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Apresentação

Este livro reúne trabalhos de pesquisadores, em seus 
mais diversos níveis de amadurecimento, acerca da atividade 
turística, seus desdobramentos e áreas interação. A junção 
de vários teóricos e aspirantes em uma mesma obra objetiva 
ampliar o olhar sobre o Turismo enquanto fator agregador e 
ao mesmo tempo desagregador, gerador de renda, de consumo 
do espaço, da cultura e do cotidiano.

Falar sobre a atividade turística não pode ser encarado 
como tarefa das mais simples, uma vez que traz em si um ver-
dadeiro universo de possibilidades. O Turismo é inter, intra, 
multi e transdisciplinar. Considerando essa realidade, não seria 
justo manter nosso foco exclusivamente nos balcões dos hotéis, 
menus de restaurantes ou panfletos de roteiros turísticos. 
Turismo é isso e muito mais: contempla Geografia, Sociologia, 
História, Arquitetura, Urbanismo, Antropologia, Psicologia, sem 
falar em Administração, Economia, e tantas outras áreas. Por 
isso, a busca por compreendê-lo de maneira mais abrangente, 
propondo, assim, a reunião de abordagens teóricas de diversos 
pesquisadores acerca dessa atuação múltipla, ensaiando ir além. 
Além do estabelecido, do determinado, do imposto como espaço 
de atuação do turismo.

Encontram-se aqui temas como educação, patrimônio, 
ecoturismo, gestão, voluntariado, políticas públicas, mercado 
de trabalho, consumo e valorização do espaço, a criação de um 
destino turístico, diagnóstico, oferta e demanda. 



Temos a satisfação de apresentar nove capítulos produzi-
dos sob a inquietude dos apaixonados por seus campos de estu-
dos e que buscam decifrar os novos quadros que se apresentam 
com o desenrolar da atividade turística em uma sociedade em 
constante movimento. Todos os capítulos apresentam reflexões 
a respeito de situações e localidades específicas. Porém, essas 
particularidades também se expandem e desembocam em 
vislumbres de uma realidade maior, um contexto mais rico e 
repleto de conexões e encadeamentos que têm como cenário 
a vida cotidiana – princípio e fim de todos os nossos projetos.

Agradecemos a participação de cada um dos autores 
que, compreendendo nosso objetivo de travar novas discussões 
e reconhecer a necessidade de diálogo com outras áreas do 
conhecimento, apresentaram prontamente suas contribuições, 
fortalecendo o escopo desta obra: a multiplicidade. 

Andrea Vianna
Mabel Guardia
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 A Educação como salvaguarda 
para o Turismo e o patrimônio

Andrea de Albuquerque Vianna
Jeferson Alves

Mabel Simone Guardia
Maria das Vitórias Farias da Cruz

A relação entre Educação e Turismo é o mote para o 
desenvolvimento de uma prática sustentável e preocupada com 
os impactos sociais, ambientais e culturais inerentes a qualquer 
atividade econômica. Diante de tal relevância, este estudo se 
propõe a discutir as questões conceituais que norteiam a relação 
entre Turismo, Educação e Patrimônio.

No afã de otimizar a atividade turística, a comunidade 
receptora pode ser conscientizada no sentido de aprimorar o 
serviço prestado e minimizar os danos causados aos atrativos 
e aos sujeitos que deles dependem. Nesse sentido, a Educação 
turística fomenta a base necessária para a inserção ativa e 
responsável dos participantes da atividade, operando com base 
no enfoque dos benefícios e das possibilidades do desenvol-
vimento do Turismo numa determinada comunidade (SILVA; 
MARACAJÁ, 2012, p. 278). 

Uma prática pedagógica que sensibilize a comunidade 
sobre as consequências positivas ou negativas das suas ações 
comunga com a sustentabilidade econômica e ambiental dos 
municípios onde a demanda turística é perceptível (FONSECA 
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FILHO, 2007, p. 21). Ademais, sendo o planejamento uma parte 
essencial para o desenvolvimento do Turismo, essa “pedagogia 
dos sentidos” faz com que ele seja mais efetivo na sua realização. 

 O sucesso do empreendimento turístico depende da 
qualidade dos serviços que são oferecidos ao visitante. Esses 
serviços fornecem os subsídios necessários para a fundamen-
tação do “olhar do turista” que só é possível através de um bom 
relacionamento entre fornecedores e consumidores (URRY, 
2001, p. 63-73,). Então, compreendendo que a Educação turística 
possibilita a melhoria nessa interação consumidor/prestador 
de serviço, é que a reflexão sobre os marcos conceituais da 
relação entre Turismo e Educação se faz necessária.  

Educação turística: consciência e cidadania
A Educação turística tem como premissa educar os cida-

dãos para que tenham conhecimento da abrangência desse 
fenômeno, envolvendo-os na prática para que assim possam 
obter os benefícios oriundos da atividade, como também a pro-
moção de um Turismo sustentável. Na visão de Silva e Maracajá 
(2012, p. 178) “a Educação Turística (ET) prestará informações da 
atividade turística em si, enfocando seus benefícios à localidade 
e buscará incluir a comunidade no desenvolvimento turístico”.

Fonseca Filho (2007, p. 20), ao definir o objetivo central 
da Educação turística, afirma que se trata de: 

[...] educar os munícipes e turistas para o desenvolvimento 
sustentável do Turismo, contribuindo para que todos desen-
volvam comportamentos responsáveis e coerentes diante da 
atividade turística. Ela não objetiva apenas formar pessoas que 
recebam bem turistas, mas também cidadãos que valorizem 
e protejam os patrimônios culturais e naturais da localidade.

Nesse sentido, quando o Turismo se vale da Educação, esta 
presta auxílio no controle da degradação ambiental, valorização 
da cultura e conservação do patrimônio, pois as pessoas tomarão 
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conhecimento dos impactos de suas ações, tornando-se cientes 
de que a preservação do ambiente explorado dependerá de 
como se dará sua atuação. 

A Educação turística pode ser formal e não formal sendo 
a primeira intencional, difundida através da escola e a segunda, 
pela pedagogia, do dar-se conta, ou seja, de maneira prática, 
através do conhecimento adquirido na vida cotidiana (BAHL, 
2003). Grande parte do ensino da Educação turística está con-
centrada nos cursos superiores de Turismo, o que não é obstante 
para o desenvolvimento de programas e projetos de mobilização 
urbana que incentivem estudantes a pensar na problemática 
da sustentabilidade, mostrando a realidade do planeta, as con-
sequências do uso indiscriminado dos espaços e a importância 
de conservá-los para as futuras gerações. Nessa perspectiva, 
conforme afirma Fonseca Filho (2007, p. 14) “a Educação para o 
Turismo seria uma forma de auxiliar e garantir o sucesso de um 
planejamento turístico sustentável, formando uma consciência 
turística junto aos moradores locais e turistas”.

A atividade turística, por sua abrangência quanto ao 
espaço de atuação e, por conseguinte, de interferência, requer 
um trabalho permanente de conscientização e Educação de todos 
os envolvidos, considerando-se o desejo de resultados positivos 
e duradouros. Dessa forma, prescinde de ações educativas, 
visando, dentre outras coisas, o resgate do valor identitário, 
histórico, artístico e ambiental de cada localidade turística 
e o reconhecimento destes valores pela população residente, 
pelo empresariado e pelo poder público. Feito este resgate e 
reconhecimento de valores, apenas depois disso o turista terá 
a possibilidade de reconhecer e valorizar os atrativos que lhes 
são oferecidos.

A Educação Ambiental, considerando-se que a atividade 
turística no Brasil tem como uma de suas características o 
predomínio do uso da imagem, da paisagem, valorizando os 
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atributos naturais, é um dos pilares de sustentação, não apenas 
do sucesso da atividade turística, mas de uma relação urbana 
mais equilibrada entre a população residente e o espaço que 
ocupa. 

A despeito da utilização da paisagem como atributo de 
comercialização do espaço e da qualificação deste como apra-
zível, a consciência ambiental é questão ainda pouco difundida, 
não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Ressalta-se aqui 
a diferença entre Educação/conscientização e ações de governo 
referentes a uma política ambiental, o Código Florestal criado 
na Era Vargas, em 1934. A distância existente entre o poder 
público e a população enfraquece a compreensão e adoção 
dos preceitos defendidos neste Código. Ao passo que ações de 
Educação/conscientização ambiental são disseminadas com 
maior fluidez e alcançam resultados mais adequados à realidade 
de cada grupo/comunidade.

A sólida relação entre Turismo e meio ambiente
O Turismo é, segundo a Organização Mundial do Turismo 

– OMT –, definido como as atividades que as pessoas realizam 
durante suas viagens e permanências em lugares distintos dos 
que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecu-
tivo, com fins de lazer, negócios e outros. Sendo uma atividade 
de lazer de cunho essencialmente econômico, o Turismo se 
apoia inicialmente em três pilares para que possa acontecer 
efetivamente e assumir seu formato comercial: os recursos 
turísticos, a infraestrutura e, por fim, o atrativo turístico em si.

Em um ambiente de grande competitividade, em que 
as cidades de potencial turístico lançam mão de uma série 
de recursos para atrair visitantes, a preservação de recursos 
naturais tem se mostrado uma atitude coerente e necessária 
para a sobrevivência de um destino turístico. Mas o aspecto de 
maior relevância ainda é a relação do homem com a natureza 
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e, direcionando o foco para a atividade turística, a relação do 
morador com o visitante, fundamental para o real deselvolvi-
mento da localidade e a manutenção da atividade turística de 
maneira equilibrada, através da qual todos os interessados têm 
a possibilidade de êxito.

Impossível imaginar hoje um Turismo dissociado da 
natureza, uma vez que esta sempre foi o ponto de interesse e 
de comercialização em termos de imagem, independente do 
local a ser visitado. Nas regiões frias comercializa-se a neve, 
os passeios pelas estações de esqui; nas regiões serranas, a 
paisagem e a temperatura amena; nas regiões áridas, as trilhas 
pelo sertão, as escaladas pelas rochas; nas regiões litorâneas, as 
belas praias, as paisagens, a brisa marinha e a culinária. Assim 
também era no período que foi do século XVI até meados do 
século XIX, quando as viagens eram feitas por indicação médica 
para locais em que o paciente tivesse contato com a natureza: 
banhos de mar, ar puro das montanhas etc.

