. Após a 
retirada do corpo este local tornou-se lugar de devoção para as pessoas 
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que passaram a acreditar que a “menina” fazia milagre. Em outra versão, 
contam que numa época de secas nesta região, a menina que viajava com 
os pais retirantes, afastou-se deles perto do monte, entretendo-se na 
procura de frutas de cardeiro, um cacto muito abundante no local, para 
alimentar-se, e como não soube mais voltar morreu de fome e 
principalmente de sede no alto da Serra, e fora encontrada pelo frade 
Otávio ao pé da umburana, enterrada até a cintura com uma fruta de 
cardeiro na mão. 
 

 

Com a construção do santuário a partir de 1948, foi eleita Nossa Senhora 

Menina para receber as honras do santuário.  Uma imagem iconográfica de Nossa 

Senhora Menina foi trazida pelos freis capuchinhos que chegaram a colocá-la na 

capela provisória ao pé da umburana. Esta imagem não foi aceita pelo bispo 

diocesano porque iconograficamente era diferente das imagens e características que 

representavam a Virgem Maria (MEDEIROS FILHO, 2002). 

A imagem ainda chegou a ser colocada no altar da Capela do Monte das 

Graças. Como a igreja não aceitava o milagre da Santa Menina e não concordava 

com a devoção do povo substituiu a imagem de Santa Menina e em seu lugar 

mandou colocar a imagem de Nossa Senhora das Graças.  

Figura 16 – Imagem da Santa Menina e Nossa Senhora das Graças 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Silva (2008, p. 35). 

 

A denominação de Santuário de Nossa Senhora das Graças foi motivada em 

função do resultado da expressão de fé do povo que agradecia às muitas graças 
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alcançadas e que a principio eram atribuídas à Santa Menina. O Bispo Dom. 

Delgado aproveitando-se desta fama existente denominou o que hoje chamamos de 

“Monte das Graças”, local de culto e romarias onde os romeiros levam seus ex-votos 

em troca de graças alcançadas. 

Além disso, há a vista propiciada pelo local e o clima ameno que abranda 

mesmo a alta temperatura do Seridó. Esses dois fatores, somados ao sentimento de 

religiosidade que cerca o santuário, causam em qualquer um, até nos menos 

religiosos, uma agradável sensação de tranqüilidade e também uma vontade de lá 

permanecer o maior tempo possível. 

A aparência de um santuário e o modo como os seus espaços se organizam 

formam uma base material a partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar uma 

gama de possíveis sensações, representações e práticas sociais (mítico-religiosas e 

de consumo). Os mesmos espaços possuem um poder simbólico, levando ao que se 

pode chamar de culturalismo de mercado em que, para se inserirem em novos 

mercados, buscam se interar sobre a necessidade de consumo e satisfação das 

pessoas de determinada sociedade para terem uma idéia o mais próxima possível 

dos desejos do consumidor. Como a religião e suas práticas são expressões 

culturais complexas, a lógica de mercado não se assenta tão imediatamente. A 

cultura religiosa antes autônoma frente aos valores do mercado, amplia sua 

lucratividade na intangibilidade de seus produtos. 

Diante dos fatos acima mencionados, pode-se afirmar que a transformação do 

Santuário em um atrativo turístico para a região é um fenômeno que não pode ser 

reduzido somente ao que se denomina turismo de massa, que atrai um número alto 

de romeiros, turistas e peregrinos em determinada data do ano, bem como a um 

possível elemento propiciador da descaracterização da festa enquanto uma tradição 

do local.  

Como produto turístico pode-se definir tudo aquilo que é oferecido ao turista, 

desde as infraestruturas de acesso, os distintos locais de alojamento, a alimentação, 

a hospitalidade, como também os recursos ambientais e naturais e o patrimônio 

histórico cultural, aspectos que, normalmente estão submetidos à exploração 

econômica, sendo passíveis de serem comercializados e consumidos. (ANDRADE, 

2000). 
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No caso do Santuário das Graças, o produto oferecido deve ser entendido 

como um conjunto de imagens e idéias associadas, onde se conjugam mitos, 

história, patrimônio artístico e cultural, fontes e recursos naturais, ou seja, um 

somatório de elementos e de imagens manipuladas pelos "agentes produtores" e 

pela mídia. Na origem da divulgação de um local como destino turístico ou de 

peregrinação estará sempre um processo cultural, no qual as "atrações" naturais ou 

culturais existentes serão transformadas em significados relevantes para o grupo 

social a que se destina.  

Esse novo espaço conjuga elementos ditos "religiosos" com uma estrutura 

turística de significados e valores em um permanente diálogo, sem que um 

predomine sobre o outro. É dentro desta categoria de turismo religioso que pode 

situar o roteiro turístico do Santuário das Graças como objeto de estudo, enquanto 

um evento que associa de forma intrínseca o turismo e o lazer, apontando para 

mudanças na representação social da peregrinação. A complexidade dos próprios 

campos onde se inserem faz emergir tanto a sua dimensão religiosa - ao ampliar o 

espectro de análise para incorporar o lazer e o turismo - quanto a sua dimensão 

turística ao expor as contradições e tensões dos diferentes agentes envolvidos na 

construção do evento. 

Como foi visto, cidades turísticas como Aparecida, Juazeiro, Belém e até 

mesmo na região do Seridó, a cidade de Caicó, o turismo religioso apresenta 

dimensões bem diferentes. Algumas cidades como Aparecida e Juazeiro vivem em 

função da atividade durante todo o ano, ao contrário de Belém e Caicó. Essas 

cidades se mobilizam meses antes do evento para preparar a cidade e receber um 

grande contingente de turistas e peregrinos que participam de eventos profanos e 

religiosos dentro de suas respectivas programações oficiais. Em Florânia, o evento 

tem maior força durante os festejos que ocorrem durante o mês de novembro, sem 

falar que no decorrer do ano, a igreja sempre promove romarias e encontros ao 

Santuário. Diferente das cidades citadas anteriormente, o trabalho de incentivo do 

turismo religioso no município ainda é muito pequeno. 

Na construção desse espaço, a relação entre religião e turismo pode ser 

considerada como um dos elementos centrais. É comum ocorrerem com 

experiências rituais, que no sentido "mais tradicional" poderiam ser denominadas de 
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peregrinações, mas que no contexto atual da sociedade moderna (brasileira), torna-

se pólo de atração de pessoas, justamente por assumir também em sua expressão 

um aspecto turístico e de lazer. 

Carneiro (2005) procura enfocar a "criação" ou "recriação" de novas rotas de 

peregrinação no contexto brasileiro e suas relações com o turismo. A autora aponta, 

nesses contextos, a emergência de uma nova categoria denominada de peregrino-

turistas ou de turistas religiosos que se diferencia dos peregrinos tradicionais pelas 

estruturas de significados distintas. As experiências almejadas por esses novos 

peregrinos, ao que tudo indica, estão centradas mais na perspectiva de exterioridade 

em relação ao evento. Ou seja, a maior parte dos peregrinos que percorrem estas 

rotas está em busca da experiência de transformação e de autoconhecimento como 

também do lazer proporcionado pela caminhada. 

Várias dimensões religiosas e não-religiosas são construídas em torno de um 

trajeto localizado no espaço e no tempo, que visa proporcionar um local para a 

expressão da religiosidade como também para práticas de lazer e turismo. A partir 

das peregrinações, cria-se uma identidade entre religião e turismo que desdobra 

entre muitas alternativas de lazer, cultura e religião presentes no Santuário das 

Graças. Alternativas que não se excluem e sim se complementam na tentativa de 

produzir significados para os indivíduos que buscam um "local" para manifestação 

de sua espiritualidade e diversão. O peregrino que muitas vezes tinha o objetivo de 

fazer turismo acabava por ter uma experiência considerada religiosa; mas, em 

outros casos, na tentativa de pagar uma promessa, o peregrino realizava uma das 

melhores viagens.  

No capítulo seguinte, apresentam-se as características da pesquisa 

executada nesta dissertação, assim como os métodos utilizados, as técnicas de 

pesquisas para que se alcançassem os resultados desejados e a delimitação do 

universo. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA  
 

Este capítulo tem como função apresentar a metodologia adotada para atingir 

o objetivo proposto. Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 239), “dissertação é um 

tipo de trabalho científico apresentado ao final do curso de pós-graduação, visando 

obter o título de mestre”.  

Quanto ao método científico, segundo Barbosa Filho (1994, p. 65), 

“corresponde a uma investigação organizada, observação sistemática dos 

fenômenos da realidade universal através de uma sucessão de passos, orientados 

por conhecimentos teóricos, buscando explicar as causas desses fenômenos, suas 

correlações e aspectos ainda não revelados que interessam mais de perto, a um 

determinado ramo do saber”. 

Desta forma, pode-se concluir que a dissertação representa o trabalho final do 

mestrado, que é o estágio intermediário do estudante na vida acadêmica, sendo 

esperado que a dissertação contenha o pensamento amadurecido do educando. 

Usando de uma metodologia munida de regras, que nesse caso são estabelecidas 

pela ABNT. Sendo assim, este capítulo trata sobre a escolha do método, as técnicas 

de pesquisas a serem utilizadas e a delimitação do universo. 

 

4.1 Escolha do Método 

A escolha do método a ser utilizado na elaboração da pesquisa é de extrema 

importância para a sustentação do estudo. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 270), “tanto métodos quanto técnicas 

de pesquisa devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses 

levantadas, ao tipo de informantes com que se vai entrar em contato. Dependerão 

do objeto da pesquisa, dos recursos financeiros, da equipe humana e de outros 

elementos da investigação”. 

Para o alcance dos objetivos propostos neste estudo, optou-se pela utilização 

do método dedutivo, pois acredita-se ser o mais indicado para o desenvolvimento do 

mesmo. Esse método parte das leis e teorias e prediz a ocorrência de fenômenos 

particulares. 
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4.2 Classificação da Pesquisa 

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa 

aplicada, pois se objetiva que os conhecimentos gerados através da mesma sejam 

aplicados na prática para o auxílio no desenvolvimento da atividade turística junto ao 

município de Florânia. A pesquisa se classifica como quantitativa/ qualitativo, quanto 

à forma de abordagem, por ser baseada em dados subjetivos. 

De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 20), “a pesquisa quantitativa 

procura traduzir em número opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Já, a pesquisa qualitativa interpreta as respostas, atribuindo-lhes significados”. 

Em função dos objetivos, a pesquisa se classifica como pesquisa exploratória, 

em que visa proporcionar maior conhecimento em torno das políticas e programas 

que podem ser utilizados pelo setor turístico, em busca de melhor aproveitar as 

oportunidades apresentadas para garantir o desenvolvimento local. 

 

4.3 Técnicas de Pesquisa 

Para o desenvolvimento de toda pesquisa é indispensável a utilização de 

instrumentos de pesquisa. De acordo com Lakatos e Marconi (2001, p. 33), “a 

organização dos instrumentos de investigação não é fácil, necessita de tempo, mas 

é uma etapa importante do planejamento da pesquisa”. 

As informações foram coletadas pelo próprio pesquisador, através de uma 

pesquisa bibliográfica e documental a partir da reunião de diversos livros, teses e 

artigos que tratam do assunto, sendo também coletadas fontes primárias e 

secundárias. Entrevistas e questionários também foram realizados durante a 

pesquisa.  

Para a execução da pesquisa em questão foram utilizados os seguintes 

instrumentos de coleta de dados: 

Pesquisa Bibliográfica – Conforme coloca Cervo (1996, p. 48), a pesquisa 

bibliográfica “procura explicar um problema a partir das referências teóricas 

publicadas em documentos” Neste sentido esta poderá ser realizada através do 

levantamento de dados primários ou secundários. Segundo Kotler (1999, p. 75), 
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“dados primários são aqueles reunidos para um propósito ou projeto de pesquisa 

específico, estando publicado na literatura. Já os dados secundários envolvem 

aqueles coletados para outros propósitos encontrando-se disponível para pesquisa. 

Estes podem ser fontes internas à empresa, publicações governamentais, livros e 

periódicos, além de dados comerciais”. 

Questionário – De acordo com Cervo (1996, p. 138), “o questionário é a 

forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o 

que se deseja investigar.” Assim, esse instrumento de pesquisa foi utilizado no 

sentido de colher informações formais juntos aos sujeitos pesquisados. Nesse 

instrumento foram utilizadas questões fechadas a fim de facilitar o levantamento dos 

dados. Para esse estudo foram aplicados 150 questionários entre romeiros, turistas 

e peregrinos. Para os agentes econômicos do município, foi adotado o modelo de 

questionário da REDESIST utilizado na Nota Técnica: APL da Festa de Sant’Ana de 

Caicó/RN (APOLINÁRIO, 2008), totalizando 36 questionários. O modelo foi 

escolhido devido a sua aplicabilidade em outro município da região do Seridó 

(Caicó) que presencia as mesmas transformações resultantes de um fenômeno 

religioso. Os modelos dos questionários aplicados encontram-se nos anexos deste 

trabalho. 