Historicamente, percebe-se uma tendência a escolher o 
local de destino considerando-se seus aspectos climáticos, sua 
localização e a paisagem a ser proporcionada. Uma vinculação, 
quase uma dependência para o desenrolar da atividade turística.

Apesar desta estreita relação, o Turismo vem sendo 
considerado um dos grandes vilões no que tange à degrada-
ção ambiental e à descaracterização cultural e urbana dos 
destinos turísticos e arredores. Isso se deve à não observância 
dos impactos provocados na localidade receptora, que precisa 
reorganizar seu espaço e, muitas vezes, refuncionalizá-lo para 
adequá-lo ao desenvolvimento de uma atividade econômica com 
tamanha dinâmica como o Turismo. O consumo turístico do 
espaço interfere na paisagem de forma indubitável e essa inter-
ferência se expande para o cotidiano do morador, alterando-o 
irremediavelmente, mesmo que em um prazo relativamente 
longo.
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A atividade turística trabalha com um produto “perecível” 
– o valor do leito do hotel, do passeio, a paisagem que não foi 
“comprada” pelo turista em um dia, não são passíveis de recu-
peração. Desta forma, percebe-se que é uma atividade dinâmica, 
que requer renovação constante seja no produto oferecido, seja 
na forma como é vendido, seja na criação de diferenciais em 
relação às localidades com similaridade geográfica e cultural.

Numa época em que a competitividade é acirrada, as 
localidades turísticas que desejem se manter ativas devem 
buscar a renovação de seus atrativos e seu rejuvenescimento. 
É desse processo que surgem as variações do Turismo: Turismo 
de negócios; de eventos; de saúde; de lazer; de compras; de 
aventura; ecológico, entre tantos outros.

Para compensar os investimentos feitos e gerar a demanda 
necessária, o city marketing é feito em larga escala, divulgando-se 
a localidade de forma massiva, apresentando-a como lugar ideal, 
detentor de momentos de felicidade extrema. A massificação 
das informações e da imagem do destino turísitico provoca 
uma corrida ao local, que nem sempre está preparado para tal 
demanda, passando a extrapolar a capacidade de suporte do lugar.

A repetição, ano após ano, dessa “invasão” de turistas 
começa a expor os problemas provocados por ela: degradação 
do meio ambiente, descaracterização cultural, violência, des-
caracterização arquitetônica, aumento generalizado dos preços 
e, uma rejeição velada do nativo em relação ao turista.

O Turismo é autofágico e tem como suporte o território, onde 
as relações humanas e de consumo da atividade ocorrem 
e, se não for devidamente organizado, destrói a si mesmo, 
inviabilizando as destinações, que se desqualificam no pro-
cesso, principalmente por políticas erradas, pela falta de 
coordenação dos diversos atores e de competências para tal1 

(ZORNITTA, 2005, p. 3).

1 ZORNITTA, Fernando. In: Turismo: a Cearensidade e a Sustentabilidade. 
2005.



Andrea Vianna, Jeferson Alves, Mabel Guardia e Maria das Vitórias da Cruz

15

Todas as questões abordadas resultam da falta de 
Educação/conscientização para o Turismo, composta pela 
Educação Ambiental e também pela Educação Patrimonial.

A luta por uma consciência ambiental
Os estudos voltados para a observância dos resultados 

decorrentes das ações do homem na natureza vêm se desen-
volvendo internacionalmente, há pouco mais de 40 anos. Até 
então, as abordagens acerca deste tema aconteciam de forma 
isolada e não representavam o interesse da maioria, tanto no 
mundo acadêmico quanto no mundo empresarial e na sociedade 
como um todo.

Os debates sobre o tema da sustentabilidade, sobre o 
qual se apoiariam todas as questões relativas à preservação e 
à otimização do uso dos recursos naturais ganharam força a 
partir da publicação do Relatório Brundtland2 (1988) na década 
de 1980, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs 
uma mobilização mundial para o desenvolvimento sustentá-
vel, definido como sendo “aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas necessidades”. 

A comprovação de que o crescimento econômico, nos 
moldes adotados até então, dava ao homem fartura e opulência 
obtidas a expensas de um processo contínuo de degradação 
ambiental foi o suporte sobre o qual se desenvolveram as ações 
da ONU e de outros organismos internacionais voltadas para a 
revisão dos modelos de atuação econômica e desenvolvimento 
dos países.

2 O Relatório Brundtland, também conhecido Nosso Futuro Comum 
é o documento final da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, promovida pela ONU nos anos de 1980.
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Os eventos de maior representatividade ocorridos desde 
a década de 1960 até o ano de 1992 foram (DIAS, 2010):

• O lançamento do livro Primavera Silenciosa, da escritora 
americana Rachel Carlson, em 1962;

• A criação do Clube de Roma em 1968 – Grupo de pes-
soas de reconhecida importância nas áreas científica, 
acadêmica, política, empresarial, financeira, religiosa 
e cultural, com o objetivo de debater sobre as questões 
relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, do 
qual resultou o documento denominado Nos limites do 
crescimento, também chamado de Relatório de Roma ou 
Relatório Meadows, publicado em 1972;

• Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano, em 1972, reuniu 113 países e foi considerada a 
primeira reunião ambiental de porte global;

• Encontro Internacional da UNESCO em Belgrado, no 
ano de 1975, que culminou com a criação do Programa 
Internacional de Educação Ambiental – PIEA;

• Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, 
em Tbsilisi (antiga URSS), marco em Educação Ambiental, 
no ano de 1977;

• 22ª Conferência Geral da UNESCO em 1983;

• Publicação do Relatório Brundtland, intitulado Nosso 
Futuro comum, em 1987;

• Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a ECO 92, da qual resultou a elaboração 
da Agenda 21;

• Elaboração do tratado internacional para a redução da 
emissão dos gases que agravam o efeito estufa, em Quioto, 
no Japão, no ano de 1987;



Andrea Vianna, Jeferson Alves, Mabel Guardia e Maria das Vitórias da Cruz

17

• Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, 
realizada pelas Nações Unidas, em Johannesburgo, África 
do Sul, no ano de 2002.

Foi a partir da ECO 92, realizada na cidade do Rio de 
Janeiro, com a participação de mais de 170 países, que o conceito 
de desenvolvimento sustentável adquiriu o peso e a credibili-
dade necessários para uma tomada de consciência em relação 
aos impactos gerados pela atuação do homem na natureza. As 
conclusões obtidas na Conferência sobre as intrincadas relações 
entre pobreza, desperdício, degradação do meio ambiente, 
violência e conflitos urbanos, de uma forma geral, subsidiaram 
a elaboração da Agenda 21, documento que apresenta propostas 
para um mundo de equilíbrio e equidade (BREDARIOL; VIEIRA, 
2006).

No entanto, o processo para a implantação dos termos 
de conduta definidos nestes eventos se dá a passos lentos, uma 
vez que esbarra não só nos aspectos econômicos, mas também 
nos aspectos políticos, exigindo uma nova postura dos poderes 
públicos em prol da objetivação das metas traçadas.

Ao se colocar em discussão a relação do homem com o 
meio ambiente, os impactos provocados, os benefícios gerados 
e a necessidade de se reverter algumas práticas, o tema passou, 
a partir dos últimos anos, a integrar o discurso comum, che-
gando à banalização por sua superficialidade sem, no entanto, 
alcançar resultados concretos e com a efetividade necessária 
(SACHS, 2008).

Assim, como em todas as áreas de atuação, as relações 
do Turismo com o meio ambiente também merecem um olhar 
atento, uma vez que a natureza é elemento fundamental para 
o sucesso da atividade turística enquanto atividade de lazer e 
que tem nos sonhos e idealizações do seu público-alvo, a fonte 
para seu desenvolvimento econômico.
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Turismo e patrimônio: importância, 
aproximação e dependência

A compreensão da relação entre o Turismo e o patrimô-
nio no Brasil leva inicialmente à conceituação de cada parte, 
separadamente, a partir de um apanhado de leituras acerca dos 
dois temas. Dessa forma, resgata-se o conceito de Turismo, não 
a sua definição, mas a elaboração de um pensamento.

O Turismo, a despeito de sua atuação social, dos seus 
impactos no cotidiano tanto da população residente, quanto 
do próprio turista, é uma atividade essencialmente econômica, 
promovida pelo deslocamento de pessoas, com ausência pro-
visória de seus locais de origem, cujo desenvolvimento gera 
o consumo do espaço. É importante destacar que o Turismo 
se dá pela busca do diferente, da quebra do cotidiano e esse 
diferencial se apresenta de diversas formas, o que justifica 
também a criação de tantas variações do Turismo – de lazer, 
religioso, de experiência, de aventura, ecoturismo, enoturismo, 
de saúde etc.

Ross (2002) aponta como motivadores do Turismo quatro 
grupos de ações/sensações/objetivos, quais sejam:

Motivadores físicos – descanso, esportes, recreação na natu-
reza e saúde;
Motivadores culturais – conhecer outras culturas (música, 
artes, folclores, religião etc.);
Motivadores interpessoais – conheceer outras pessoas, visita 
a amigos e parentes;
Motivadores de status – desejo de reconhecimento pessoal.

Destes, dois estão diretamente relacionados ao patrimônio.

Trigo (2002, p. 13) diz que o Turismo não é apenas um 
olhar superficial e limitado sobre outros povos e paisagens. Ele 
pode – e deve – mergulhar nos mistérios da arte, da filosofia 
e da história e compreender mais profundamente as outras 
culturas e civilizações.
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Desse modo, a problemática do patrimônio, como um 
objeto de análise interdisciplinar, se coloca no cerne da discussão 
sobre o Turismo e seus motivadores culturais.

Tomando o conceito de patrimônio como uma represen-
tação histórica, artística, cultural e paisagística de um local, 
um povo e de uma época que encontram eco na identidade da 
sociedade contemporânea. Nesse sentido, o patrimônio não é 
mero fantasma preso a um passado mítico, sua razão de ser só 
pode ser verificada no valor ao qual as sociedades do tempo 
presente o conferem. 

Segundo Machado e Dias (2009), patrimônio é um conjunto 
de elementos da memória social que agrupam componentes do 
meio ambiente, além do conhecimento adquirido pelo homem 
no decorrer de sua existência e os bens culturais que resultam 
de sua capacidade de subsistência no meio que habita. Assim, 
pode-se afirmar que o patrimônio se refere à forma como o 
homem existe, elabora seus pensamentos e se comunica. Tudo 
isto resulta no que se pode denominar de identidade de um povo, 
composta por bens materiais e imateriais que continuem para 
a resistência, conservação e, em alguns casos, a perpetuação 
de um modus vivendi.

As sociedades contemporâneas, mormente depois do 
fim da Segunda Guerra Mundial, presenciaram a expansão 
do patrimônio. Tal expansão se deu tanto no campo teórico 
dos conceitos, quanto no campo prático do público visitante 
–  acrescido devido ao desenvolvimento da sociedade do lazer e, 
na sua esteira, do Turismo cultural (CHOAY, 2001, p. 210). Nesse 
sentido, tomando o Turismo e o patrimônio como fenômenos 
históricos (CAMARGO, 2005) cuja expansão ou massificação se dá 
no período correlato do Pós-guerra, percebe-se mais claramente 
a interrelação dos dois campos de análise e a necessidade de 
que se estabeleçam ações conjutas para que se obtenha uma 
otimização dos resultados e dos objetivos propostos por cada 
uma delas.
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O turista, ao viajar, busca muito mais que momentos de 
descanso e lazer, ele deseja o anticotidiano, o novo. É preciso sair 
da sua realidade, quebrar a força do cotidiano, se desvencilhar 
dele. Nesses termos, Lefebvre (1978, p. 85) apresenta questões 
sobre a vida cotidiana.

Cómo definir la vida cotidiana? Nos rodea y nos cerca; en 
el mismo tiempo y en el mismo espacio, está en nosotros y 
nosotros en ella estamos fuera de ella, tratando sín cesar 
de proscribirla para lanzarnos en la ficción y lo imaginario, 
nunca seguros de salirmos de ella, aun en el delirio del sueño.3

É esse sentimento, esse desejo de romper com a 
cotidianidade, que interfere nas escolhas do turista quanto 
ao local a ser visitado e às atividades a serem realizadas no 
seu curto período de não cotinianidade, vivenciado no destino 
turístico.

A predominância do “Turismo de sol e mar”, representa 
uma lacuna em relação à plenitude da atividade turística, 
deixando de contemplar os aspectos culturais da cidade recep-
tora. Yázigi (2003, p. 10) justifica essa postura pelas péssimas 
condições em que se encontram as cidades no Brasil. O autor 
reflete: 

[...] o Brasil é o país mais enfeado doa planeta nos últimos 
cinquenta anos. [...] A feiura é tal que, salvo restritos casos, e 
limitados a algumas de suas áreas, já não ousamos recomendar 
ciddes a turistas: recomendamos as belezas naturais que os 
municípios dispõem.

Machado e Dias (2009), por sua vez, apontam que “a 
integração do patrimônio ao cotidiano das pessoas e às suas 

3 Como definir a vida cotidiana? Ela nos rodeia e nos cerca; ao mesmo 
tempo e no mesmo espaço, está em nós e nós nela estamos fora dela, 
tratando sem cessar de proscrevê-la para nos lançarmos na ficção e 
no imaginário, nunca seguros de sairmos dela, ainda que no delírio 
de um sonho (LEFEBVRE, 1978 – Tradução nossa).
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celebrações faz com que este exerça força geradora de identi-
dade, de valorização e de referência cultural”. E complementam:

A preservação do patrimônio e da memória coletiva é condição 
indispensável para a formação de uma identidade social, 
ou seja, para o reconhecimento de um conjunto de valores, 
atitudes, representações que dizem respeito ao sentimento 
de pertencimento de determinada comunidade (MACHADO; 
DIAS, 2009).

A incorporação do patrimônio à prática da atividade turís-
tica requer cuidados, não apenas em relação ao planejamento 
e à instalação da infraestrutura urbano-turística necessária, 
mas também pela prática da espetacularização, do pastiche e 
do mimetismo. No entanto, esta ainda se apresenta como um 
encontro necessário à preservação da história e da cultura em 
si, uma vez que o Turismo não pode se limitar unicamente aos 
atrativos naturais, sob pena de sucumbir ao desinteresse do 
visitante e perder espaço no âmbito da competitividade urbana. 
Tem, então, como seu maior aliado, o patrimônio, os aspectos 
culturais da localidade em que se desenvolve.

O patrimônio cultural, por sua vez, sob pena de ser 
subjugado aos avanços do capital, mais especificamente, pela 
especulação imobiliária, tem no Turismo a possibilidade de se 
manter incólume, ou quase isso, aos processos de degradação, 
desapropriação e demolição – este último, no caso de bens 
arquitetônicos.

Os benefícios à população residente, por outro lado, se dão 
pela apropriação da sua cultura e o resgate da sua identidade, 
fortalecendo sua autoestima e minimizando os impactos nega-
tivos causados pelo convívio constante com culturas diversas. 
Ao turista, é proporcionada a possibilidade real de contato com 
o anticotidiano e o encontro com a cultura do outro, repre-
sentando um ganho para ambos – turista e residente – uma 
vez que representa um trampolim para a cidadania, pois se 
nutre de cultura e qualidade ambiental (YÁZIGI, 2003). É nesse 
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cenário que se percebe a necessidade de se estabelecer como 
ação corrente a Educação Patrimonial.

No Brasil, a consciência patrimonial se estrutura a partir 
do ano de 1983, no período do boom da atividade turística no 
País, quando acontece uma série de ações governamentais 
de incentivo e reconhecimento da atividade, como fator de 
significativa importância para o desenvolvimento econômico 
nacional. 

 De acordo com Oliveira (2011), a primeira publicação 
sobre o tema foi o Guia Prático de Educação Patrimonial (HORTA; 
FARIAS; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999), lançada pelo IPHAN – 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –, no ano 
de 1999, porém, por seu caráter pioneiro e por sua importância 
na compreensão desta relação homem/patrimônio, ainda merece 
destaque nos dias de hoje.

Segundo o Guia, Educação Patrimonial é:

[...] um instrumento de “alfabetização cultural” que possi-
bilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia”, 
caracterizado por ser um “processo ativo de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitan-
do-o para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo 
contínuo de criação cultural (HORTA; FARIAS; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 7).

Constata-se, então, que é somente pelo conhecimento e 
reconhecimento de seus valores culturais e identitários que 
a população residente – protetora natural da sua história – 
poderá se apropriar de suas tradições, de seu espaço e, conse-
quentemente, de seu destino, impondo-se como comunidade/
cultura a ser preservada, conquistando, assim, as condições 
necessárias para resistir às influências culturais e aos interesses 
econômicos externos. Nesta apropriação, residem elementos 
essenciais à sobrevivência cultural, à autoestima e ao sentimento 
de cidadania.
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Considerações finais
Uma das características primordiais da cultura é a sua 

capacidade de mutação. Mudança por vezes demasiadamente 
lenta e que se vale dos elementos e experiências herdadas do 
passado. A cultura pelo vigor com que lida com as constantes 
transformações que modelam a vida humana, muitas vezes, 
parece incólume às forças dos impactos negativos gerados pelas 
atividades econômicas que, quando não planejadas e desenvolvidas 
de forma irresponsável, convergem para a descaracterização e 
alienação da cultura da comunidade receptora. 

No Turismo, muitas vezes essa descaracterização atua por 
meio do city marketing, aplicado para atender aos objetivos de 
venda dos destinos turístico. Pode-se constatar essa assertiva, 
ao se observar a acomodação dos stakeholders em relação à 
exploração do Turismo de sol e mar, que fragiliza a atividade 
turística antecipando o desgaste do polo receptor e sua con-
sequente decaída no mercado. Associado a este procedimento, 
está a pouca ou nenhuma ação do poder público que, alimentado 
pela voracidade da especulação imobiliária e pelos desejos da 
modernização do espaço, ou ainda, pelo desinteresse político, 
não reconhece questões como a da manutenção do patrimônio 
histórico e natural como entes importantes para a cidade e 
para os sujeitos que nela habitam.

Aí está o nicho onde se encaixam perfeitamente o conceito 
de Educação turística, pois o processo de conscientização e de 
divulgação dos procedimentos relacionados à sustentabilidade – 
não só na atividade turística, mas em quaisquer ações de caráter 
econômico – é indelével para a promoção de um destino e dos 
serviços que são urdidos na teia das interações suscitadas nos 
contatos entre turistas e residentes, consumidores e prestadores 
de serviços. 

A falta de conexão entre o discurso e a prática mostra que 
o encontro mais do que necessário entre o Turismo e Educação 



 A Educação como salvaguarda para o Turismo e o patrimônio

24

(histórica, artística e ambiental), e os consequentes benefícios 
que isso trará, ao que parece, somente se dará apoiado sobre 
os pilares da Educação para o Turismo, compreendendo esta, 
as ações de Educação Patrimonial, de Educação Ambiental, 
enfim, da Educação sob todos os seus aspectos, talvez a única 
ação capaz de promover, naturalmente, a adoção de medidas 
de sustentabilidade na atividade turística.

Educação turística como ponto de partida e caminho para 
o desenvolvimento de uma atividade econômica preocupada 
com os destinos coletivos da comunidade receptora; deve ou 
deveria ser a condição sine qua non para a habilitação de qualquer 
atrativo. É verdade e esta deve ser uma verdade combatida, que 
o processo quase sempre ocorre de maneira inversa, destruindo 
o caráter preventivo da Educação turística e fazendo com que 
ela aja mais como um remédio – às vezes, a ser ministrado a 
um moribundo.   
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Gestão de projetos turísticos 
os residentes como stakeholders primários

 Marcelo Chiarelli Milito
Sérgio Marques Junior

Comumente atribui-se o entrelaçar da evolução na expec-
tativa de vida, acesso seguro a transportes de longa distância e 
regulamentação do tempo livre em forma de férias como os fato-
res para a criação de um novo e impactante mercado, o Turismo. 
A massificação de determinada dinâmica fomenta discussões 
sobre origens e conceitos que expliquem as características 
da movimentação em foco. Teóricos de diversas áreas versam 
sobre o fenômeno turístico, ao considerar um dos epicentros 
das transformações contemporâneas.