Entrevista – é formada por um conjunto de perguntas como modo de iniciar a 

pesquisa, porém este número de perguntas pode ser acrescido no decorrer da 

entrevista. Dessa forma, permite-se sair do roteiro da entrevista para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas, podendo transformar a entrevista em um forte 

diálogo entre o entrevistado e o pesquisador. Para esse estudo, realizaram-se duas 

entrevistas: com o Pároco do Município de Florânia e o Coordenador da Casa da 

Cultura do Município de Florânia. O prefeito municipal de Florânia foi procurado para 

ser entrevistado, mas o mesmo não colaborou, por motivos não apresentados ao 

pesquisador. O roteiro das perguntas realizadas durante as entrevistas encontram-

se junto aos anexos deste trabalho. 

 

4.4  Delimitação e Seleção da Amostra 

Para alcançar o propósito específico de um estudo é necessário identificar um 

determinado grupo de pessoas, alvo da pesquisa. Segundo Silva e Menezes (2001, 



107 

 

p. 32), “população é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para um determinado estudo”. A amostra desse estudo foi 

não probabilística, tendo sido composta por 150 turistas, romeiros e peregrinos, os 

36 principais agentes econômicos do município de Florânia, além do Pároco e o 

Coordenador da Casa da Cultura do Município de Florânia. 

No tocante à delimitação e seleção da amostra, no caso dos turistas, romeiros 

e peregrinos, dada a impossibilidade de entrevistar todos os que participam dos 

festejos, optou-se por entrevistar apenas parte daqueles que participaram da 

Procissão de Encerramento da Festa de Nossa Senhora das Graças, em 27 de 

novembro de 2010 e alguns em período posterior (cinco meses). Segundo Tombo 

(2010), “estima-se que cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes nesta ocasião”. 

Logo, 150/10.000 x 100% = 1,5% destes foram entrevistados.  

Quanto aos agentes econômicos, segundo o Cadastro Central de Empresas 

(IBGE, 2009), o município de Florânia conta com 155 unidades. Logo, foi possível 36 

(23%) importantes agentes econômicos do setor de comércio e serviços, todos 

localizados na zona urbana de Florânia, dado que estes sofrem uma influência mais 

direta dos festejos.  

Com relação aos agentes não econômicos, isto é, institucionais, foram 

selecionados aqueles com maior grau de envolvimento na promoção dos festejos, e 

ainda, com sede no município (não sendo o caso do SEBRAE, CDL e SENAC, que 

apesar de serem importantes promotores/apoiadores de atividades econômicas, não 

possuem sede em Florânia), bem como autoridades municipais que se dispuseram a 

colaborar com o presente estudo (neste caso não foi obtido o êxito esperado). Desta 

forma, foram entrevistadas a igreja católica, histórica mobilizadora dos festejos, aqui 

representada pelo seu pároco; e, a Coordenação da Casa de Cultura do Município 

de Florânia, que atua na Festa preponderantemente fazendo a organização de 

eventos e incentivo à promoção da cultura no município. 

No capítulo seguinte, analisam-se os efeitos e impactos da Festa de Nossa 

Senhora das Graças que acontece durante o mês de novembro no município de 

Florânia, bem como a relação existente entre os principais atores mobilizadores 

envolvidos (igreja, poder público e privado, turistas e peregrinos) a partir dos eventos 
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religiosos e socioculturais que acontecem durante a programação oficial, e a 

importância desse evento para a economia do município e região.  
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CAPÍTULO 5 – AS TRANSFORMAÇÕES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS  

 

As festas religiosas são cenários de mobilização espontânea de um grupo e 

de sua expressão por meio de uma seqüência de rituais, em que, agradecer, 

venerar, homenagear são termos que se ligam diretamente ao ato de festejar. 

Expressam um conjunto de comportamentos e significados adquiridos pela tradição 

que mantém viva a memória de um povo. São manifestações coletivas que revelam 

a solidariedade, a união e a receptividade. É um momento de celebração da vida, o 

rompimento do ritmo monótono do cotidiano, o que permite ao homem experimentar 

afetos e emoções. 

De acordo com Alves e Ramos (2007), as programações dessas festas 

constam de: novenários, missas, procissões, visitas domiciliares e, ainda, barracas 

de artesanato, comidas regionais, barracas de produtos diversos e shows artístico-

culturais, quermesses, leilões, bailes dos coroas: encontros e reencontros de casais. 

O propósito desse capítulo é evidenciar a Festa de Nossa Senhora das 

Graças como produto turístico, conhecer um pouco da história e desenvolvimento 

dos festejos, analisando o evento religioso e sua relação com o lado profano. 

 

5.1 Origem e desenvolvimento do evento das Graças 

A festa de Nossa Senhora das Graças acontece durante o mês de novembro 

desde 1949, quando a cidade se prepara para receber romeiros, turistas e 

peregrinos. Um dos grandes incentivadores dessa celebração no mês das romarias 

e responsável por promover o turismo religioso no município foi o sacerdote, já 

falecido, Padre José Dantas Cortez, sendo ele responsável pelo desenvolvimento do 

santuário que antes contava apenas com um cruzeiro e a capela. A cada ano, o 

número de visitantes que chega à cidade é maior. Para atender este contingente, as 

condições de acesso ao monte foram melhoradas, pois antes os romeiros faziam 

suas peregrinações por uma estrada de barro no meio do mato.  

A data 27 de novembro foi escolhida o dia oficial da festa da padroeira do 

Monte, Nossa Senhora das Graças.  Esta data foi escolhida pelo Bispo da diocese 
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de Caicó, pois é a data em que se comemora o aparecimento de Nossa Senhora 

das Graças, em 27 de novembro de 1830, à irmã de caridade Catarina Labouré, em 

Paris na França. Nesta data, a cidade enche-se de fiéis, romeiros e turistas que 

além de suas participações nos rituais religiosos, participam também das festas 

sociais. (SILVA, 2008). 

De acordo com o Coordenador da Casa da Cultura, “o planejamento para a 

realização do evento da festa ocorre com antecedência, através de uma reunião 

promovida pela Igreja Católica juntamente com todas as entidades interessadas ao 

evento, geralmente um mês e meio antes. As parcerias realizadas para que o evento 

ocorra envolvem os órgãos públicos, prefeitura e secretarias municipais, 

associações, escolas, comerciários, empresas e povo geral.”9 

O quadro 17 descreve os principais atores envolvidos na realização dos 

eventos que ocorrem durante os dias de festa e as suas principais promoções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 

Florânia. 
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Pe. Carlos Eduardo, Teônia, Socorro
Joseilzon, Evani, Sinval, Jandira, Guedes

Fábio e Nélio
Festival de Prêmios - Bingo

Maria Roque, Geraldo, Maria de Aristides
João Batista, Zilma, Daguia Soares

Isaías, Guedes, Gilfran, Jandira

Leilão de Miudezas de Carneiros e 
Garrotes

Prefeitura Municipal
Show com Banda Forró do Bom - 

Pavilhão das Graças

Maçonaria
Câmara dos Vereadores

Terço dos Homens
Neci Silva, Dulce, Toinha de Emercindo

Feliciano, Assis, Graça Pereira, Biica
Francinete Pinto, Tereza de Dudu

Movimentos, Associações e Serviços

Comissões Organizadora

Promoção

Missa e leilão na residência do 
casal Tomaz e Toinha Galdino

Confissão, Ofício de Nossa Senhora 
e Missa de Cura e Libertação

Quermesse das Escolas

Iª Mostra de Cinema das Graças

Festa da Criança - Parque de 
Diversões

Auto de Nossa Senhora das Graças 
e Quernesse do Setor de Santo 

Antônio, Santa Clara, São José e 
São Francisco de Assis

Jantar de Nossa Senhora das 
Graças

Fábio Lira

Ministros da Eucaristia
Diretores e funcionários das Escolas 
Estaduais, Municipais e Particulares

Socorro Gouveia, Teônia Maria
Marinete, Fátima Sabiá, Fátima Silva

Lucinha, Sueli de Leniel, Neidinha

Júnior Galdino
Juraci

Marciel Nestor
Catequistas

Líderes da Pastoral da Criança
Grupo de Teatro J. Júnior

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Assistência Social

Pastoral da Pessoa Idosa

Gutemberg
Hailanny Nargila

Verinha, Leonice, Gilfran, Juciara

Atores envolvidos
Família Galdino

Missionárias de Santa Terezinha
Devotos de Nossa Senhora das Graças

Apostolado da Oração
Pastorais

Quadro 17 – Mobilizadores da Festa 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Programação Oficial da Festa (2010). 

  *Modificado pelo autor 

 

A festa tem início exatamente um mês antes, quando se iniciam as 

peregrinações com as imagens “réplicas” de Nossa Senhora das Graças. Ao todo 

são seis imagens que percorrem as residências de filhos e filhas de Florânia que 

residem em Natal e Parnamirim. Essas famílias recebem as imagens em suas 
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residências e realizam a oração de acolhida, junto com o terço. Uma caixa de 

donativos e ofertas também acompanha a imagem. Toda a preparação do ambiente 

fica por conta da família que acolhe a imagem em sua residência. No dia seguinte é 

realizada a oração de despedida da imagem que parte para casa de uma nova 

família. Essa prática foi instituída com a vinda de Padre Carlos Eduardo Lira para a 

Paróquia de Florânia em 2008, que permitiu a participação dos filhos de Florânia que 

não podem se deslocar até a cidade para participação dos festejos. No geral, mais 

de 100 famílias são visitadas. 

Ao final das peregrinações, é realizada uma missa na igreja de Nossa 

Senhora de Candelária em Natal acompanhada de uma confraternização, uma 

feijoada dançante como parte social da festa no clube da ASSIPERN – BR 101 em 

Emaús.  

Dentro desses preparativos também, acontecem as peregrinações nos 

setores missionários e zona rural no município de Florânia composta pelos grupos 

de: Santa Luzia, Menino Jesus, Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças, Nossa 

Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus, São Lázaro, São José e São 

Francisco de Assis, com missa de encerramento na igreja do Santíssimo 

Sacramento em Florânia, essas peregrinações acontecem como forma de 

preparação espiritual das famílias para o início da Festa de Nossa Senhora das 

Graças. 

No dia 15 de novembro, acontece a abertura oficial da festa com hasteamento 

das bandeiras em frente à Igreja Matriz de São Sebastião e uma caminhada em 

direção ao Santuário, onde os fiéis, peregrinos e turistas irão buscar a Imagem de 

Nossa Senhora das Graças. Essa parte da festa é conhecida como o “Acolhimento 

da Imagem de Nossa Senhora das Graças”. O ato de buscar e deixar a imagem no 

Santuário no alto do monte é uma tradição desde 1949, muito antiga e muitas vezes, 

os fiéis pagam suas promessas realizando esse percurso de pouco mais de 3,5 km 

da Matriz até o Monte das Graças. Alguns filhos de Florânia nem participam das 

festividades no decorrer do evento, apenas se deslocam à cidade para 

simplesmente buscar ou deixar a imagem com o intuito de cumprir uma penitência 

ou agradecer a Maria por uma graça alcançada. 
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Figura 17 - Peregrinações ao Santuário das Graças 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: www.inforside.com.br.  
 

 Segundo Silva (2008), “a festa começa com “a descida da Santa”. 

Antigamente esta descida era feita pela manhã, antes do nascer do sol, os fiéis 

subiam o monte para a celebração da missa, e logo após trazem em procissão a 

imagem da Santa que percorria várias residências em peregrinação”.  

 A multidão que acompanha durante as peregrinações se desloca até a Igreja 

do Santíssimo Sacramento, localizada mais ao norte do município de Florânia, em 

que é realizada a celebração da missa com os moradores daquela região e a 

realização de leilões com donativos que são doados pelos próprios moradores e fiéis 

de Nossa Senhora Graças. O dinheiro arrecadado é em benefício da festa. A 

imagem da santa fica a primeira noite na igreja até o dia seguinte, em que se 

desloca para a residência do casal Tomaz e Toinha Galdino, família tradicional do 

município de Florânia. Ao chegar à residência do casal, durante esta peregrinação é 

realizado o momento de oração, o terço, e o momento social que é o leilão em 

beneficio da Padroeira do Monte.  
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No dia seguinte, é realizada uma carreata saindo da residência do casal para 

a comunidade Vila Jucuri10, localizado a noroeste da sede do município de Florânia, 

bem próximo à cidade, onde seu povo, conhecido por “TRIPEIROS”, mantém os 

traços de seus antepassados (portugueses), sendo comum inclusive casamento 

dentre integrantes da mesma família. 

Com a chegada dos peregrinos à comunidade junto com a imagem, é 

celebrada a Santa Missa e em seguida, realizado leilão em prol da festa. A noite 

ainda tem a apresentação de shows culturais com jovens da comunidade e festas 

com bandas de forró. Logo cedo, é celebrado o Ofício de Nossa Senhora e a 

Celebração da Santa Missa com a carreata saindo da Vila Jucuri em direção a Praça 

Celestino Robson, no centro da cidade, e seguindo em procissão para a Igreja 

Matriz de São Sebastião. 

A chegada à Matriz é recebida com muita festa e celebração pelos romeiros e 

moradores do município. A partir da chegada, são realizados os Novenários (ao todo 

são 10) até sua partida ao Santuário dia 27/11. Todas as noites possuem um tema e 

são dedicadas aos “noitários” que são homenageados durante as celebrações e 

recebem as bênçãos de Maria.  

Cada noite dessas envolve párocos de outras matrizes da região do Seridó. 

Também é comum a peregrinação de grupos de jovens, peregrinos e turistas. A 

programação religiosa conta com a participação de toda a comunidade cristã, em 

diversas atividades religiosas e missionárias como: a missa da cura e libertação, 

confissões individuais, celebrações do sacramento da 1ª Eucaristia para noventa 

crianças, batizados, matrimônios, novenários, carreatas, ofícios e missa solene. 

(TOMBO, 2010). 

No quadro 18, apresenta-se a relação dos principais noitários da Festa de 

Nossa Senhora das Graças. 

                                                           
10

 No século XIX, mais precisamente no ano de 1886, chega neste recanto de terra ardia, o português Cosme de 
Abreu Maciel, onde constitui família e segundo as literaturas existentes é o fundador deste município. Conta os 
mais velhos desta comunidade que somos os verdadeiros fundadores de Flores. Devidos a grande existência de 
plantas conhecidas pelos nativos de: rainha do prado, bugi vermelho e inclusive JUCURI. Por isso escolheram 
esta denominação de flores. Com o passar do tempo descobriram que em Pernambuco existia uma cidade com 
o mesmo nome, por este motivo resolveram substituir Flores por Florânia. (www.inforside.com.br)  
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Mãe da divina Graça

Setor Nossa Senhora do Rosário e Setor São Pedro, Setor São Francisco 
de Assis, Setor São Sebastião e Setor São Paulo, Madrinhas da Festa, 

Apostolado da Oração, Renovação Carismática Católica, Pastoral do 
Dízimo, Pastoral do Batismo, Missionárias de Santa Terezinha e Movimento 

das Capelinhas, Pastoral Catequética, Pastoral da Criança, Infância e 
Adolescência Missionária, Equipe de Coroinhas e Acólitos, Equipe de 

Liturgia, Equipe de Cânticos e Terço dos Homens

Setor São Lázaro e Setor Nossa Senhora de Fátima, Padrinhos da Festa, 
Motoristas, Motoqueiros, Funcionários da Maternidade, Centro de Saúde e 
Postos de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias, 

Rádio Comunitária Ibiapina FM, Pastoral da Comunicação e Pastoral 
Familiar

Mãe da Igreja

Setor Nossa Senhora das Graças e Setor Sagrado Coração de Jesus, 
Pastoral da Pessoa Idosa, Grupos de Idosos: Alegria de Viver, De Bem com 
Vida e Renascer, Projeto Caminhar, Ministros Extraordinários da Comunhão 

Eucarística.

Mãe Puríssima e Castíssima

Prefeitura Municipal e Secretarias, Câmara de Vereadores, Fórum 
Municipal, Cartório Eleitoral e Cartório de Notas, Ministério Público, 

Funcionários Públicos Municipais, Estaduais e Federais.
Mãe Imaculada e Intacta

Santa Mãe de Deus Criador Todas as mães

Mãe Amável e Admirável

Setor Menino Jesus, Setor Santa Clara, Pastoral da Juventude, Grupo de 
Jovens: Jovens Unidos Semeando o Amor de Cristo (JUSAC), Rainha da 
Paz, Shalom, crismandos e JUFRA (Juventude Franciscana de Tenente 

Laurentino Cruz)
Setor de Santo Expedito e Setor de Santo Antônio, Comerciantes, 
Maçonaria, Banco do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Associações Comunitárias, Conselho Administrativo da Igreja, Conselho 
Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, 

CREAS, PETI e CRAS

Mãe do Bom Conselho

Temas Noitários

Novenários

Mãe de Jesus Cristo Salvador

Mãe do Povo Potiguar
Floranienses ausentes e presentes, romeiros, devotos de Nossa Senhora 

das Graças e todo povo de Deus.

Setor de Santa Luzia e Setor Sagrado Coração de Maria e as Escolas 
Estaduais, Municipais, Particulares e Centro de Ensino Rural - Escola 
Estadual Cel. Silvino Bezerra, Escola Estadual Teônia Amaral, Escola 
Municipal Francisca Leonizia, Escola Municipal Aprígio Soares, Escola 
Municipal Domingas Francelina das Neves, Escola Nossa Senhora das 

Graças, Sonho Infrantil, Creche e Centro de Educação Sr. Menino

Quadro 18 – Novenários da Festa de Nossa Senhora das Graças 

   Fonte: Programação Oficial da Festa (2010). 

   *Modificado pelo autor 

 

Durante o período da festa a cidade se transforma. O povo cristão se mobiliza 

e o movimento da cidade cresce muito. O “novenário” recebe o patrocínio dos 

“noitários”, transformando as noites em celebrações festivas durante dez dias 

seguidos.  
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  Nas noites da festa, o pátio da Igreja Matriz se transforma numa grande 

aglomerado de barracas, parque de diversão, com a venda de comidas, bebidas e 

músicas para alegrar os participantes da festa. O pavilhão principal da festa é 

realizado nos dias 25 e 26 de novembro, com a promoção de um jantar em beneficio 

da festa, e também são realizados dois leilões. O primeiro leilão é popular, nesse a 

população não muito abastada, tem condições de participar, pois são leiloadas 

pequenas ofertas fazendo a alegria do povo ali participante. No segundo leilão são 

leiloados apenas os animais de médio e pequeno porte, como: bezerros, garrotes e 

cabritos doados pelos moradores do município. É um momento de muita euforia e 

alegria, pois há uma verdadeira disputa entre grupos, (Políticos) com a finalidade de 

mostrar um maior poder aquisitivo em relação ao outro. 

 O Jantar das Graças geralmente acontece ao lado da Matriz, e as famílias 

logo após a celebração da Santa Missa se reúnem para confraternizar e aproveitar 

os pratos. As senhas do jantar são vendidas antecipadamente a um preço acessível 

a toda comunidade. As pessoas envolvidas na comissão da festa são responsáveis 

pela venda das senhas. O cardápio é definido também por essa comissão que no 

decorrer dos festejos, realizam a arrecadação dos alimentos com base em uma lista, 

junto com os fiéis e comerciantes para a realização do jantar. O trabalho voluntário 

na realização dessas atividades é de grande importância para consolidação do 

evento. 

 O então Coordenador da Casa da Cultura comenta que “sem doações e o 

voluntarismo não haveria condições para a realização da festa. Todas as promoções 

são realizadas a partir de doações: leilões, sorteios, bingos, quermesses, feirinha e 

jantar. Doações de empresas, governo municipal, políticos, devotos e até recursos 

próprios da igreja servem para realização do custeio do evento.”11 

A programação social da festa pode ser vista no quadro 19. 

  

 

                                                           
11

 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 
Florânia. 
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Parque de Diversões Nossa 
Senhora das Graças e 

Festa da Criança, Auto de Nossa Senhora das Graças, Quermesse do 
Setor Santo Antônio, Santa Clara, São José e São Francisco de Assis

Pavilhão das Graças - 25 de 
novembro

Jantar de Nossa Senhora das Graças, Leilão de Miudezas

Pavilhão das Graças - 19 de 
novembro

Quermesse das Escolas

Cavalgada das Graças e 
Pavilhão das Graças - 20 de 

novembro

Café da Manhã na Fazenda Quixodé, Saída da Calvagada do Pórtico do 
Santuário (pé do monte), Bênção em frente à Igreja Matriz de São 

Sebastião, Feijoada no Parque de Vaquejada 27 de setembro, Prata da 
Casa (Som Acústico), Quermesse do Setor Nossa Senhora de Fátima, 

Nossa Senhora do Rosário e São Pedro

Pátio da Igreja Matriz de São 
Sebastião - 27 de novembro

Festival de Prêmios - Bingo

Pavilhão das Graças - 26 de 
novembro

Leilão de Carneiros e Garrotes, Show com a Banda Forró do Bom

Feirinha de Nossa Senhora 
das Graças - 21 de novembro

Feirinha das Graças em frente ao Ginásio de Esportes com Gastronomia 
Regional, Serivço de Bar, Show no Ginásio de Esportes com atrações Max 

e Banda Estrelar e Forró Piseiro

Pavilhão das Graças - 22 de 
novembro

Forró Pé de Serra, Quermesse do Setor São Sebastião, São Paulo e Nossa 
Senhora das Graças

Pavilhão das Graças - 23 de 
novembro

Iª Mostra de Cinema das Graças, Quermesse do Setor Sagrado Coração de 
Jesus, Menino Jesus e Santo Expedito

Programação Social

Local e Data Eventos

Pavilhão das Graças - 18 de 
novembro

Quermesse do Setor Santa Luzia, Sagrado Coração de Maria e Setor São 
Lázaro, Bolo de Nossa Senhora das Graças, Show Religiosos em 

homenagem as mães com as cantoras Léia e Sônia

Quadro 19 – Programação Social da Festa de Nossa Senhora das Graças 

 Fonte: Programação Oficial da Festa (2010). 

 *Modificado pelo autor 

 

Muitas inovações são apresentadas ao longo dos anos para que possa atrair 

um número maior de seguidores, como a Feirinha das Graças, Cavalgada, Iª Mostra 

de Cinema das Graças e Auto de Nossa Senhora das Graças. 

A Feirinha das Graças que antes acontecia ao lado da Matriz em que uma 

estrutura de “circo” era montada para receber os floranienses e grupos da própria 

cidade e das cidades vizinhas foi transferida para o Ginásio da cidade para 

comportar o grande número de participantes que cresce a cada ano. Durante a 

realização da feirinha, existe apresentação de um grupo musical para animar os 

presentes durante todo o evento (geralmente o dia inteiro), bem como são montadas 

barracas de grupos que são ligados às pastorais, grupos de jovens, empresas 
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privadas e moradores locais, que arrecadam recursos através das doações entre 

seus membros, preparam os ingredientes e estão ali para vendê-los e também 

consumi-los. 

Como em outros municípios da região do Seridó, a prática da Feirinha durante 

os festejos de seu padroeiro tem sido muito comum. Em Caicó, durante os festejos 

da Sant’Ana são montadas inúmeras barracas para a venda da cozinha seridoense 

e regional: queijo de manteiga, queijo de coalho, churrasquinho, sarapatel, carne de 

sol, buchada. Tudo isto é comprado localmente. Existe também a venda de bebidas, 

em que uma estrutura é montada para atender a todos os presentes. (APOLINÁRIO, 

2008). 

De acordo com o Coordenador da Casa da Cultura, “a igreja sempre conta 

com a parceria da Prefeitura para infraestrutura da parte social. A Casa da Cultura 

nos últimos anos busca trazer apresentações para incrementar a parte social, como 

em 2009, a Prefeitura Municipal conseguiu através de verba federal realizar a 1ª 

Feira de Arte e Gastronomia do município no período da festa.”12 

O encerramento da festa, que acontece no dia 27 de novembro, é marcado 

como um dia festivo para a comunidade. A tarde realiza-se a procissão com a 

imagem da santa saindo da Matriz e caminhando para o Santuário do Monte, 

percorrendo várias ruas no trajeto. Nesse dia é comum observar pessoas vestidas 

com trajes de Maria (sejam homens, mulheres e crianças). Há também disputa por 

comerciantes e devotos em carregar o andor com a imagem até o Santuário das 

Graças. 

Sem falar que nesse dia, a imagem é presenteada com mantos ou até mesmo 

coroas oferecidas por devotos em função de alguma graça alcançada. A imagem de 

Nossa Senhora das Graças, para o município de Florânia, representa bem mais do 

que a própria festa do Padroeiro da cidade São Sebastião que acontece durante o 

mês de janeiro.  

                                                           
12

 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 
Florânia. 



119 

 

O percurso da Matriz até o alto do monte das graças com a imagem durante a 

procissão de início e encerramento da festa é em torno de 3,5Km e pode ser melhor 

visualizado na figura 18. 

Figura 18 – Percurso da Procissão de início e encerramento da Festa de Nossa 
Senhora das Graças em Florânia/RN 

  Fonte: www.maps.goggle.com.br.  

   *Modificado pelo autor 

 

A peregrinação pode ser vista tanto como um fenômeno religioso quanto 

como um fenômeno turístico. No percurso observa-se: carro de som, uma equipe de 

cânticos puxando terço, banda de música e vários romeiros, turistas e peregrinos 

devotos de Maria. As janelas das casas dos moradores são decoradas com vasos 

de rosas, toalhas rendadas e réplica da imagem, tudo para esperar a passagem de 

Nossa Senhora de volta ao Santuário. Seria um último aceno em agradecimento e 

Igreja Matriz de São 

Sebastião. 