O Turismo tornou-se uma das maiores economias do 
mundo em um intervalo de tempo recorde, ultrapassando 
setores consolidados como o petróleo e o automobilístico.4 Como 
referenciada aposta nesse mercado, somente uma das fontes 
financeiras para o desenvolvimento do continente latino-a-
mericano, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
aprovou nos últimos dez anos (2002 até 2011) o financiamento 
de 140 projetos na área de Turismo, com destaque para projetos 

4 Disponível em: <http://unwto.org/es/content/por-que-el-turismo>. 
Acesso em: 19 maio 2011.
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como o “PRODETUR Nordeste II – Brasil” no valor de 400 milhões 
de dólares (BID, 2012).1

Uma das estratégias de mercado usadas para dinamizar 
uma região turística é a captação de eventos de amplitude 
mundial, pois, além de estimular investimento em infraes-
trutura da cidade-sede, conta com a cobertura de canais de 
comunicação em massa para propagação global da imagem do 
destino receptor. Esse plano de captação de megaeventos, como 
meio de desenvolvimento econômico, está presente nas políticas 
públicas de países como o Brasil (BRASIL, 2010), refletida na 
captação de eventos como FIFA World Cup 2014 (FWC 2014) e os 
Jogos Olímpicos em 2016.

Yang (2011) destaca a relação entre megaeventos e mega-
projetos, salientando que os megaeventos são um dos mais 
representativos indutores de financiamento para projetos da 
atualidade, que geram grandes impactos na sociedade como 
um todo. 

Evento é o lançamento de um produto exclusivo, com 
tempo definido e que visa transformações sociais; isso remonta 
as características de um projeto. Esse pensamento é exempli-
ficado por Maximiliano ao citar tipologias de projetos comuns 
na atualidade:

Construir uma estação espacial e colocá-la na órbita da Terra. 
Pesquisar os efeitos dos alimentos transgênicos sobre a saúde 
humana. Desenvolver um novo produto. Pesquisar as origens 
do universo ou o desaparecimento dos dinossauros. Procurar 
um animal gigante nos abismos do Oceano Pacífico. Realizar 
um grande evento, mobilizando milhões de pessoas, como 
os jogos Olímpicos. Refazer um país ou mesmo um continente 
destruído pela guerra (2002, p. 24, grifo nosso).

1 Dados extraídos da ferramenta de busca disponível no site oficial 
do BID: <http://www.iadb.org/pt/projetos/busca-avancada,1301.
html?adv=true>
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Considerar os megaeventos como uma tipologia de projeto 
turístico, de intenso contraste na movimentação de pessoas 
e uso como divulgação estratégica no mercado torna-se uma 
oportunidade para pesquisadores versarem sobre os aspectos 
específicos da gestão de projetos em Turismo.

Nesse sentido, a partir de um levantamento e diálogo 
teórico entre os principais autores que versam na interrelação 
“Turismo” e “Megaprojetos”, busca-se incialmente descrever os 
conceitos básicos da gestão de projetos, na sequência, investigar 
os fatores que modulam a gestão de um projeto e, por fim, 
desenvolver uma reflexão sobre as peculiaridades dos projetos 
turísticos.  

Gestão de projetos
O homem, como agente transformador do espaço, tem 

no elo da reflexão com a ação a célula do desenvolvimento, 
pois, através dele, formam-se as realizações e acontecimentos. 
“O homem é um ser que antecipa, que faz projetos, que repre-
senta mentalmente os produtos que precisa. Antes da própria 
atividade, pela imaginação, o homem já contém em si o produto 
acabado” (ALBORNOZ, 2008, p. 69). 

Manusear uma força tarefa para uma determinada ação, 
principalmente quando requer uma grande quantidade de 
indivíduos e processos, são características comumente atri-
buídas à área de Gestão, em inglês Management, desenvolvida 
e aplicada em diversos setores como administração pública, 
militar, religiosa e institucional. Possui como etimologia o 
termo em latim Gerere, cuja raiz de palavras como gerar, gerir 
e gerenciar, é entendido como o ato de executar, exercer ou 
gerar uma ação (CUNHA, 1991). 

Dentro desse entendimento, Mintzberg (2010) caracteriza 
o “Gestor” como o responsável pelas ações de determinada 
unidade organizacional, para além das definições clássicas 
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– planejar, organizar, liderar e controlar –, adota a gestão como 
as ações de condução para o cumprimento do objetivo proposto. 
Percebe-se a apropriação do uso desse termo na perspectiva 
empresarial, evidenciado nas nomenclaturas atribuídas a seto-
res, cargos e função, por exemplo, gerência, gerente e gestor.

Dentre as várias tipologias de responsabilidades assumi-
das por um gestor no meio empresarial, os projetos ganham 
representatividade no mundo contemporâneo. Desde o iní-
cio da década de 90, os teóricos da gestão empresarial com-
preendem o mercado como um meio dinâmico e de rápidas 
transformações (VASCONCELOS; CYRINO, 2000), termos como 
“Hipercompetitividade”, estabelecem a rotina da mudança 
como parte do planejamento estratégico de sobrevivência no 
meio (D’AVENI; RICHARD, 1995). Essa crescente necessidade 
das organizações em assimilar e injetar novidades, enalteceu 
ações que tenham esse fim, como os projetos, condizente com 
a American Management Association (AMA):

Projetos são ubíquos: estão em todo lugar e todos os executam. 
Projetos são a principal força motriz de muitas organizações 
em variadas indústrias e podem ser entendidos como os 
esforços de transformação da sociedade. Como o ritmo destes 
esforços de transformação vem aumentando, o único modo 
de organizações sobreviverem e crescerem neste mundo 
moderno é gerenciá-los de forma eficaz e eficiente (AMA, 
2009, p. 1).

Nota-se a valorização de revistas científicas que tratam 
diretamente do assunto, como a International Journal of Project 
Management e Project Management Journal, e o surgimento de 
organizações especializadas como a Project Management Institute 
(PMI), uma das maiores organizações profissionais da atualidade 
com mais de 500 milhões de associados em 180 países.2

2 Disponível em: <http://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/WhatisPMI.
aspx>. Acesso em: 12 jan. 2013.
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A palavra “Projeto”, em inglês Project, derivado do latim 
Proiectus, possui a mesma origem dos vocábulos “Projeção”, 
“Projétil” e “Injeção”, as quais tem na sua composição os termos 
em latim pro e iectus, que podem ser representados respectiva-
mente como Condução e Lançamento3, que acaba por fornecer a 
ideia de condução de um determinado lançamento. Similar ao 
conceito de projetos defendido pela Project Management Institute 
(PMI, 2008, p. 11) que define como “um esforço temporário para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”.

A análise etimológica dos termos combinados “Gestão de 
Projetos” confirma o simbolismo presente na expressão, exercer 
a condução de um determinado lançamento. Convergente com 
o conceito de “Gestão de Projeto” da American Management 
Association (2009), que entende o termo como um esforço de 
transformação social que se estende a toda mudança que visa 
criar algo novo ou diferente e com um tempo definido.

A característica diferenciadora entre “Gestão de Projetos” 
e outros tipos de Gestão é a temporalidade que, definida e 
limitada, programa uma injeção de esforço singular. As con-
sequências germinadas de um projeto podem ter um prazo 
indeterminado, mas o ato de semear é único. 

O término do projeto ocorre mesmo que os objetivos não 
tenham sido alcançados, caso for constatado que os objetivos 
pendentes não podem (ou não precisaram) ser alcançados, 
assim, a incumbência está encerrada (PMI, 2008). 

O gestor de determinado projeto conduz o desenvolvi-
mento dessa aplicação, responsabilizando-se pelo cumprimento 
dos objetivos previamente estabelecidos, função essa que exige 
conhecimentos técnicos sobre a gestão de projetos (PMI, 2008).

3 Disponível em: <http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_
frame=0&search=project&searchmode=none>. Acesso em: 12 jan. 2013. 
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Versar sobre as técnicas de gestão de projetos é uma 
análise meta, no sentido de entender os processos gerais que 
norteiam a temática, aplicáveis em qualquer campo que irá 
ocorrer uma transformação singular, respeitando as devidas 
peculiaridades. A interdisciplinaridade que atinge a gestão não 
exclui técnicas gerais aceitas como referência para a aplicação 
dos diversos tipos de projeto, por isso, o surgimento de guias 
de conhecimento, que focam nas práticas de gerenciamento 
de projetos e formas de execução gerais e efetivas (AMA, 2009).

A American Management Association (2009) retrata que 
a busca pela construção de um conjunto de conhecimentos que 
pudesse orientar a gestão de projetos foi iniciada pelo PMI em 
1981, Estados Unidos, na qual deu início de maneira formal à 
acumulação e codificação de informações relevantes sobre o 
tema. Assim, surgiu a 1ª edição do Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK). 

No início dos anos 90 várias outras organizações euro-
peias formaram-se, como a Associação de Gerenciamento de 
Projetos do Reino Unido, que começou a publicar um manual 
similar denominado The Association of Project Management Body of 
Knowledge (APMBOK), também a International Project Management 
Association (IPMA), na tentativa de unir as associações de 
projetos europeias (com ênfase na Áustria, França, Suiça e 
Alemanha) e até no continente asiático com o lançamento 
de um guia japonês denominado Guidebook of Project e Program 
Management for Enterprise Inovation (P2M). Apesar da existência 
de tentativas de globalização desses guias de conhecimentos 
para a gestão de projetos, como o Global Performance-Based 
Standards for Project Management Personnel (GPBSPMP), o PMI, 
atualmente, é a associação da área com maior representação 
mundial, pioneira na iniciativa e o modelo formador das demais 
(AMA, 2009). 
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Segundo AMA (2009), o precursor do guia PMBOK foi um 
relatório emitido pelo PMI em 1983, denominado ESA (Ethics, 
Standards and Accreditation), nele estavam elencados 6 com-
ponentes para a gestão de um projeto – escopo, custo, prazo, 
qualidade, recursos humanos e comunicações. Com o passar 
das edições, esse guia vem aperfeiçoando a descrição dessa 
prática: ao adicionar e aprimorar novos componentes, man-
tém seu objetivo de identificar conhecimentos amplamente 
reconhecidos como boas práticas e, com o crescente número 
de adeptos, confirma a expectativa de utilidade no uso desse 
conhecimento como um caminho para o sucesso nos diversos 
campos de aplicação.