Santuário de Nossa 

Senhora das Graças. 
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despedida a imagem que retorna a sua “casinha” no alto do monte para proteger as 

famílias floranienses. 

Em 2010, a procissão de encerramento teve a participação e acolhida da 

Imagem de Nossa Senhora da Apresentação da cidade de Natal que seguiu pelas 

ruas de Florânia junto com a imagem de Nossa Senhora Graças, os romeiros e 

devotos do município e demais lugares do estado, estimados cerca de 10 mil fiéis. 

(TOMBO, 2010). 

A peregrinação segue pelas ruas até o alto do monte, onde acontece a 

celebração da santa missa de encerramento. Geralmente, quando a peregrinação 

chega ao santuário já é noite, mas os fiéis permanecem até o último momento, 

quando conseguem uma lembrança do andor da imagem, que após a celebração 

fica sem uma rosa. Um dos momentos mais esperados é o show de fogos que é 

realizado no monte após a celebração da santa missa, exaltando a fé do povo de 

Maria. 

Essa mistura entre religião, consumo e lazer, possibilita o questionamento da 

religião com base em diferentes aspectos. Dessa forma, as questões em torno do 

chamado “turismo religioso” envolvem tanto as práticas religiosas quanto as 

turísticas e podem iluminar a compreensão do fenômeno religioso como expressão 

da cultura e da sociabilidade de diferentes segmentos sociais. A análise parte do 

princípio de que, para as chamadas “classes populares”, a religião, o consumo e o 

lazer fazem parte de uma mesma realidade. 

 

5.2 A Festa de Nossa Senhora das Graças: impactos sobre a economia e 

sociabilidade local 

A festa das Graças representa um grande encontro de solidariedade e 

testemunho da fé cristã do povo floraniense. As viagens com motivação ou 

destinação religiosa só vieram a se tornar turismo religioso quando o volume das 

pessoas envolvidas alcançou uma escala que tornasse economicamente viável o 

planejamento e os investimentos na área. Todos os dias a festa ocorre das sete da 

manhã com a celebração da santa missa e ao meio dia o ofício da Imaculada 

Conceição cantada na Igreja Matriz de São Sebastião e transmitida pela Rádio 
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Comunitária Ibiapina FM e pelo site da Inforside.com e rádio via internet Rádio Amor 

Eterno. (TOMBO, 2010). 

Na expectativa de evidenciar melhor as questões relativas à Festa de Nossa 

Senhora das Graças, foram aplicados um total de 150 questionários fechados 

envolvendo turistas, romeiros, moradores e peregrinos. Com o Pároco da cidade e o 

Coordenador da Casa da Cultura do município de Florânia, foram realizadas 

entrevistas. 

A religião e o turismo são colocados como fatos históricos datados, originados 

de uma intricada teia de relações sociais, econômicas e culturais, tornado quase 

impossível a tarefa de separá-las. Peregrinos, turistas e os moradores locais 

encontram-se, animados pelo mercado de consumo, pela infraestrutura turística e 

hoteleira sempre em desenvolvimento, que oferece os mais diversos produtos para 

todos os gostos.  

Segundo o Coordenador da Casa de Cultura do município de Florânia,  

 
 
“a Festa de Nossa Senhora das Graças é o principal evento que mobiliza a 
economia local, principalmente o comércio e turismo. A infraestrutura tem 
melhorado com o tempo e a festa tem crescido a cada ano que passa. 
Todos os serviços públicos se envolvem na festa, realmente a cidade pára 
e se volta especialmente para os festejos, porém quando a cidade deixa de 
viver o espírito da festa, os setores sofrem um decréscimo nos 
resultados.”13 
 
 
 

O momento da festa é o da geração de emprego e renda, é da sustentação 

do local, é do ritual religioso, do discurso político, e é também do grupo de forró, da 

música e da dança. Toda complexidade do fenômeno do turismo religioso está 

justamente na compreensão dessas relações que obviamente perpassam, mas não 

se fundamentam apenas nas motivações dos deslocamentos ou na suposta 

descaracterização da cultura local. 

Existe, portanto, uma relação indissolúvel entre “mercado” e “fé”, tornada 

possível pela circulação dos sujeitos nesses espaços. Há uma dupla transformação: 

                                                           
13

 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 
Florânia. 
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Variável Categorias (%)

Masculino 42,00%
Feminino 58,00%

18 a 24 anos 30,00%
25 a 29 anos 29,00%
30 a 39 anos 23,00%
40 a 49 anos 7,00%
50 a 59 anos 5,00%

Acima de 59 anos 6,00%

Analfabeto 0,00%
Fundamental Incompleto 5,33%
Fundamental Completo 24,67%

Médio Completo 32,00%
Médio Incompleto 8,67%
Superior Completo 16,00%

Superior Incompleto 12,67%
Pós-Graduação 0,67%

Até 1 salário 75,00%
Até 2 salários 10,00%

Acima de 3 salários 15,00%
Renda Familiar

Sexo

Faixa Etária (anos)

Grau de Escolaridade

o consumo “materializa” a fé/valor e o lazer despe a religião do caráter tradicional de 

sofrimento e dor, expressão investida da subjetividade daquele que consome. 

(SILVEIRA, 2003). 

As transformações socioeconômicas vão influenciando o cenário religioso e 

criando as condições para o surgimento do turismo. Em termos estruturais, 

produziram-se espaços nos locais para onde ocorrem peregrinações/romarias, que 

sofrem ocupações e impactos econômicos. Abaixo serão descritos os principais 

resultados analisados durante a realização dos questionários. 

Tabela 1 – Condições Socioeconômicas dos entrevistados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                          

      Fonte: Pesquisa de campo 

Entre os romeiros, turistas, peregrinos e moradores entrevistados, 58% são 

mulheres e 42% homens. Essa realidade tende mudar. Nos últimos anos, a Paróquia 

de Florânia vem realizando eventos como: Terços dos Homens e peregrinações ao 

Santuário, incentivando a participação do público masculino. A maior parte dos 

entrevistados é composta por um público cuja idade varia entre 18 e 24 anos (cerca 

de 30%). Cerca de 60% dos entrevistados estão na faixa de até 49 anos. 
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A presença de grupos de jovens não só do município, mas de regiões 

vizinhas é bastante intensa, o que justifica a participação cada vez maior desse 

público nesses eventos. Em relação à escolaridade, a tabela 1 acima mostra que o 

público é bastante heterogêneo. Pode-se observar que 32% possui Ensino Médio 

completo e 25% Fundamental Completo. Quanto a renda familiar mensal dos 

entrevistados os valores foram considerados com base no valor do salário mínimo 

vigente em 201014. Percebe-se que há um predomínio do grupo com 75% da 

amostra que ganham até 1 salário mínimo. 

Ao analisar o motivo da vinda ao Santuário, percebe-se que o prazer religioso 

é o impulsionador da visita, responsável cerca de 61% dos entrevistados. Estes 

estão relacionados aos devotos de Nossa Senhora que foram ao Santuário 

agradecer as graças alcançadas, fazer seus pedidos e pagar promessas. Outra 

parte, 22% considerou como uma obrigação e um prazer com um santo, o que pode 

ser visto no gráfico 11. 

Segundo Pároco da cidade de Florânia, “o fluxo de visitas é relativo. 80% 

visitam em função do lugar sagrado e os outros 20% restantes passam a visitar o 

santuário devido aos comentários de outros visitantes que visitam o espaço pelo 

aspecto profano se encantando pela beleza do espaço. A maioria das pessoas em 

geral vai pela devoção. Existem duas missas no mês, uma no primeiro domingo e a 

outra no terceiro domingo, o que tem aumentado bastante a visita de fiéis ao 

santuário, sendo uma forma de mostrar um pouco a história aos romeiros e 

visitantes. O Fluxo se dá também através das romarias, peregrinações e grupos que 

visitam.”15  

 

 

 

 

                                                           
14

 O valor do salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00. 

15
 Entrevista concedida ao autor em junho de 2010 pelo Pároco do Município de Florânia. 
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11%

61%

22%
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O SANTO
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PASSEIO
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9%

7%

5%

79%

1ª VEZ
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3ª VEZES

ACIMA DE 4ª VEZES

Gráfico 11 – Motivo da visita ao Santuário 
 

 

 

 

 

             

                  Fonte: Pesquisa de campo 

Ainda em relação aos motivos, faz-se necessário destacar, a parcela de 11% 

que mencionou considerar o motivo da visita apenas um passeio. Acredita-se que 

este grupo tenha maior potencial para visitar atrativos turísticos na cidade, 

participante da dinâmica religiosidade lazer e consumo, o que faz a fronteira entre o 

sagrado e o lúdico. 

Gráfico 12 – Freqüência das visitas 
 

 

 

 

 

 

               Fonte: Pesquisa de campo 

De acordo com o gráfico 12, 79% dos entrevistados já visitaram o Santuário 

mais de quatro vezes, o que aponta para um potencial do local como atrativo 

turístico. Soma-se a isto também o fenômeno religioso existente que estimula as 

pessoas de maneira espontânea pelo evento. O Gráfico 13 mostra que 89% dos 

entrevistados responderam ter participado de outros eventos religiosos pela região. 

Isto aponta que os eventos religiosos atraem as pessoas e podem levar a uma 

relação maior entre outros eventos na região. 



125 

 

89%

11%

SIM

NÃO

2%

27%

71%

OUTROS ESTADOS

INTERIOR DO 
ESTADO

CIDADE DE 
FLORÂNIA

Gráfico 13 – Participação em outros eventos religiosos 
 

 

 

 

 

                    

                    Fonte: Pesquisa de campo 

Cerca de 71% dos entrevistados residem no município de Florânia, como 

mostrado no Gráfico 14 e 27% são residentes de outros municípios do RN. Apesar 

do forte potencial existente, o município ainda apresenta algumas deficiências para 

dar um suporte adequado ao visitante como será demonstrado adiante, como a 

questão de hospedagem. De acordo com o Coordenador da Casa da Cultura do 

município de Florânia “a infraestrutura deixa a desejar principalmente na área de 

hospedagem, pois o município conta apenas com uma pousada com 

aproximadamente 10 apartamentos.”16 

Gráfico 14 – Residência dos visitantes 
 

 

 

 

 

 

              Fonte: Pesquisa de campo 

A receptividade aos romeiros, peregrinos e turistas ao santuário é importante 

de ser observado. A boa impressão e imagem positiva do local tem que ser levada 

em consideração para que os visitantes possam se sentir satisfeitos e retornar em 

                                                           
16

 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 
Florânia. 
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um ano próximo. Cerca de 68% dos entrevistados consideram positivo o trabalho de 

acolhida realizado pela população local durante o evento. 

Gráfico 15 – Trabalho de acolhida pela população local 
 

 

 

 

 

 

                          

Fonte: Pesquisa de campo 

Quanto às condições de infraestrutura do Santuário, as respostas foram bem 

heterogêneas. Cerca de 56% consideram como boas e 42% classificam como 

regulares as condições da infraestrutura do Santuário. Como já mencionado antes, o 

grande idealizador das melhorias do Santuário foi o já falecido Pe. José Dantas 

Cortez que conseguiu entre outros benefícios a construção do calçamento da 

estrada de acesso ao monte, o que facilitou o acesso às romarias e peregrinações, 

pois antes o percurso até o alto do monte era feito por estrada de barro. O Santuário 

também possui banheiros, áreas arborizadas, bebedouros, saneamento, praça de 

oração, casa de votos e um centro de estudos. 

Gráfico 16 – Infraestrutura do Santuário 
 

 

 

 

 

 

               Fonte: Pesquisa de campo 
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Sobre as condições da infraestrutura do município quanto aos serviços de 

hospedagem, alimentação, fornecimento de água e saneamento, 56% das pessoas 

classificaram como regulares, sendo a hospedagem um dos pontos críticos 

levantados, pois o município conta apenas com uma pousada e um motel e a 

maioria das pessoas que visitam, ou vão para casa de parentes, ou retornam para 

suas cidades no mesmo dia. 

Gráfico 17 – Infraestrutura do município de Florânia 
 

 

 

 

 

                      

                        

           Fonte: Pesquisa de campo 

Para que se possa estimular a visitação ao espaço turístico, é necessário que 

seja realizado um trabalho de divulgação não apenas no período do evento, mas ao 

longo do ano. O trabalho de divulgação, apesar de ter existido, é um pouco limitado. 

Apenas ao período que antecede ao evento é que existe um trabalho maior 

realizado para divulgação da festa. Porém, para que se possa estimular um fluxo 

maior de visitantes é necessário que o município também apresente condições de 

infraestrutura adequadas para garantir ao visitante uma boa estadia no local, isto 

porque 73% dos entrevistados consideram a infraestrutura municipal ruim, regular ou 

péssima. 
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Gráfico 18 – Divulgação do Evento 
 

 

 

 

 

                         
             Fonte: Pesquisa de campo 
 
A disponibilidade dos serviços oferecidos nesses espaços sagrados também 

é fundamental para que o visitante sinta-se satisfeito em poder estar ali e fazer valer 

a pena sua viagem. Questionados quanto ao que esperam encontrar nesses 

espaços de visitação, 18% gostariam de encontrar água potável e saneamento, 17% 

banheiros, 15%, locais para rituais sagrados, 12% segurança e informação, 10% 

sombra, arborização, lojas de artigos religiosos e locais de vendas de artigos 

(souvinieurs), e 8% locais para descanso. 