Atualmente o PMI (2008) considera um conjunto de qua-
renta e dois (42) processos na gestão de um projeto, divididos 
em cinco grandes grupos: iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e conclusão. Transversal às etapas mencio-
nadas, existem áreas do conhecimento que participam nos 
distintos processos do projeto: Integração, Escopo, Tempo, 
Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos 
e Aquisições. 

O uso e formas de cada uma dessas áreas em cada etapa do 
projeto dependem de cada situação. O próprio guia admite que 
essa abrangência é limitada pelas especificidades de cada caso:

Uma boa prática não significa que o conhecimento descrito 
deve ser sempre aplicado uniformemente em todos os casos; 
a organização ou equipe de gerenciamento do projeto é res-
ponsável por determinar o que é apropriado para um projeto 
específico (PMI, 2008, p. 11).

Dessa forma, a questão perene é saber quando usar cada 
um dos quarenta e dois processos em cada tipo de projeto. A 
busca por fatores críticos que definam a natureza e as pecu-
liaridades de um projeto, bem como os pontos chaves a serem 
processados para alcançar o objetivo incialmente proposto, 
tornou-se uma meta de aprimoramento na gestão de projetos.
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Stakeholders como fator crítico de sucesso

A busca contínua pela aproximação de uma guia que 
aumente as possibilidades de sucesso de um projeto, mantém 
ativa a discussão sobre quais componentes são determinantes e 
quais critérios deveriam ser priorizados, comumente chamados 
de Fatores Críticos de Sucesso (FCS). As discussões sobre esse 
tema surgiram junto com os primeiros manuais de gerencia-
mento de projetos, ao entender que um projeto tem um ciclo de 
vida limitado e seu fracasso ou sucesso são influenciados pela 
forma que esse foi conduzido (VEZZONI et al., 2011). 

Dentro de uma análise histórica sobre os entendimentos 
sobre os FCS, até a década de 80 havia um consenso de que esta-
vam norteados pelo chamado triângulo de ferro (Tempo, Custo 
e Qualidade/Escopo). Essa proposição começou a ser contestada 
na década de 90, ao entender que o controle desses elementos 
são decisivos para execução do projeto, mas a finalização não 
é sinônimo de sucesso, sendo assim, a área da comunicação 
começou a ser entendida como determinante pela forma e 
propagação dos resultados (VEZZONI et al., 2011). 

Atkinson (1999) propõe que os FCS de um projeto deveriam 
ir além do tradicional “triângulo de ferro” a uma nova rota, que 
incluiria três fatores macro além do “triângulo de ferro”, esses 
ligados diretamente com as formas de impactos propagada para 
além da pura execução. Em resumo essa nova rota inclui a forma 
que as informações sobre o projeto são propagadas, benefícios 
aos stakeholders externos e internos (organização do projeto).

A importância dispensada aos impactos e respostas aos 
stakeholders deve ser proporcional ao tamanho dos projetos, 
na qual considerar apenas os aspectos técnicos abre lacunas 
quanto aos riscos sociais, políticos e culturais (AALTONEN; 
JAAKKO; TUOMAS, 2008). Em consonância, Vargas (2009) expõe 
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como um dos principais motivos de fracasso dos projetos as 
divergências dos grupos de interesse, responsabilidade essa 
vinculada ao campo da comunicação. 

O PMI (2008) considera os fatores críticos dependentes da 
natureza de cada projeto, mas refere-se à área de comunicação 
como central no papel de um gestor e diretamente vinculada 
aos resultados esperados pelas partes interessadas:

Os gerentes de projetos gastam a maior parte do seu tempo 
se comunicando com os membros da equipe e outras partes 
interessadas do projeto, quer sejam internas (em todos os 
níveis organizacionais) ou externas as organizações. Uma 
comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas par-
tes interessadas envolvidas no projeto, conectando vários 
ambientes culturais e organizacionais, diferentes níveis de 
conhecimento, e diversas perspectivas e interesse na execução 
ou nos resultados do projeto (PMI, 2008, p. 204).

Para um entendimento dos processos atribuídos à dis-
cussão, vale inferir o PMBOK 4ª edição, que especifica cinco 
processos da área de comunicação: identificação dos stakeholders; 
plano de comunicação; distribuição da informação; gerência das 
expectativas dos stakeholders; reportar performance. Tamanha 
a importância do primeiro processo da comunicação, a “iden-
tificação das partes interessadas”, como ação integrante da 
etapa inicial de todo projeto, interage apenas com mais um 
para fundamentar o projeto, a “concepção do projeto”. 

Esse diálogo inicial entre “concepção” e “grupos de inte-
resses”, reflete no posicionamento defendido por Atkinson 
(1999), na qual os FCS é a relação entre a execução e impactos. 
De forma alegórica ao sentido etimológico dos termos, simples-
mente lançar não é projetar, mas sim ejetar. Isso significa que 
a condução desse lançamento para impactar o alvo também 
deve ser considerada para definir um projeto. 
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O PMBOK 4ª edição indica a relevância na identificação 
nas partes interessadas, ainda antes de iniciar a exposição das 
áreas de conhecimentos, dentro da primeira parte do guia, ao 
falar sobre ciclo de vida do projeto:

A equipe de gerenciamento de projeto precisa identificar as 
partes interessadas, tanto externas quanto internas, afim 
de determinar os requisitos e expectativas em relação ao 
projeto de todas as partes envolvidas. Além disso, o gerente 
de projetos precisa gerenciar a influência das várias partes 
interessadas em relação aos requisitos do projeto, para garan-
tir um resultado bem-sucedido (PMI, 2008, p. 27).

Essa abordagem tem suas raízes teóricas com Freeman 
(1984), que considera as organizações dependentes do apoio de 
uma rede de contatos e os define como stakeholders: “Qualquer 
grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pelo sucesso 
dos objetivos da empresa” (FREEMAN, 1984, p. 25). Segundo 
Kotler (2001), diversas empresas grandes e complexas como 
Xerox e IBM utilizam a sistematização por stakeholders para 
gerenciar melhor suas atitudes no mercado.

O crescente interesse pela análise dos stakeholders pode ser 
observado em estudos como o de Marjolein, Achterkamp e Janita 
(2008), uma pesquisa bibliométrica realizada nos periódicos 
científicos International Journual of Project Management (IJPM) e 
Project Management Journual (PMJ), com objetivo de identificar as 
publicações sobre o tema e características de uso dessa teoria 
entre o período de 1995 e 2006. No que tange à quantidade de 
publicação nesses dois periódicos especializados, cabe como 
representação dos resultados no Gráfico 1:
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Gráfico 1 – Quantidade de pesquisas sobre stakeholders publicadas 
nos periódicos científicos IJPM e PMJ entre 1995 e 2006

Fonte: Dados da pesquisa (2013) a partir de Marjolein et al. (2008)

Observa-se um crescimento das pesquisas sobre 
stakeholders em periódicos especializados no gerenciamento 
de projetos a partir do início do século XXI e com tendência de 
crescimento, tendo no último ano do recorte a maior quantidade 
de publicações, um total de 12 (doze). Outro dado revelado pela 
referida pesquisa são as características de cada uma dessas 
publicações levantadas, com destaque para o propósito de uso 
da análise de stakeholders e formas de identificá-los.

Dentre os propósitos da análise dos stakeholders nessas 
pesquisas, 29 (cerca de 69%) usaram como FCS em projetos, 7 
(cerca de 16%) como uma ferramenta geral de gestão, 5 (cerca 
de 11%) como ferramenta de gerenciamento dos riscos e apenas 
1 (cerca de 2%) como coleta para informação e comunicação do 
projeto (MARJOLEIN et al., 2008). Esse fato reforça o posiciona-
mento de Atkinson (1999), no qual a análise de stakeholders vai 
além de mais um componente do projeto, é parte integrante 
dos FCS e serve como ferramenta geral para refletir a gestão 
do projeto.
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Os autores da pesquisa (MARJOLEIN et al., 2008) incluíram 
a caracterização das formas de identificação dos stakeholders na 
análise, obtendo como resultado a falta de explicação do uso 
das técnicas reconhecidas para esse fim. Apenas 4 pesquisas 
(cerca de 9%), explicaram e justificaram o estudo a partir de 
metodologia reconhecida pela literatura de projetos, sendo que 
30 (cerca de 72%) sequer explicaram a forma de identificação 
dos stakeholders. Esses dados entraram como conclusivos na 
busca por aprimoramento das pesquisas em projetos, a ter como 
proposição, principalmente dentro do crescente uso da gestão 
por stakeholders em projetos, uma maior atenção nas formas de 
identificação desses.

Convergente com uma proposição final de Marjolein et 
al. (2008) sobre as formas de identificação das partes interes-
sadas, em que observa lacunas teóricas de alguns autores ao 
tentar generalizar os stakeholders de qualquer tipo de projeto, 
como Callan, Sieimieniuch e Sinclair (2005) e Turner (2006). A 
pesquisa possui como argumentação final asserções de Vos & 
Achterkamp (2006), ao afirmar que a fronteira para o avanço 
da gestão de stakeholders é a necessidade de incluir agentes 
passivos que afetam e são afetados pelo projeto, indo além dos 
agentes ativos envolvidos diretamente na produção e consumo. 

Vos & Achterkamp (2006) defendem a análise dos stakehol-
ders como uma linha metodológica reconhecida para a gestão 
de projetos, que direciona objetivamente a atenção dos gestores 
para os FCS e minimiza os riscos. Ao mesmo tempo, no intuito 
de avançar sobre o conhecimento no assunto, aponta que uma 
das principais lacunas existentes nessa teoria é a identificação 
dos stakeholders, geralmente rígidas e generalizadas, margi-
nalizam agentes decisivos, principalmente passivos, que não 
estão envolvidos no processo de execução, mas que ao serem 
afetados, afetam o projeto. 
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Dessa forma, os autores sugerem uma maximização de 
sucesso nos projetos por meio de análises que relevem as nuan-
ces de cada situação através da identificação dos stakeholders, 
com ênfase  nos, geralmente ocultos e determinantes, agentes 
passivos.