 

Gráfico 19 – Infraestrutura ideal para os locais de visitação 
 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Pesquisa de campo 

Quanto ao tipo de hospedagem utilizado, cerca de 86% dos entrevistados 

utilizam a casa dos parentes. Florânia possui apenas uma pousada e um motel com 

pequeno número de leitos, a ocupação dos poucos leitos de hospedagem oficial fica 
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por parte de romeiros/ turistas que vem de outras regiões e que não possuem 

familiares ou amigos na cidade. 

Gráfico 20 – Tipos/Categorias de Hospedagem 
 

 

 

 

 

 

                  

              Fonte: Pesquisa de campo 

A colaboração do poder político em parceria com a igreja e a comunidade 

local na organização dos eventos também conta muito. As parcerias que são 

formadas no período que antecede os festejos, durante e depois é fundamental para 

o sucesso dos mesmos. Alguns questionam essa parceria como ponto ruim por 

descaracterizar a imagem da festa, mas 83% acreditam como positivo a atuação do 

poder político. “O diálogo entre os principais atores para a realização do evento é 

essencial para o sucesso dos festejos. Todos os anos, o diálogo entre a Igreja, o 

poder público e a comunidade prevaleceram.”17 

 
 
“A união entre prefeitura e paróquia é positiva. Existem reciprocidades 
entre as duas partes, trazendo melhorias para o santuário. Trabalhos de 
coleta de lixo do Santuário e melhorias da estrada são serviços prestados 
pela Prefeitura para manutenção do espaço. Nos períodos dos festejos, a 
Prefeitura não mede esforços em ajudar. Em 2009, foi realizada a primeira 
feira de Gastronomia durante a festa que movimentou um grande fluxo de 
turistas no município com apoio total da Prefeitura”, comenta o Pároco de 
Florânia.18 

 
 

 

 

                                                           
17

 Entrevista concedida ao autor em junho de 2010 pelo Pároco do Município de Florânia. 

18
 Entrevista concedida ao autor em junho de 2010 pelo Pároco do Município de Florânia. 
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Gráfico 21 – A importância da atuação do Poder Político 
 

 

 

 

 

 

          Fonte: Pesquisa de campo 

Esses espaços sagrados são de grande potencial turístico. A existência de 

um fenômeno que ocorre todos os anos de maneira espontânea movimenta não 

apenas o lado religioso, mas também o segmento profano. Muitas atividades 

acabam sendo desenvolvidas em torno do evento. Assim os restaurantes e as 

lanchonetes improvisadas, as barracas de bebidas, de roupas, sapatos, o parque de 

diversões, tudo isso ajuda a escoar a oferta que o comércio não tem condições de 

satisfazer. Esse comércio ambulante é apenas tolerado em virtude de sua 

necessidade. Os barraqueiros são em sua maioria, ambulantes que vêm de outras 

cidades acompanhando o roteiro de festas. Dos entrevistados, 91% consideram o 

Santuário das Graças um espaço turístico promissor para a economia do município 

de Florânia. 

O pároco municipal ressalta que o “santuário está inserido em um circuito 

turístico. Até mesmo eventos que não são ligados ao santuário, como corridas, 

rallys, roteiros ciclistas e encontro de clube dos motoqueiros acontecem na cidade. 

O monte sempre é visitado e torna-se um ponto de partida para início das atividades, 

em que esses visitantes são acolhidos em um momento de oração, buscando as 

bênçãos das Graças, e a igreja sempre realizando o trabalho de acolhimento com 

esses visitantes.”19 

 
 

                                                           
19

 Entrevista concedida ao autor junho de 2010 pelo Pároco do Município de Florânia. 
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Gráfico 22 – Potencial do Espaço do Santuário das Graças para a prática do 
Turismo Religioso 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Pesquisa de campo 

O fato de implantar um roteiro turístico no município, que possa ser 

trabalhado durante o ano todo, como acontece em algumas cidades como Juazeiro, 

Santa Cruz, Aparecida, Belém, etc, aproveitando o espaço do Santuário é visto com 

bons olhos pelos entrevistados. 97% aprovam a idéia. O pároco da cidade de 

Florânia considera que “o município de Florânia esteja inserido em uma rota de 

turismo religioso que envolve alguns municípios da região seridoense, mas 

desconhece a existência de algum trabalho em prol da atividade turística para o 

desenvolvimento da economia floraniense”. 

Gráfico 23 – Roteiro Turístico 
 

 

 

 

 

 

             Fonte: Pesquisa de campo 

O Santuário das Graças é cheio de histórias que já foram relatadas em 

trabalhos, estudos e até mesmo em um filme, um curta intitulado “Com Quantas Ave- 
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Marias se faz uma Santa?”20 de 2006 que foi o primeiro trabalho realizado pelo grupo 

Caminhos, Comunicação e Cultura, formado por jovens jornalistas e radialistas 

potiguares. O vídeo-documentário, feito no decorrer de um ano, conta história de 

uma menina que se perdeu em uma das serras aos arredores da cidade de Florânia, 

Rio Grande do Norte, e, após vários anos, foi encontrada morta e com o corpo 

intacto, à sombra de uma árvore. A partir daí surge o mito da Santa Menina. 

Gráfico 24 – História do Santuário das Graças 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                          Fonte: Pesquisa de campo 
 

As respostas das pessoas quanto em saber a história do monte mostram que 

57% não conhecem totalmente a história do Santuário. No próprio Santuário não 

existe um espaço onde conte o surgimento, os mitos e a história do monte. Muito do 

que se sabe é recordado pelos dizeres dos moradores mais antigos do município.  

A confirmação da importância do evento para a economia floraniense pode 

ser vista a partir dos dados coletados na pesquisa de campo junto aos agentes 

econômicos (comércio e serviços) da cidade. Entre os eventos realizados na cidade 

ao longo do ano, a Festa de Nossa Senhora das Graças tem a preferência de 86% 

das respostas dos comerciantes entrevistados da cidade. 

 

 
 

 

                                                           
20

 Acesso do vídeo documentário “Com Quantas Ave-Marias se faz uma Santa?” 
http://www.youtube.com/watch?v=HQyFn6ymt34 
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Gráfico 25 – Comparativo de importância dos principais eventos realizados em 
Florânia nos negócios do comércio e serviços locais 

 

 

 

 

 

                      
               

 Fonte: Pesquisa de campo 
 

Devido ao grande contingente de turistas, aproximadamente 10 mil pessoas 

que freqüentam a cidade no período de festa é notório um melhoramento na 

prestação dos serviços oferecidos para atender a essa demanda. O município conta 

com serviços de bares, churrascarias, pousadas, motel, serviços de táxi e moto-táxi, 

inúmeros comércios, etc. O que se percebe é que esses setores são impactados 

profundamente com a prática desse segmento turístico no município. Desse modo, 

propicia a sustentabilidade do turismo religioso, descortinando-se como espaço 

promissor para os investimentos das atividades turísticas, através da exploração 

sustentável do espaço. O maior beneficiado é o comércio local, assim como as 

hospedarias e o próprio comércio informal que é muito comum no período dos 

festejos. 

A origem dos produtos comercializados através dos supermercados, 

confecções, lanchonetes, cabeleireiros de Florânia é bastante dividido. Cerca de 

47% são do interior do estado, 45% são de outros estados e 8% é do próprio 

comércio do município. Os estados citados pelos comerciantes no questionário são: 

Pernambuco, Paraíba, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os 

estados do Sudeste são procurados principalmente para o comércio de confecções 

e importados. O grande desafio apontado é estimular o aumento do consumo de 

bens e serviços locais, ampliando esse leque de opções através da comercialização 

de produtos tangíveis e intangíveis. Como mostrado, apenas 8% dos produtos 

comercializados são do município de Florânia. 



134 

 

45%

47%

8%

Outros Estados

Interior do Estado

Cidade de Florânia

Gráfico 26 – Origem dos produtos comercializados 
 

 

 

 

 

                     
                    Fonte: Pesquisa de campo 
 
 Alguns comerciantes contratam serviço temporário no período de novembro 

para dar conta do aumento de vendas e atendimentos que ocorrem (supermercados 

e salão de cabeleireiro), mas não é a maioria. Apenas 19% realizam a contratação 

de serviço temporário, e 81% não realizam. Dos proprietários entrevistados, 78% 

são formalizados. 

 Considerando os agentes econômicos entrevistados quanto aos aspectos de 

inovação, cooperação e aprendizado, fundamentado em modelo de questionário da 

REDESIST21, o quadro 20 apresenta o total dos atores envolvidos. Os atores 

escolhidos compõem o setor de comércio e serviços do município de Florânia. 

 Destaca-se que os instrumentos recomendados pela REDESIST devem 

incluir as adequações necessárias, visando melhor revelar o estudo conforme o 

arranjo, decorrendo daí a importância de estudos feito por pesquisadores e 

conhecedores da realidade local/regional à luz do enfoque em APL’s, tendo sido 

este o caso dos estudos aplicados no APL da Festa de Sant’Ana de Caicó/RN.  

Os índices foram obtidos a partir do somatório das respostas colhidas dos 

questionários aplicados junto aos principais agentes econômicos para cada tipo de 

descrição de acordo com a pergunta. Em seguida aplicou-se os pesos utilizados 

conforme o tipo de descrição como demonstrado na fórmula utilizada pela 

REDESIST (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas 

                                                           
21

 O modelo de questionário adotado nesta pesquisa foi o mesmo adotado pela REDESIST e aplicado na Nota 
Técnica: APL da Festa da Santa’Ana de Caicó/RN: fé, arte e gastronomia (APOLINÁRIO, 2008). 
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Número
Hotel/Pousada 1
Motel 1
Supermercados 5
Lanchonetes 1
Farmácias 2
Salão de Cabeleireiro 6
Moto Táxi 1
Posto de Taxi 1
Bares/ Churrascaria 5
Lojas de roupas e souvenires 9
Lun Houses 2
Padaria 1
Posto de Gasolina 1

36

Pesquisa de Campo
Atores

Comércio e Serviços

TOTAL

pesquisadas). Os resultados foram representados pelos maiores índices obtidos de 

cada pergunta. 

A pesquisa de campo apontou para os seguintes resultados bem como os 

desafios e oportunidades. 

Quadro 20 – Agentes Econômicos entrevistados 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tabela 2 – Inovações realizadas pelos agentes econômicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Pesquisa de campo 

 
As principais inovações, conforme Tabela 2, dizem respeito a produto novo 

para eles, mas já existente no mercado (61,11%); a absorção de processos 

tecnológicos já existentes no setor (66,67%); implementação de mudanças na 
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estrutura organizacional (72,22%); mudanças significativas no conceito de marketing 

(66,67%) e mudanças e conceitos e/ ou práticas de comercialização (72,22%). 

Alguns exemplos dessas inovações são formas de pagamento diferenciadas em 

cartão de crédito/débito, boleto bancário, crediário; divulgação da empresa através 

de carro de som, rádio comunitária, sites, patrocínios, informatização, melhorias nos 

estabelecimentos, refrigeração dos ambientes (salões de cabeleireiros), etc. 

 
Tabela 3 – Influência do Esforço Inovativo sobre os Agentes  

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

 Fonte: Pesquisa de campo 

 
O resultado desse esforço inovativo permitiu atingir mais consumidores/ 

espectadores (0,86), bem como a ampliação da gama de produtos ou serviços 

ofertados e novo tipo de consumidores (0,76). 

Entre as fontes de informação para o aprendizado destacam-se as fontes 

internas através das trocas informais dentro do próprio estabelecimento (0,99); e, as 

fontes externas, por meio dos clientes (0,82) e fornecedores de insumos (0,65). 

Outras fontes ressaltadas foram às informações obtidas através da internet e feiras, 

exibições e lojas. Esses elementos reforçam o processo de aprendizagem dos 

agentes econômicos. Observou-se também a pouca atuação de alguns instrumentos 

nesse processo de aprendizagem como: as universidades, centros de pesquisa, 

associações e sindicatos. 
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Tabela 4 – Fontes de Informação para o Aprendizado Segundo os Agentes 
Econômicos Impactados 

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

No que diz respeito aos processos de treinamentos e aprendizagem, 

permitiram um maior conhecimento do público alvo (0,84), bem como uma melhor 

capacitação administrativa (0,58). Os agentes econômicos impactados geralmente 

realizam cursos e treinamentos, atualizam sua capacitação administrativa em 

instituições como SEBRAE, SENAC, SINE e MICROLINS localizados em municípios 

vizinhos como Currais Novos e Caicó e até mesmo na grande Natal. 

Tabela 5 – Resultado dos Processos de Treinamento e Aprendizagem a partir 
da Visão dos Agentes Impactados 

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Questionados sobre as ações conjuntas, a melhoria na qualidade dos 

produtos e serviços (0,76), melhoria nos processos produtivos e melhoria nas 

condições de comercialização (0,73) destacam-se entre os índices obtidos, como 

apresentado na Tabela 6. As atividades de ações conjuntas ocorrem com os 

fornecedores de insumos, concorrentes, órgãos do poder público, grupos artísticos e 

culturais, associações e órgãos de apoio e promoção. Alguns exemplos dessas 

atividades seriam: prêmios oferecidos para os funcionários pelos fornecedores, 

liquidação de produtos, patrocínio para artistas locais, cursos oferecidos pelas 

entidades de representação e promoção.  

Tabela 6 – Resultados das Ações Conjuntas 

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 

 
Os agentes impactados pelos eventos que ocorrem durante a Festa de Nossa 

Senhora das Graças reconhecem a importância do festejo bem como o fato de 

estarem bem localizados no município. Uma grande vantagem mencionada nas 

respostas é a proximidade com os clientes e consumidores (0,88) e a divulgação do 

local/ atração de clientes e espectadores (0,76). Isso se deve também pelo fato do 

município ser pequeno e tudo ser muito próximo e acessível. 
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Tabela 7 – Vantagens de Localização  

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 

Entre as iniciativas desenvolvidas pelos empresários em relação aos aspectos 

da cultura local, a divulgação do atrativo apresentou o maior índice com (0,73), 

seguido da melhoria das condições de realização de espetáculos/ eventos (0,61). 

Geralmente essas melhorias são obtidas através de patrocínios que são 

conseguidos junto aos proprietários. 

Tabela 8 – Relação dos Agentes com Aspectos da Cultura Local 

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 

Quanto às políticas públicas voltadas para o segmento em que atuam, os 

agentes econômicos impactados afirmam desconhecer a ação ou programa no 

âmbito do Governo Federal, ou que o município esteja inserido em algum dos 

programas que já foram desenvolvidos; bem como desconhecem os programas que 

foram desenvolvidos na esfera estadual ou municipal. 
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Segundo o Coordenador da Casa da Cultura de Florânia, “o município não 

recebe nenhum incentivo voltado para o turismo e que seja investido na promoção 

do evento.”22 

Tabela 9 – Políticas Públicas que contribuem para o Desenvolvimento da 
Atividade Turística 

*Índice = (0*Nulas + 0,3*N° Baixas + 0,6*N° Médias + N° Altas) / (N° Empresas pesquisadas) 

Fonte: Pesquisa de campo 

Os maiores desafios apontados pelos agentes seriam a promoção dos 

eventos públicos (0,59) e melhorias de infraestrutura física e de conhecimento 

(0,58). A partir dos dados coletados da pesquisa de campo junto aos agentes 

econômicos impactados, visualizam claramente a importância da Festa de Nossa 

Senhora das Graças para a economia do município de Florânia. Para tal qualidade, 

é fundamental que as intervenções na cidade se realizem tendo como preocupação 

mais importante a qualidade de vida da população local. Ao realizar intervenções 

pensando somente nos visitantes, não se obterá cidades que realmente ofereçam 

qualidade. 

O Santuário das Graças, na medida em que se torna um produto turístico, 

passa a exigir mudanças não apenas no modo de conduzir as práticas religiosas, 

tradicionais, mas também a divulgação e preparação para os que estão fora da 

comunidade. É preciso que a cidade apresente uma boa estrutura para acolher o 

visitante. Uma boa impressão do local é o primeiro ponto positivo para que esse 

visitante retorne e, até mesmo, divulgue o espaço turístico. Desde os bens e 

serviços auxiliares, os recursos naturais e culturais, as infraestruturas e 

equipamentos, a gestão, imagem de marca e preço, os serviços de hospitalidade, 
                                                           
22

 Entrevista concedida ao autor em agosto de 2011 pelo Coordenador da Casa da Cultura do Município de 
Florânia. 
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transporte, sinalização, segurança, valores culturais e outros que geram valor 

turístico. Esse conjunto de requisitos engloba o chamado Macro-Produto Turístico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referencial proposto nesse trabalho auxiliou na análise da questão de 

partida de buscar compreender em que medida a intervenção do Estado, com as 

políticas voltadas para dinamizar o setor do turismo bem como as interações entre 

os principais atores que compõem o espaço, são capazes de modificar e dinamizar o 

município de Florânia em particular a Festa de Nossa Senhora das Graças. 

Peregrinos e turistas demandam uma organização de tempo, infraestruturas e 

serviços, muitas vezes diferentes, mas, geralmente fornecidos pelo mercado e não 

organizações religiosas. É necessário que os planejadores reflitam acerca dos 

equipamentos solicitados pelos turistas e peregrinos do santuário a fim de melhor 

organizar o espaço a ser constituído, não se esquecendo das diferenças existentes 

entre tipologias participantes. O desenvolvimento regional ou local depende da 

conciliação das políticas, que impulsionam o crescimento, com os objetivos locais. A 

organização da sociedade local pode transformar o crescimento advindo dos 

resultados das políticas em efeitos positivos, ou melhor, em desenvolvimento para a 

região.  

Uma região pode estar bem aparelhada de atrativos turísticos e contar com 

uma ótima infraestrutura turística, no entanto, esta região não terá assegurada a 

demanda, caso outros requisitos não sejam atendidos. Um deles é a questão da 

facilidade de acesso e outro é o conhecimento do produto turístico por parte da 

população e do consumidor, que no caso do turismo religioso é o romeiro peregrino. 

Ficou evidenciado entre os entrevistados que 56% consideram como “Boas” as 

condições de infraestrutura do Santuário das Graças. Os entrevistados 

consideraram um dos pontos favoráveis as melhorias no acesso ao espaço sagrado. 

Evidencia-se a falta de conhecimento da história do Monte das Graças por parte dos 

entrevistados, cerca de 57% não conhecem totalmente a história do Santuário. 

Para que o turismo funcione de fato, ele depende da atuação conjunta de 

quatro grupos principais: o político, o setor privado, os profissionais e/ou prestadores 

de serviços e a comunidade. Desta forma, quanto mais integrados estiverem estes 

grupos, melhor será o atendimento às expectativas dos visitantes e maior será o 

aproveitamento das potencialidades do município, região ou país. Um exemplo claro 
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dessa ação conjunta é o que aconteceu no Complexo Turístico do Alto de Santa Rita 

de Cássia no município de Santa Cruz. A intervenção do Estado no espaço por meio 

de políticas públicas favoreceram a economia do município através da consolidação 

do produto turístico, usando o segmento religioso como campo explorado. 

Aumentar a consciência da população no que se refere à qualidade do 

ambiente e à sua conservação pode ser um fator relevante dos programas de 

divulgação turística, devido à importância da conservação para o desenvolvimento 

do turismo em muitos locais. Perceber as constantes mudanças da sociedade e do 

mercado, adequando-as às novas tendências, é dever de todos aqueles que 

produzem bens ou prestam serviços. 

As pessoas envolvidas com a atividade devem estar conscientes da 

importância do turismo como meio para desenvolver sua região. Assim, a 

implantação de uma infraestrutura, no que concerne à gestão, adotando o PNMT, 

por exemplo, faz-se necessário, uma vez que a partir do momento em que o turismo 

é entendido como capaz de alterar e dinamizar a economia, as políticas e planos 

regionais poderão ser melhor absorvidos e adaptados á realidade local. Os 

investidores poderão utilizar como referências orientações oficiais para criar seus 

investimentos. O local começa a definir o tipo de turismo que pode ser explorado e 

praticado. Todas as ações públicas e privadas são dirigidas para um esforço comum 

estabelecidas no plano. 

O desafio a ser trilhado do turismo religioso no município de Florânia envolve 

não só as alternativas de consumo que contemplem a riqueza e diversidade da 

região, mas, acima de tudo, formulação de políticas públicas atreladas de forma 

consciente aos processos de identificação, motivação e participação das 

comunidades locais. É nessa dimensão, que o turismo, enquanto prática cidadã 

pode contribuir com novas formas de lidar com as desigualdades sociais. 

Uma das alternativas é criar um novo produto turístico, diferenciado e 

inovador, em roteiros que promovam a regionalização e a integração do homem com 

a natureza, dentro de limites que garantam a sustentabilidade ambiental, econômica, 

cultural, social e política, gerando novos empregos e melhorando a renda da 

população seridoense, com respeito à cultura e ao meio ambiente. O produto, 

portanto, que está sendo transformado, compõe-se, entre outros, de um roteiro 
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turístico de cunho religioso e ao mesmo tempo ecológico e rural. O reconhecimento 

da importância desse roteiro para a economia de Florânia é evidenciado na pesquisa 

com 97% de aprovação. A importância do evento da Festa de Nossa Senhora das 

Graças também é evidenciado pelos agentes econômicos com 86% de aprovação 

em vendas. 

Apesar do esforço de “turistificação” da cidade, percebe-se que o turismo é 

uma atividade pouco aproveitada; muito pontual. Com a construção do Santuário, 

em local de apelo turístico natural, criou-se a possibilidade de dinamizar a cidade 

através do foco religioso, cultural e de aventura. Porém, tudo ainda é muito 

incipiente. Há que se acompanhar as tendências de desenvolvimento percebendo o 

santuário como força motriz. Vale ressaltar que o desenvolvimento dessa atividade 

exige a incorporação de uma cultura de cooperação, com a integração de vários 

níveis de organização que propicie um modelo de gestão compartilhada, pois 

apenas a publicidade não bastará, sendo necessária a integração de todos os 

órgãos e pessoas envolvidos com o segmento religioso. Sem esta interação o 

objetivo não terá êxito e o potencial local não poderá concorrer no mercado. 

A transformação de um roteiro turístico no município passa por uma 

adequação das rotas já existentes, prevendo a criação de infraestruturas adequadas 

que incluem trilhas, melhoria do acesso ao Santuário, os pontos de apoio, chamadas 

áreas de acolhida com suas diversas hierarquias, as estações religiosas e refúgios, 

os chafarizes e fontes de água, os parques, os pontos de partida e parada, as áreas 

urbanas, a construção de um Shopping da Fé, entre outros. O município deve está 

preparado e bem estruturado para atender aos turistas e peregrinos passando uma 

boa imagem para os que ali visitam. 

 A infraestrutura do município de acordo com a pesquisa é considerada 

“Regular” pelos entrevistados, o que representa 56% das respostas obtidas, sendo o 

setor de hospedaria um dos pontos críticos. Isso pôde ser percebido na pesquisa 

quando questionados quanto ao tipo de hospedagem utilizado. Cerca de 86% 

utilizam como hospedagem a “Casa de Parentes”. 

Outro ponto a ser destacado na implantação desse produto é o cuidado em 

evitar a perda das características interioranas e referentes ao Santuário, suas 

dimensões devocionais, espirituais, de confiança e esperança, e ao mesmo tempo o 
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caráter cultural e lúdico. Para isso é necessário a adequação do uso de novos 

modelos de gestão e de tecnologia da informação. São as informações internas, a 

própria organização do caminho que servirão para planejamento, definição de 

estratégias, operacionalização, monitoramento e controle de qualidade, além de 

outras dirigidas ao mercado, que embora tenham a mesma natureza, diferem em 

grau de detalhamento. 

Diante do objeto analisado, observa-se que tanto os motivos do deslocamento 

e as transformações do cenário, quanto a compreensão de como se determina o 

encontro e, principalmente seus resultados, são de fundamental importância para 

constituição do produto turístico para a economia do município de Florânia. 

Algumas sugestões devem ser seguidas quanto ao tratamento futuro das 

questões: análise das potencialidades do município; maior adequação das políticas 

locais (de Florânia) com o governo estadual em tentar absorver as facilidades e 

metas que os programas desenvolvidos apresentam; políticas de recursos humanos 

através da elaboração de um plano estratégico de RH (analisando a situação atual 

do setor, pontos que podem ser melhorados, estabelecer políticas e condutas, traçar 

objetivos, metas e estratégias); formação de mão de obra que atuem como 

multiplicadores no segmento; a formação de um Plano Diretor de Turismo no 

município que leve a incentivar melhorias e possa alterar a realidade e a constituição 

de um “APL de Santeiros”, envolvendo outros municípios da região seridoense que 

estejam na rota do turismo religioso através da produção e comercialização de 

réplicas das imagens religiosas. 

O produto turístico no município de Florânia existe, porém precisa ser 

lapidado, receber o tratamento especial e não ficar apenas como discurso. A falta 

de: ligação entre os atores (poder público, Igreja e comunidade), de consciência 

política de ligação com os planos desenvolvidos, como o Programa de 

Regionalização do Turismo, e de comprometimento com a comunidade dificulta o 

reconhecimento do espaço do Santuário das Graças. Apesar de 83% dos 

entrevistados aprovarem a atuação do Poder Político nesse segmento, observou-se 

pouco empenho por parte das autoridades locais.  