Em resumo, a forma (escopo) e os interessados (comuni-
cação) de um projeto, em conjunto, hoje são considerados os FCS 
e vão direcionar os processos a serem aplicados para o cenário. 
Dimensionar o escopo sempre esteve entre os FCS, mas dimen-
sionar os stakeholders é um assunto ainda em discussão. Seguindo 
a linha defendida por Vos & Achterkamp (2006), o ponto chave 
na ánalise dos stakeholders não está nos comumentes abordados 
agentes ativos (colaboradores/produção e clientes/consumo) e 
sim nos agentes passivos, geralmente ocultos por não participar 
da concepção, mas com fundamentalidade proporcional aos 
impactos recebidos e gerados.

O PMBOK 4ª edição reconhece como técnica de identi-
ficação dos stakeholders a opinião especializada, ao entender 
que, a situação em que cada projeto está inserido irá definir 
os tipos de impacto provenientes de determinado lançamento: 
“Para garantir uma ampla identificação e listagem das partes 
interessadas, deve-se solicitar a opinião e o conhecimento de 
grupos de pessoas que tenham treinamento ou conhecimento 
especializado na área ou disciplina em questão” (PMI, 2008, 
p. 209).

O residente em um megaprojeto turístico
Os autores divergem quanto à origem do Turismo. Alguns 

defendem que, tal qual é conhecido hoje, pode-se considerar 
as viagens Gregas para ver as Olimpíadas, os primeiros passos 
do Turismo, já outros defendem as viagens de negócios feitas 
pelos fenícios, precursores do comércio, e ainda há evidências 
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antropológicas de que, no oriente, a prática de viagens em 
busca de descanso e conhecimento era comum antes da era 
cristã (BELTRÃO, 2001).

Debord (2009) previu na primeira edição do livro “A socie-
dade do espetáculo”, em 1967, a cultura e o Turismo como o novo 
motor da economia global para o século XXI, ao perceber que a 
aglomeração de pessoas na vida moderna causa estímulos fortes 
para o lazer e o ócio, uma necessidade de fuga da realidade. 
Para o autor, as técnicas de suprir os desconfortos sociais com 
entretenimento têm suas raízes no império romano com a 
política do “pão e circo”, desse ponto em diante, essa ferramenta 
vem evoluindo até os dias atuais, representado pela cultura de 
massas. Visão que salienta a sinergia entre o sistema em vigor 
com o mercado do Turismo, na qual o entretenimento entra 
como recompensa e retroalimentação da produção, tornando 
o espetáculo como a peça central da lógica corrente.

Rifikin (2001) agrega a discussão sobre o crescimento 
do mercado turístico à mudança no comportamento psíquico-
social. Se antes os indivíduos ou grupos de indivíduos repre-
sentavam seu poder através da quantidade e qualidade de 
suas posses materiais, com a dinamização dos acessos e das 
relações interpessoais, observou-se um câmbio de valores. As 
possibilidades de troca e conexão entraram em evidência em 
um mundo globalizado onde o poder da propriedade começa a 
ser subjugado ao poder de troca. Esse novo cenário que surge é 
denominado “Era do Acesso”, em que a experiência tornou-se um 
produto do mercado e esse consumo está vinculado às diversas 
representações sociais, assim, a busca global por experiências 
e, consequentemente, o Turismo. 

A fim de versar sobre a composição do mercado turístico, 
faz-se necessário uma análise etimológica da palavra. A mesma 
origem do termo em inglês tourism, têm raízes no termo em 
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latim tornare, vocábulo similar a “torcido”, “tornado” e “tor-
neiro”, simboliza movimento cíclico, volta ou giro no próprio 
eixo (CUNHA, 1991). Dessa forma, a ação de ir e voltar, uma 
locomoção em forma de giro, é o fundamento dessa atividade 
(LEIPER, 1983).

Apesar da multiplicidade e diversidade das organizações 
envolvidas em uma viagem dificultar a caracterização desse 
nicho de mercado, algumas situações em que a frequência de 
visitação torna-se contrastante é possível distinguir a atividade 
turística em determinada localidade. 

Dessa forma, entende-se o posicionamento de autores 
da área ao apontarem os Jogos Olímpicos realizados na Grécia 
Antiga como uma primeira evidência turística (MATIAS, 2013). 
Um fluxo anormal e impactante na movimentação de pessoas, 
atraídas por um entretenimento, de forma massiva e com ciclo 
temporal relativamente curto, relevante ao ponto de ainda 
estar documentada e registrada mesmo transcorridos séculos.

Esse pico de movimentação turística e midiática ainda 
prende a atenção dos pesquisadores e do mercado. Se antes, 
por motivos simbólicos e culturais, a partir do momento em 
que a cultura tornou-se mercado, agora pelas possibilidades 
comerciais presentes nos fluxos de transições e transações de 
e entre pessoas, predispostas a injetar recursos nas empresas 
prestadoras de serviço durante a visitação turística, ou seja, 
as empresas turísticas. 

A intensidade desse recente interesse é caracterizada 
por Getz: “No entanto, foi apenas algumas décadas atrás, que 
o “Turismo de eventos” estabeleceu-se, tanto na indústria, 
como na comunidade de pesquisa, de modo que o crescimento 
deste setor só pode ser descrito como espetacular” (GETZ, 
2008, p. 403).
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Esse interesse pode ser considerado uma estratégia do 
mercado turístico, pois age simultaneamente como parte da 
indústria e fator de atração, os dois fundamentos que compõem 
o Turismo. No que tange aos elementos de atração, os eventos 
são por si só um núcleo atrativo e, quando coberto por mídias, 
são fontes de acesso à informação da localidade. 

Dentre as tipologias de eventos, o “megaevento” é a 
categoria de maior demanda, são esporádicos e de alta valori-
zação da dinâmica turística, como: potencial de crescimento, 
participação de mercado, qualidade, imagem vinculada, apoio 
da comunidade, valorização do meio, benefícios econômicos e 
adequação (GETZ, 2008). 

Em 1989, Getz denominou esses eventos como “especiais”, 
pois são uma forma única de atração turística, um marco trans-
formador para a localidade de destino, como os Jogos Olímpicos 
e Feiras Mundiais, posicionamento convergente com Roche que 
caracteriza megaeventos como: 

Megaeventos (eventos turísticos de grande escala, tais como 
Jogos Olímpicos, Jogos e Feiras mundiais) são eventos de curta 
duração, com consequências a longo prazo para as cidades. 
Eles são associados com o criação de infraestruturas e eventos, 
muitas vezes levando a longo prazo dívidas e sempre exigem 
o uso prolongado de programação (ROCHE, 1994, p. 1).

A imagem de um destino é um dos principais motivos em 
sediar megaeventos e influencia em dois aspectos distintos: no 
processo de decisão, antes da viagem, e na satisfação obtida 
com as expectativas formadas, depois da viagem (CHOONG-KI; 
YONG-KI; BONGKOO, 2005).  

Esse posicionamento justifica-se ao entender que o 
Turismo tem como característica a intangibilidade de seus pro-
dutos e até da experiência resultante para o cliente, fazendo com 
que a imagem seja a fonte de interesse para os consumidores, 



 A Educação como salvaguarda para o Turismo e o patrimônio

42

que compram a expectativa de um produto, antes mesmo de 
consumi-lo. 

Assim, cabe considerar a imagem projetada por um megae-
vento como uma forma de conectar as duas extremidades do 
sistema turístico. Considerar a imagem positiva propagada 
pelo destino como sucesso de um projeto turístico converge 
com a política de países que buscam essa oportunidade. Como 
exemplo, o planejamento publicado pelo Ministério Brasileiro 
do Turismo (2011):

Neste cenário, a realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA, 
em 2014, e dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, 
constituem oportunidades para o Turismo nacional e para a 
imagem do Brasil no exterior. Estes eventos impõem desafios 
importantes a serem enfrentados para que os investimentos 
públicos e privados consolidem um legado para toda a popu-
lação (BRASIL, p. 1, 2011).
A escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, 
assim como a Copa das Confederações em 2013, e a realização 
da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016 são grandes desafios 
e oportunidades excepcionais para o desenvolvimento do 
Turismo brasileiro. Trata-se dos maiores eventos esportivos do 
mundo, com forte apelo midiático e significativa capacidade 
de geração de emprego e renda para os setores envolvidos, 
direta e indiretamente, em sua realização, principalmente 
àqueles vinculados ao Turismo (BRASIL, 2010, p. 57).

Ao mesmo tempo em que a preocupação com a gestão é 
evidente nos documentos nacionais que direcionam o setor, 
a magnitude das perspectivas de sucesso é proporcional aos 
investimentos realizados, ainda mais preciosos e com neces-
sidade de êxito nos países em desenvolvimento, como o Brasil. 
O desafio está na gestão de um projeto que tem como sucesso 
a veiculação global de uma imagem positiva de um destino 
turístico. Dos pontos elencados sobre as características que 
compõe o contexto do Turismo e megaeventos na atualidade, 
cabe evidenciar um sistema que possa resumir essa dinâmica 
a partir da lógica elucidada:
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Figura 1– Contexto mercadológico dos megaeventos no Turismo

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Ao entender os megaeventos como um projeto para a cria-
ção de um núcleo turístico veiculador de informação da oferta 
para a demanda, cabe considerar o processo dessa gestão focados 
na forma de propagação da imagem do destino. Incubência 
essa que perpassa as técnicas de marketing convencional, por 
trabalhar com um produto intangível, composto basicamente 
de experiência.

MacCanell (1999) defende que o Turismo está na vanguarda 
de uma tendência da realidade social, a construção simbólica 
de significados aos produtos. Segundo o autor, a perspectiva é 
crescente de pessoas que fazem o ato do consumo a partir de 
uma imagem emotiva construída sobre o produto, um valor 
adquirido através de uma informação prévia determinada, 
essa se torna o diferencial competitivo.