Num geral observou-se que as políticas/programas listados realmente 

passam ao largo dos “Caminhos de Fé” de Florânia. No tocante à Festa de Nossa 



146 

 

Senhora das Graças, os gargalos assinalados pelos pesquisados e agentes 

econômicos são muito parcialmente atingidos pelas políticas/programas e quando 

isto ocorre, o esforço parece ser apenas reativo, resultando das pressões sofridas 

pelo poder público municipal (prefeitura). Na verdade, as intervenções do poder 

público deveriam se antecipar às demandas existentes.  
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ANEXOS 
 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 01 

QUESTIONÁRIO APLICADO NO DIA 27/11/2010 DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE 

ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE 

FLORÂNIA/RN E CINCO MESES DEPOIS, ENVOLVENDO TURISTAS, PEREGRINOS, ROMEIROS E 

MORADORES. 

 

01. Sexo. 
(  ) Masculino     (  ) Feminino 

02. Faixa Etária do entrevistado. 
(  ) 18 a 24 anos  (  ) 25 a 29 anos 
(  ) 30 a 39 anos  (  ) 40 a 49 anos 
(  ) 50 a 59 anos  (  ) Acima de 59 anos 

03. Escolaridade. 
(  ) Analfabeto (  ) Fundamental Incompleto 
(  ) Fundamental Completo 
(  ) Médio Incompleto 
(  ) Médio Completo 
(  ) Superior Completo 
(  ) Superior Incompleto 
(  ) Pós-Graduação 

04. Renda Mensal (R$). 
(  ) Até R$ 350,00 
(  ) De R$ 351,00 a R$ 700,00 
(  ) De R$ 701,00 a R$ 1.750,00 
(  ) De R$ 1.751,00 a R$ 3.500,00 

05. Motivação de ida ao Santuário. 
(  ) Uma obrigação para com o Santo 
(  ) Apenas um passeio 
(  ) Um prazer religioso 
(  ) Uma obrigação e um prazer 

06. Número de vezes de ida ao Santuário. 
(  ) 1ª vez  (  ) 2ª vezes 
(  ) 3ª vezes (  ) Acima de 4ª vezes 

07. Já participou de outros eventos 
religiosos. 
(  ) Sim  (  ) Não 

08. Local de sua residência permanente. 
(  ) Outros Estados 
(  ) Interior do Estado e RMN 
(  ) Cidade de Florânia 

09. As condições de acesso ao Santuário. 
(  ) Boas         (  ) Ruins 
(  )Regulares  (  )Péssimas 

10. A acolhida dos visitantes e a 
assistência religiosa que recebem. 
(  ) Boas  (  ) Regulares 
(  ) Ruins (  ) Péssimas 

11. A infra-estrutura do Santuário. 
(  ) Boa  (  ) Regular 
(  ) Ruim (  ) Péssima 

12. Os serviços de hospedagem, 
alimentação, saneamento e 
fornecimento de água. (público/privado) 
(  ) Boas  (  ) Regulares 
(  ) Ruins (  ) Péssimas 

13. O trabalho de divulgação do Santuário é 
suficiente. 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez 

14. O que você espera encontrar nesses 
locais de visitação. (Marcar 4 opções). 
(  ) Locais para rituais sagrados 
(  ) Locais para descanso diurno e pernoite 
(  ) Locais com venda de alimentos 
(  ) Água potável e saneamento 
(  ) Sombra e Arborização 
(  ) Segurança e Informação 
(  ) Banheiros 
(  ) Lojas de artigos religiosos (souvinieurs) 

15. Tipo de hospedagem utilizado. 
(  ) Hotéis 
(  ) Pousadas 
(  ) Abrigos 
(  ) Motéis 
(  ) Casa de Parentes 

16. A atuação do poder político é 
importante. 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez 

17. Você considerado o Santuário das 
Graças como um grande potencial 
turístico. 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez 

18. A implantação de um Roteiro Turístico, 
com a prática do Turismo Religioso, 
seria importante para a economia do 
município. 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez 

19. Você conhece a história do Santuário. 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Mais ou menos
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 02 

Inovação – Cooperação - Aprendizado 

Agentes Econômicos 

1. Tipo de estabelecimento? 
(  ) Hotel/Pousada   (  ) Salão de Cabeleireiro       (   ) Lun houses 
(  ) Motel               (  ) Moto táxi        (   ) Padarias 
(  ) Supermercados  (  ) Posto de Taxi                     (   ) Posto de Gasolina 
(  ) Lanchonetes      (  ) Bares/ Churrascaria 
(  ) Farmácias           (  ) Lojas de roupas e souvenires  

2. Qual desses eventos realizados em Florânia promove uma maior receita para o 
estabelecimento? 
(   ) Festa de São Sebastião  (  ) Carnaval  (  ) Vaquejada 
(   ) Festa de Nossa Senhora das Graças   
(   ) Ano Novo 

3. Origem dos produtos vendidos? 
(  ) Outros Estados. Qual?_____________________ 
(  ) Interior do Estado 
(  ) Cidade de Florânia 

4.  Como é feito a solicitação? 
(  ) Telefone 
(  ) Visita de representante 
(  ) E-mail 
(  ) Viagem pessoal 

5. Existe contratação de pessoal temporário para ajudar nesses períodos de grande 
movimentação? 
(  ) Sim  (  ) Não 

6. Serviço formalizado? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

7. Inovações Realizadas pelos Agentes Econômicos Impactados 

DESCRIÇÃO Sim Não 

INOVAÇÕES DE PRODUTO 

Produto novo para o mercado nacional?   

Produto novo para sua empresa, mas já existente no mercado?   

INOVAÇÕES DE PROCESSO 

Processos tecnológicos novos para o setor de atuação?   

Processos tecnológicos novos para sua empresa, mas já existentes no setor?   

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

Implementação de técnicas avançadas de gestão?   

Implementação de significativas mudanças na estrutura organizacional?   

Mudanças significativas nos conceitos e/ ou práticas de marketing?   
Mudanças significativas nos conceitos e/ ou práticas de comercialização?   

 
8. Impacto do Esforço Inovativo dos Agentes Impactados 

DESCRIÇÃO Nula Baixa Média Alta Índice* 
Aumento da produtividade da empresa      
Ampliação da gama de produtos ou serviços ofertados      
Maior qualidade do principal produto/ atrativo      
Permitiu atingir mais consumidores/ espectadores      
Permitiu a conquista de novo tipo de consumidores/ 
espectadores 

     

Permitiu a redução de custos de insumos/ matéria-prima      
Permitiu reduzir impacto sobre o meio ambiente      
Permitiu obter maior reconhecimento (certificados, selos, 
prêmios, etc) 

     

Permitiu obter novas fontes de recursos      
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9. Fontes de Informação para o Aprendizado Segundo os Agentes Econômicos Impactados 
DESCRIÇÃO Nula Baixa Média Alta Índice* 

FONTES INTERNAS 
Trocas de informação dentro do próprio estabelecimento – 
informais 

     

FONTES EXTERNAS 
Fornecedores de Insumos (equipamentos, materiais)      
Público / espectadores e clientes      
Concorrentes      
Órgãos de Comunicação (TV, Rádio, jornal)      
Órgãos do poder público (prefeitura, secretarias)      
Outras entidades/ grupos artísticos/ culturais      
Empreendimentos relacionados ao turismo (hotéis, agências, 
etc) 

     

UNIVERSIDADES E OUTROS INSTITUTOS DE PESQUISA 
Universidades e Institutos de Pesquisa      
Centros de Capacitação profissional, artística ou técnica      

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO 
Conferências, Cursos e Publicações Especializadas      
Feiras, Exibições e Lojas      
Encontros de Lazer (clubes, restaurantes, etc)      
Associações, sindicatos, etc      
Órgãos de apoio e promoção      
Internet      

 
10. Resultado dos Processos de Treinamento e Aprendizagem a partir da Visão dos Agentes 

Impactados 
DESCRIÇÃO Nula Baixa Média Alta Índice* 

Melhor utilização de técnicas produtivas, equipamentos, 
insumos 

     

Maior capacitação para realização de modificações e 
melhorias (não rotineiras) no atrativo da entidade/ grupo 

     

Melhor capacitação para desenvolver novos atrativos, 
produtos e serviços 

     

Maior conhecimento do público alvo      
Melhor capacitação administrativa/ organização da entidade/ 
grupo 

     

 
11. Resultados de Ações Conjuntas 

DESCRIÇÃO Nula Baixa Média Alta Índice* 
Melhoria na qualidade dos produtos e serviços      
Desenvolvimento de novos produtos e serviços      
Melhoria nos processos produtivos      
Melhoria nas condições de fornecimento dos produtos      
Melhor capacitação de recursos humanos      
Melhoria nas condições de comercialização      
Introdução de inovações organizacionais      
Novas oportunidades de negócios      
Promoção de nome/ marca da empresa no mercado nacional      
Maior inserção da empresa no mercado externo      

12. Vantagens de Localização no Arranjo 
EXTERNALIDADES Nula Baixa Média Alta Índice* 

Disponibilidade de pessoal qualificado (artesãos, técnicos, 
artistas, músicos, etc.) 

     

Proximidade com os fornecedores de matéria-prima e 
equipamentos 

     

Proximidade com clientes/ consumidores      
Cultura Local      
Fama/ Reputação do Local      
Divulgação do local/ atração de clientes/ espectadores      
Infra estrutura física (energia, transporte, comunicações, 
ambiente) 

     

Disponibilidade de serviços técnicos especializados      
Existência de programas de apoio e promoção      
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13. Relação dos Agentes com Aspectos da Cultura Local 
CARACTERÍSTICAS Nula Baixa Média Alta Índice* 

Preservação/ valorização de aspectos culturais (artísticos, 
religiosos, etc.) 

     

Melhoria das condições de realização de espetáculos/ eventos      
Preservação de características do ambiente (natureza, 
arquitetura, etc.) 

     

Divulgação do atrativo      
Outras      

 
14. Políticas Públicas que contribuem para o Desenvolvimento do Turismo 

AÇÕES DE POLÍTICA Nula Baixa Média Alta Índice* 
Melhorias na educação básica      
Programas de capacitação profissional voltadas para áreas 
culturais 

     

Melhorias de infraestrutura física e de conhecimento      
Elaboração de normas de preservação das características 
típicas do espaço 

     

Promoção de eventos públicos      
Linhas de crédito e outras formas de financiamento      
Incentivos fiscais      
Programas de acesso à informação, documentação, etc.      
Outros      
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Coordenador da Casa da Cultura e Pároco de Florânia 

1. Qual a origem, evolução e desempenho da festa? 

2. Quando se inicia a mobilização para realização do evento? Como isso tem se realizado? 

3. Quais as principais parcerias realizadas para que o evento ocorra? 

4. Existe diálogo entre os atores (Igreja, Prefeitura, Casa de Cultura) para mobilizar/ renovar o 
evento? 

5. Como é custeado? 

6. Existe trabalho voluntário e doações (leilões)? 

7. O que é ofertado durante o período? Onde e como é produzido? Desde quando e como isto tem 
se alterado? 

8. Quem são os principais consumidores? Quais os principais produtos consumidos? 

9. Como este evento mobiliza a economia local, os serviços públicos, a infraestrutura existente 
(Florânia e entorno)? 

10. Como esses setores são impactados quando a cidade para de viver o espírito da festa? Quais 
são os gargalos e como superar? 

11. A infraestrutura do município é necessária para receber turistas e peregrinos durante o evento? 

12. Quanto a gestão do evento, existe diálogo entre a igreja, sociedade e poder público? 

13. Existe algum trabalho de planejamento para incentivo da atividade turística a médio e longo 
prazo? 

14. O município recebe algum benefício do governo federal para investir em turismo? 

15. O município participa de alguma política pública no setor de turismo? 
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ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO
Plano Diretor de Turismo Náutico (Pólos Costa das Dunas e Costa Branca)
Projetos Executivos Ancoradouros Turísticos (Pólos Costa das Dunas e Costa Branca)
Implantação de Ancoradouros Turísticos (Pólos Costa das Dunas e Costa Branca)
Atualização e/ou Diagnóstico da Oferta e Demanda de Capacitação Profissional e Empresarial (Pólos Costa das 
Dunas, Costa Branca e Seridó)

Capacitação Profissional e Empresarial (Pólos Costa das Dunas, Costa Branca e Seridó)
Guia para a Gestão Turística das Orlas e das Praias
Projeto Executivo de Urbanização de Orla (Redinha, Redinha Nova e Santa Rita)
Urbanização de Orla (Redinha, Redinha Nova e Santa Rita)
Urbanização de Orla (Muriú I e Pitangui)
Urbanização de Orla (Tibau do Sul e Pipa)
Projeto Executivo de Urbanização da Rua Ver. Ricardo Afonso (Genipabú)
Urbanização da Rua Ver. Ricardo Afonso (Genipabú)
Projeto Executivo de Urbanização da Av. Baía dos Golfinhos (Pipa)
Urbanização da Av. Baía dos Golfinhos (Pipa)
Projeto Executivo da Passarela de Pipa
Passarela de Pipa
Projeto da Rede de Postos e do Sistema de Informações Turísticas
Implantação da Rede de Postos e do Sistema de Informações Turísticas
Projeto Executivo de Reabilitação Urbana do Corredor Cultural de Natal
Implantação da Reabilitação Urbana do Corredor Cultural de Natal (Calçadas, Banheiros, Pontos de Ônibus, 
Recuperacao Fachadas, Mobiliário Urbano, Iluminação)
Plano e Implementeção de Interpretação Integral do Corredor Cultural de Natal (plano de interpretação e gestão 
do corredor e produção/instalação do material interpretativo)

Implantação do Museu da Rampa e Memorial do Aviador e do Projeto Museográfico
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da Calçada do Rio Potengy
Projeto Executivo de Reforma e Ampliação do Centro de Turismo de Natal
Reforma e Ampliação do Centro de Turismo de Natal
Centro de Gestão Integrada do Corredor Cultural (baseado no Plano Interpretativo no Centro de Turismo e ligado 
a Rede de Informações Turísticas)

Consultoria para Apoio ao Empreendedor Turístico do RN
Plano de Ecoturismo para o Litoral Areia Branca 

?