Conforme defendido por MacCanell, a importância 
da construção da imagem em um destino turístico é tema 
recorrente e destacado nas pesquisas na área do Turismo. É de 
comum acordo que a imagem de um destino afeta diretamente 
na percepção, comportamento e escolha do consumidor, por 
ser uma tipologia de produto comprada antes do consumo 
efetivo. 
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Para caracterizar os fatores que influenciam a imagem de 
um destino turístico, Gallarza, Sauro e Garcia (2002) realizaram 
uma meta-análise nos estudos na área sobre o tema, obtiveram 
como resultado “Receptividade dos Residentes” como a variante 
de maior incidência. De maneira comparativa, os autores cor-
relacionaram esse estudo com uma pesquisa similar elaborada 
por Echtner and Ritchie’s, em 1991, em que a “Receptividade 
dos Residentes” também se apresentou como um dos fatores 
mais citados entre os estudiosos do setor.

Sendo assim, a receptividade dos residentes entra como 
fator crítico para formação da imagem do destino e justifica a 
abundante análise do tema pelo setor, congruente com as pes-
quisas que identificam os autóctones como um dos stakeholders 
primários e que deve ter seus interesses contemplados em um 
projeto turístico, a fim de evitar conflitos que arrisquem o 
sucesso da empreitada (CURRIE, R. R.; SEATON, S.; WESLEY, F., 
2009; DREDGE, D., 2010).

No que tange aos megaeventos, essa perspectiva é acen-
tuada. Gursoy (2006) aponta três fatores que fazem o apoio da 
comunidade receptora fundamental na gestão dessa tipologia 
de projeto: os investimentos públicos para realizar o evento 
derivam diretamente dos impostos pagos pela população; pro-
porcionar uma experiência autêntica depende da integração 
residentes-turistas; e por que esse apoio está vinculado ao 
sucesso na propagação positiva da imagem do destino.

Getz (2008), além de confirmar a importância desse tema 
para o campo da gestão de eventos, ao considerar a comunidade 
local um stakeholder passivo de alto nível de influência, indica 
a necessidade de um aprofundamento dessas investigações 
através da teoria das trocas socias (SET), embasamento tido 
na atualidade como mais aceito para análises similares entre 
Turismo e autóctones, que ainda é escasso nas abordagens que 
versam sobre os eventos de grande magnitude.
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A reflexão elucidada direciona o olhar para uma espe-
cificidade peculiar dos megaeventos, os autóctones, como um 
stakeholders passivo que compõe os FCS dessa tipologia de projeto. 
Entender essa conexão entra como um dos componentes centrais 
para a gestão, principalmente por ser uma característica menos 
acentuada em outras áreas de atuação que, ao ser negligenciada 
por linhas de pensamento padronizadas na “identificação 
de stakeholders”, podem comprometer o sucesso desse tipo de 
empreitada.

Considerações finais
O presente capítulo corresponde com a proposição de 

versar sobre as especificidades dos projetos turísticos, ao 
adentrar em uma tipologia de projeto impactante no cenário 
nacional e que possui como eixo a atração do fluxo de pessoas, 
os megaeventos. 

Tal proposta se desenvolveu a partir de um levantamento 
dos principais estudos na área de gestão de projetos e os cami-
nhos que levam as especificidades de cada um. Dentre os fatores 
críticos de sucesso de um projeto, os stakeholders mostram-se 
como decisivos no direcionamento dos processos que conduzem 
a realização eficaz da empreitada, principalmente os agentes 
fora da produção e consumo do produto a ser lançado, mas que 
pode ser impactado e impactar os resultados. Por fim, a expo-
sição das peculiaridades da atividade turística, principalmente 
na realização de megaeventos, aponta a importância de fatores 
como hospitalidade, imagem construída e alto grau de impacto 
na população local, além de indicativos de uma nuance central, 
o papel dos residentes.

Apoiado nas constantes publicações de pesquisas inter-
nacionais sobre o tema da percepção de residentes frente a 
destinos turísticos, aponta-se a teoria das trocas sociais como 
um meio de análise a ser usada para os projetos turísticos. 
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Sendo que outros estudos que versem sobre as identidades da 
atividade turística também podem ser úteis para complementar 
os avanços aqui registrados. Vale salientar que as trocas pro-
porcionadas por pessoas fora de seu habitat comum possuem 
um apelo emocional que, sinérgico ao apelo econômico, criou 
uma dinâmica global única.
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O trabalho na vida do ser humano 
discussão sobre realização de trabalho 

voluntário na Copa do Mundo
Renata Paula Costa Trigueiro

Darlyne Fontes Virginio

O trabalho humano, suas diversas concepções, sua impor-
tância, sentidos e significados passaram a ocupar lugar privi-
legiado no espaço da reflexão teórica nos últimos tempos, seja 
no campo da filosofia, da sociologia, da economia, da psicologia 
ou da administração, devido à importância e à relação que este 
tem com a existência humana. 

O trabalho está atrelado a todas as dimensões da vida do 
sujeito, já que representa o meio de produção da vida, provendo 
a subsistência, criando sentidos existenciais ou contribuindo 
na estruturação da personalidade e da identidade, pois, é fator 
essencial que torna o homem um ser social, possibilitando 
relações com os outros, com o tempo, recriando o mundo, 
tornando-se reconhecido e deixando impresso no mundo em 
que vive a marca de sua passagem.

Inicialmente, o trabalho esteve vinculado à noção de 
sacrifício, dor, tortura, fardo, fadiga, sofrimento, de algo esgo-
tante para quem o realizava. Nessa corrente histórica, filosófica 
e religiosa, o trabalho associa-se, também, à noção de punição, 
como está na Bíblia (punição pelo pecado original), de onde 
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decorre o sentido de obrigação, dever, responsabilidade. Com 
a evolução histórica do significado do trabalho, surge outra 
corrente teórica, com uma visão mais positiva, que identifica o 
trabalho como a aplicação das capacidades humanas para inte-
ragir com a natureza, sendo responsável pela própria condição 
humana. Acompanha também a noção de empenho, esforço para 
atingir determinado objetivo, espaço de criação, de realização, 
de crescimento pessoal, de interação social. Do ponto de vista 
religioso, com a Reforma Protestante, o trabalho sofreu uma 
reavaliação dentro do cristianismo, passando a ser visto como 
instrumento de salvação e forma de realizar a vontade divina 
(ALBORNOZ, 2004). 

No que se refere às relações do homem com o trabalho, 
estas também sofreram transformações ao longo do tempo. No 
século XIX as características mais marcantes foram as jornadas 
extensivas, condições laborais insalubres, precarização das 
relações de trabalho etc. No século XX, o modo de produção 
capitalista sustentou uma lógica de competição, de individua-
lismo e de busca do lucro, elementos enfatizados e intensificados 
através da proposta de Taylor, a partir do desenvolvimento da 
Organização Racional do Trabalho (ORT). 

Desde a origem, a ORT buscou organizar o processo de 
trabalho, dividindo-o entre concepção e execução, indivi-
dualizando as tarefas e retirando do trabalhador o direito 
de conceber e criar. Segundo Dejours (1987), Taylor tinha a 
intenção de instituir um modo operatório único, padronizando 
e generalizando todos os aspectos da organização do trabalho, 
anulando qualquer possibilidade de expressão e de desejo do 
trabalhador, limitando a satisfação à recompensa monetária. 

Desse modo, as transformações ocorridas no mundo do 
trabalho na virada do século XX para o século XXI foram marca-
das pelo desenvolvimento científico e tecnológico, por inovações 
operadas na base técnica – de mecânica para automática – dos 
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processos produtivos. No entanto, apesar das transformações 
e crises, não houve ruptura com o caráter capitalista do modo 
de produção e com seu complexo plano ideológico de fragmen-
tação da subjetividade, o que pode ser demonstrado através do 
aumento do desemprego, da intensificação e da precarização 
do trabalho nos diferentes setores da economia. 

A flexibilização trazida pela reestruturação produtiva 
– que exige trabalhadores ágeis, abertos a mudanças a curto 
prazo, que assumam riscos continuamente e que dependam 
cada vez menos de leis e procedimentos formais – não causa 
apenas sobrecarga de trabalho para os que sobreviveram ao 
enxugamento dos cargos, mas acarreta grande impacto para 
a vida pessoal e familiar de todos os trabalhadores; sejam eles 
empregados ou desempregados. Tal situação pressiona o traba-
lhador a aceitar trabalhos desgastantes e que descaracterizam 
a condição humana. 

Diante dessas informações referentes às transformações 
das relações do homem com o trabalho, é possível perceber 
que a noção de sofrimento, presente no trabalho, ainda é uma 
característica marcante no mundo contemporâneo. 

Ferreira e Mendes (2001) definem o sofrimento como uma 
vivência intensa e duradoura, na maioria das vezes inconsciente, 
de experiências dolorosas como angústia, medo e insegurança, 
oriundas do conflito entre necessidades de reconhecimento 
do indivíduo e restrição no ambiente de trabalho. Para esses 
autores, as vivências de sofrimento se originam nas situações 
adversas provenientes das dimensões da organização e de 
condições e relações de trabalho que estruturam o contexto 
de produção de bens e serviços. Elas constituem indicadores de 
mal-estar no trabalho e manifestam-se por meio de sintomas de 
ansiedade, insatisfação, indignidade, inutilidade, desvalorização 
e desgaste. Dessa forma, o indivíduo não encontra espaço para 
criação, realização e crescimento pessoal no local de trabalho, 
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de modo que o não preenchimento das expectativas pessoais 
dentro do ambiente laboral provocará a busca por preenchê-las 
em outro ponto fora deste (SOUZA, 1999).

Existe uma gama de estratégias defensivas, sejam indi-
viduais ou coletivas, que os sujeitos fazem uso para minimizar 
o sofrimento e/ou desgaste oriundo do trabalho, para sen-
tir prazer e realizar-se como ser humano. Há algum tempo 
tem se atentado para a utilização deste tempo livre, seja para 
desenvolver  atividades paralelas ao trabalho remunerado que 
possam complementar suas lacunas pessoais, seja para ressaltar 
a necessidade de se sentirem úteis à sociedade ou devolver à 
sociedade um pouco do que ela lhe deu.