 São Miguel do Gostoso
Estudo de Viabilidade para Valorização Turística das Salinas do Pólo Costa Branca
Estudo de Viabilidade e Projeto Executivo de Caminhos Turísticos e Interpretativos Guamaré 

?

 Galinhos
Implementação do Plano de Ecoturismo e de Caminhos Turísticos e Interpretativos Guamaré 

?

 Galinhos e do 
Projeto Piloto de Interpretação das Salinas

Projeto Executivo do Centro de Turismo da Ilha do Flamengo (Lagoa de Guaraíras)
Centro de Turismo da Ilha do Flamengo e Projeto de Interpretação
Projeto Executivo de Estruturação do Receptivo do Cajueiro de Pirangí
Estruturação do Receptivo do Cajueiro de Pirangí
Plano de Turismo Arqueológico e Estudo de Concepção e Viabilidade para Centro de Interpretação (validação da 
localização em Cerro Corá)

Projetos Executivos e Infraestrutura dos Sítios Arqueológicos do Seridó e do Centro de Interpretação
Implementação dos Sítios Arqueológicos do Seridó e do Centro de Interpretação
Projeto Executivo de Restauração do Sítio Arqueológico do Lajedo de Soledade
Restauração Sítio Arqueológico do Lajedo de Soledade

Quadro 11 – Componentes, produtos turísticos e ações do PRODETUR NE II no 
Rio Grande do Norte – 2010 
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INFRA

????

ESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS
Plano Diretor de Resíduos Sólidos para os Polos Costa Branca e Seridó
Plano Aeroviário Estadual
Projetos Executivos de Helipontos
Implantação de Helipontos
Sistema de Esgotamento Sanitario do San Valle
Projeto Executivo da Companhia de Polícia de Apoio ao Turismo, da Delegacia do Turista e dos Postos 
(Incluindo Rede de Comunicação, Equipamentos e Bugues)
Companhia de Polícia de Apoio ao Turismo, Delegacia do Turista e 4 Postos no Litoral Norte e Costa Branca 
(Porto do Mangue, Galinhos, São Miguel do Gostoso e Maxaranguape), incluindo Rede de Comunicação, 
Equipamentos e Bugues.

Iniciativa de Segurança nas Estradas para transporte turistico
Projeto Executivo de Interligação da Av. Conselheiro Tristão com a praia da Redinha Nova
Interterligação da Av. Conselheiro Tristão com a praia de Redinha Nova
Projeto Executivo de readequação da Estrada de Genipabu (Moema Tinoco 

?

 Genipabú)
Readequação da Estrada de Genipabú (8,5 km 

?

 RN

?

304)
Projetos Executivos de Acessos as Praias do Litoral Norte (Genipabú e Touros)
Readequação e Restauração do Acesso BR

?

101 

?

 Genipabú (7,0 km)
Readequação e Recuperação do Acesso BR

?

101 

?

 Touros (4,0 km)
Acesso Entroncamento BR 101

?

Sagi
Acesso Entr. BR 101 (Nísia Floresta)/Alcaçuz/Entr. RN 063 (Pirangi) 16,0 km
Acesso Entr. RN 063/Lagoa de Arituba (2,0 km)
Acesso Entr. RN 313/Alcaçuz /Entr. Vicinal Nísia Floresta (7,5 km)
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de alteração do traçado da RN

?

063 (Contorno do Cajueiro 
de Pirangí)

Projeto Executivo de Recuperação e Urbanização do Rio Maceió (Touros)
Recuperação, Drenagem, Saneamento e Urbanização do Rio Maceió (Touros)
Projeto de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso
Abastecimento de Água e SES de São Miguel do Gostoso
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de acesso Areia Branca

?

Grossos
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de acesso Macau

?

Porto Carão

?

Porto do Mangue
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de acesso Guamaré

?

Diogo Lopes
Projeto de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Galinhos
Abastecimento de Água e SES de Galinhos
SES de Cerro Corá

ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO
Plano de Marketing (Incluindo a Estratégia de Comercialização Turística on line)
Implementação do Plano Operativo Anual de Marketing (Incluindo a Comercialização Turística on line)

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Planos Diretores Municipais (amostra Porto do Mangue)
Implantação do Projeto de Fortalecimento da SETUR
Unidade Gestora Técnica de Resíduos Sólidos
Pesquisa de Mercado (Oferta/Clima Empresarial e Demanda Atual e Potencial)
Projeto do Sistema de Informações Turísticas
Implantação do Sistema de Informações Turísticas
Apoio ao Processo de Cadastramento e Formalização de Empresas Turísticas nos Pólos de Turismo
Plano de Fortalecimento da Gestão Municipal
Fortalecimento da Gestão Municipal
Programa de capacitação nas áreas ambiental, urbanística e turística de Técnicos Efetivos Municipais
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GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL
Programa Estadual de Combate ao Turismo Sexual (Centro Football for Hope, formación profesional, programas 
de integraciõn laboral)

Plano de Manejo para as Dunas do Rosado
ZEE dos Municípios Costeiros do Pólo Costa Branca
Estudo das Áreas de Risco de Erosão Marinha dos Pólos
Plano de Proteção das Falésias com base no Estudo das áreas de risco
Estudo para Identificação do Potencial de Implantação de UC´s nas Áreas de Influência dos Sítios 
Arqueológicos do Seridó

Recomendações da Avaliação Ambiental Estratégica
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

Gerenciamento, Supervisão e Monitoramento do Programa
Supervisão de Obras do Programa
Avaliação de Impacto do Programa
Auditoria Externa
Fonte: BID (2010, p. 29-31). 

*Modificado pelo autor 
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Projetos de Eficiência 
Energética

Apoio a projetos de eficiência energética que contribuam para a economia
de energia, aumentem a eficiência global do sistema energético ou
promovam a substituição de combustíveis de origem fóssil por fontes
renováveis. 

Produtos
Linhas de 

Financiamento
Observações

Comércio, Turismo e 
demais segmentos de 

serviços

Apoio a projetos de investimentos, visando à implantação, modernização,
expansão e aumento da produtividade e da eficiência de empresas de
comércio e serviço, bem como apoio ao Complexo Turístico Nacional,
abrangendo empreendimentos de infraestrutura e serviço turístico. 

Serviços de 
educação, saúde, 

assistência social e 
segurança

Apoio a projetos de investimentos para ampliação, implantação,
recuperação, expansão, modernização e revitalização das unidades de
atendimento, para empresas privadas 

Crédito rotativo para o apoio a empresas ou Grupos Econômicos já clientes do BNDES e com 
baixo risco de crédito. 

Financiamento a um projeto, concedido em casos específicos, para agilizar a realização de 
investimentos por meio da concessão de recursos no período de estruturação da operação de longo 

prazo. 

Aquisição de Bens de 
Capital

Apoio à aquisição de bens de capital associada a planos de investimentos
apresentados ao BNDES. 

Leasing de bens de 
capital

Apoio à aquisição de máquinas e equipamentos destinados a operações
de arrendamento mercantil, associada a planos de investimentos
apresentados ao BNDES. 

Apoio à importação de máquinas e equipamentos sem similar nacional, 
associada a planos de investimentos apresentados ao BNDES. 
Apoio a planos de investimentos apresentados ao BNDES por micro,
pequenas e médias empresas. 

Engenharia financeira suportada contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como 
garantia os ativos e recebíveis desse mesmo empreendimento. 

Prestação de fiança e avais pelo BNDES com objetivo de diminuir o nível de participação nos 
projetos financiados.   

Micro, pequenas e 
médias empresas

B
N

D
E

S
 F

in
em

Financiamento, de até R$ 10 milhões, a projetos de implantação, expansão e modernização de 
empreendimentos. 

Financiamento à aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, 
credenciados no BNDES, sem limite de valor. 

Financiamento à aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos em operações de 
arrendamento mercantil. 

Capital de giro 
associado

Apoio à parcela de capital de giro associado a projetos de investimentos
apresentados pelo BNDES.

Crédito rotativo, pré-aprovado, de até R$ 1 milhão, para aquisição de produtos, insumos e serviços 
credenciados no Portal de Operações do Cartão BNDES, direcionado às micro, pequenas e médias 

empresas. 

Quadro 13 – Produtos do BNDES - 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: www.bndes.gov.br.  

  *Modificado pelo autor 
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UF

RN

RN

RN

RN

RN

UF

RN

RN

RN

UF

RN

INVESTIMENTOS EM EXPANSAO DA FABRICA, ABRANGENDO SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS DE 
TINTURARIA, AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUCAO E AQUISICAO DE NOVOS TEARES.                                                                                                                                                                                      RN

UF

RN

UF

RN

RN

RN

GUARARAPES CONFECCOES S/A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS  PARA SEDIAR OS JOGOS DA COPA DE 2014 NA CIDADE DO 

NATAL.

CONTRATAÇÕES DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA (OPERAÇÕES DIRETAS)

CONTRATAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO SOCIAL (OPERAÇÕES DIRETAS)

CONTRATAÇÕES DA ÁREA INDUSTRIAL (OPERAÇÕES DIRETAS)

CONSTRUCAO DE SETE PARQUES EOLICOS, SENDO SEIS COM CAPACIDADE INSTALADA DE 30 MW E UM DE 8 
MW, TOTALIZANDO 188 MW, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE PARAZINHO E JOAO CAMARA NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, VENCEDORES DO  2º LEILAO ANEEL DE ENERGIA DE RESERVA.                                                                                                                                                                                      

IMPLANTACAO DE USINA  TERMELETRICA  COM CAPACIDADE INSTALADADE 40 MW, MOVIDA A BIOMASSA DE 
CANA-DE-ACUCAR, INCLUINDO SUBESTACAO DE ENERGIA, SIST. DE TRANSMISSAO E INTERLIGACAO  COMA 

REDE ELETRICA EXISTENTE, NO MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA(RN).                                                                                                                                                                                                      

PROJETO DE EXPANSAO

CONTRATAÇÕES DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA (OPERAÇÕES INDIRETAS)

CONTRATAÇÕES DA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA (OPERAÇÕES INDIRETAS)

APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA, ESCOLHIDOS POR MEIO DE 
SERLECAO PUBLICA, A SER PROMOVIDA PELO INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE-EMATER-RN, COM A INTERVENIENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.                                                                                                                                                                

VIABILIZAR A EXECUCAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO CONSTANTES DO PLANO 
PLURIANUAL E LEIS ORÇAMENTARIAS DO POSTULANTE.                                                                                                                                                                                                 

CONTRIBUIR PARA A CONSOLIDACAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL 
(SPED) E DO CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL.                                                                                                                                                                                                

LIMITE DE CREDITO COSERN.                                                                                                                                                                                                                                       

Cliente Descrição do Projeto

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Cliente

CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A

CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A.

Cliente Descrição do Projeto

ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO.                                                                                                                                                                                                                               

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO.                                                                                                                                                                                                                               

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO.                                                                                                                                                                                                                               

CALIMAN AGRICOLA S/A
FINANCIAMENTO NO AMBITO DOS PROGRAMAS PSI E CAPACIDADE PRODUTIVA PARA O PLANTIO DE MAMAO 

PAPAIA EM 287 HA.                                                                                                                                                                                                                                               

CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A.
IMPLANTACAO DE USINA  TERMELETRICA  COM CAPACIDADE INSTALADADE 40 MW, MOVIDA A BIOMASSA DE 
CANA-DE-ACUCAR, INCLUINDO SUBESTACAO DE ENERGIA, SIST. DE TRANSMISSAO E INTERLIGACAO  COMA 

REDE ELETRICA EXISTENTE, NO MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA(RN).                                                                                                                                                                                                      

Cliente Descrição do Projeto

INSTITUTO ASSIST TECNICA EXTENSAO RURAL DO RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cliente Descrição do Projeto

Descrição do Projeto

Quadro 14 – Projetos financiados pelo BNDES no RN – 2010/2011 

Fonte: www.bndes.gov.br.  
 *Modificado pelo autor 
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