Essas atividades podem ser a prática de exercícios físicos, 
a prática de algum hobby, como, por exemplo, a pintura, o uso 
do tempo livre para o lazer e ainda a realização de trabalho 
voluntário. Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo 
analisar a realização do trabalho voluntário no megaevento 
Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil, em 2014.

Os motivos e o perfil das pessoas que desempenham o 
trabalho voluntário são os mais diversos, de modo que, atu-
almente o trabalho voluntário vem crescendo no Brasil e no 
mundo, pois, cada vez mais surge nas pessoas a vontade de 
ajudar, ainda que individualmente, na redução das mazelas 
sociais geradas pelo capitalismo, bem como em momentos de 
crises, catástrofes ou também em grandes eventos.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Rede Brasil 
Voluntário e Ibope Inteligência, divulgado em 2011, o Brasil con-
tava com mais de 15 milhões de voluntários, sendo 53% mulheres 
e 47%, homens. Entre os entrevistados, 67% apontaram que o 
motivo para realizar o trabalho voluntário é de “ser solidário 
e ajudar os outros”, 32% “para fazer a diferença e melhorar 
o mundo”, e 32% “por motivações religiosas” (EXAME, 2011). 
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Diante disso, é possível perceber que a vontade de desempenhar 
algum tipo de trabalho voluntário é uma característica que 
vem aumentando nas pessoas em todo o mundo.

Esta pesquisa constitui-se em um estudo teórico e qua-
litativo sobre a realização de trabalho voluntário em grandes 
eventos. Neste sentido, para a contextualização deste estudo, 
foi utilizada a discussão teórica do trabalho, à luz de uma pers-
pectiva histórica em que é possível observar que seu sentido, 
valor e importância subjetivos nem sempre foram os mesmos 
ao longo do tempo. Utilizou-se também a discussão teórica 
acerca do trabalho voluntário e abordou o tema voluntariado 
na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

O trabalho na vida do ser humano
Na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos 

sentidos e significados, uma vez que está na base de toda a 
sociedade, estabelecendo as formas de relação e interação 
entre os indivíduos, entre as classes sociais, criando relações 
de poder, propriedade e determinando o ritmo do cotidiano. 
Jaccard (1974, v. 1) explica a relação intrínseca existente entre 
o trabalho e o homem quando afirma que o desenvolvimento 
da civilização e o próprio destino deste dependem da evolução 
das ideias sobre o trabalho.    

Na maioria das línguas da cultura europeia a palavra 
trabalho tem mais de um significado, variando o sentido entre 
ócio e fadiga. Em português, a palavra trabalho significa realizar 
uma obra que expresse o ser humano, que dê reconhecimento 
social e permaneça além da vida; e a de esforço rotineiro e 
repetitivo, sem liberdade, de resultado consumível (ALBORNOZ, 
2004).    

Segundo Ferreira (1988), a palavra trabalho significa 
aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um 
determinado fim; atividade coordenada, de caráter físico e/ou 
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intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço 
ou empreendimento; o exercício dessa atividade como ocupação, 
ofício, profissão; tarefa, obrigação, responsabilidade.

Etimologicamente, a palavra trabalho provém do latim, 
com o termo tripalium, que designa um instrumento composto 
de três paus agregados, às vezes revestidos de pontas de ferro, 
utilizado por agricultores para bater o trigo e o milho, bem como 
rasgar e esfiapar o linho. A maioria dos dicionários, contudo, 
registra tripalium apenas como instrumento de tortura, deri-
vada do verbo tripaliare, que significa torturar. Desse modo, o 
trabalho tem este sentido original de padecimento, de tortura 
e de sofrimento (ALBORNOZ, 2004; VATIN, 1999). 

Com relação ao sentido, valor e a importância do trabalho 
na vida do ser humano, é possível observar que nem sempre 
foram os mesmos ao longo da tradição ocidental. Entretanto, 
pode-se afirmar que o trabalho sempre foi, para o homem, 
simultaneamente alegria e tormento, pois pela sua própria 
natureza implica um esforço, uma tensão, um constrangimento 
que em certas condições pode ir até ao sofrimento, entretanto, 
não há criação nem trabalho que não sejam ao mesmo tempo 
sofrimento e alegria (JACCARD, 1974, v. 1).

É importante observar que o trabalho, como categoria 
de estudo de diversas áreas da ciência, é passível de inúmeras 
definições e significações. Entretanto, pode-se afirmar que, na 
atualidade, o trabalho satisfaz três necessidades fundamentais da 
natureza humana: a necessidade de subsistir (função econômica), 
a de criar (função psicológica) e a de colaborar (função social). 
Jaccard (1974, p. 10, v. 1) corrobora com esta questão da amplitude 
na definição do trabalho quando afirma que “como o jogo, 
a guerra ou o amor; o trabalho é um comportamento, uma 
conduta cuja natureza todos compreendem claramente, mas 
que é muito difícil definir”.
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Nesse sentido, qualquer apresentação da história das 
ideias sobre determinada área da experiência humana na cultura 
ocidental deve-se procurar suas origens na Grécia, em Roma e 
também na tradição judaico-cristã.

Os gregos faziam distinção entre o esforço do trabalho na 
terra, a fabricação do artesão que serve ao usuário e a atividade 
livre do cidadão que discute os problemas da comunidade 
(ALBORNOZ, 2004). 

O trabalho na lavoura, incluindo o esforço físico e a vida 
ao ar livre representava na antiguidade grega prestígio e ima-
gem semelhante ao da atividade de guerreiro. Para os gregos, 
o trabalho na terra indicava valor e prestígio, pois o mesmo 
estabelecia um elo com a divindade. Foi no período helenístico 
que o trabalho na terra passou a ser realizado por escravos, não 
mais pelos proprietários, de modo que acarreta uma mudança 
do conceito do trabalho durante a história grega. Entre os 
artesãos da Antiguidade existia uma divisão do trabalho com 
vistas à qualidade do produto e por causa da diversidade das 
capacidades e dons, e não com vistas a maior produtividade. 
Na concepção dos gregos, seu trabalho não se dá como criação 
livre porque é feito para sobreviver, recebe remuneração e se 
constitui em serviço ao usuário. E por fim, os homens livres 
só podiam viver no ócio, como filósofos ou políticos, entregues 
à contemplação ou à ação política, este último discutindo os 
problemas da comunidade. O trabalho intelectual se concen-
trava na classe dos homens livres, enquanto o trabalho físico, 
considerado servil e humilhante, era realizado sobre os ombros 
dos escravos e das mulheres (ALBORNOZ, 2004).

Segundo Guerreiro Ramos (2009), na sociedade antiga 
o processo de produção e de criação de bens estava orientado 
pela tradição e pelo costume. Nela não existia a ideia de lucro. 
O que era produzido servia para satisfazer as necessidades da 
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comunidade. O excedente era utilizado para consumo futuro ou 
para doações ou trocas (não comercializados), a troca não era 
feita com o objetivo de lucro, mas para satisfazer necessidades.  

Na tradição judaica o trabalho também era encarado 
como uma labuta penosa, à qual o homem está condenado pelo 
pecado. A Bíblia o apresenta como castigo, um meio de expiação 
do pecado original. Por haverem perdido a inocência original 
do paraíso, Adão é condenado a ganhar o seu pão com o suor 
de seu rosto, assim como Eva é condenada às dores do parto 
(JACCARD, 1974, v. 2).

Em Roma, nos primeiros tempos do cristianismo, o 
trabalho era visto como punição para o pecado, que também 
servia aos fins da caridade, para a saúde do corpo e da alma 
e para afastar os maus pensamentos provocados pela pre-
guiça e pela ociosidade. Na hierarquia religiosa, o trabalho 
devia ser obrigatório para os monges, mas devia ser alternado 
com a oração, o mesmo era realizado nos mosteiros apenas 
na medida suficiente para satisfazer as necessidades da 
comunidade. Assim como os filósofos gregos, também os 
Padres da Igreja (hierarquicamente superiores aos monges) 
colocavam a meditação pura e a contemplação acima do 
trabalho de ler e copiar, este geralmente realizado pelos 
monges (ALBORNOZ, 2004). 

O trabalho não era tido como algo nobre ou como fonte de 
satisfação. Era valorizado apenas na medida em que contribuía 
para a resignação cristã e a restauração da pureza da mente. 
Servia para afastar as pessoas da preguiça. O corpo, origem 
de todo pecado, deve permanecer ocupado para afastar-se 
das tentações diabólicas. Como se vê, não há veneração do 
trabalho em nome de uma maior produtividade; ele é um meio 
de salvação, uma oportunidade, oferecida pela “graça” divina, 
de redenção pela penitência (CARMO, 1992).      
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Em suma, o ponto mais importante a destacar em relação 
a esta retrospectiva da história do trabalho para os antigos e os 
medievos é a ausência de um elemento de cálculo econômico, 
um conceito de valor material, sua produção e sua medida. 
Na Idade Média, a riqueza estava a serviço do homem, e não o 
homem a serviço dela. O caráter instrumental das atividades 
econômicas e do trabalho era dado por um ideal que determi-
nava a verdadeira essência do homem muito longe da órbita 
econômica – para os gregos, a felicidade; para os medievos, a 
salvação diante de Deus.

Nessa trajetória histórica do sentido e valor do trabalho 
na vida do homem, surge a Reforma Protestante, ocorrida no 
século XVI, onde o trabalho sofre uma reavaliação dentro do 
cristianismo, de modo que o ócio passa a ser considerado uma 
evasão antinatural e perniciosa, desse modo, manter-se pelo 
trabalho é um modo de servir a Deus. O trabalho passou a ser 
considerado o caminho religioso para a salvação a ser visto 
como virtude e obrigação.

Nesta fase da história, a ideia antiga do trabalho sofreu 
uma transformação radical, o qual adquire um valor ascé-
tico. O trabalho não corrompe mais a alma e o corpo, como 
se proclamava no mundo antigo, mas, ao contrário, prepara a 
primeira para a vida contemplativa e o corpo para a ocupação, 
livrando-os dos desejos inferiores (GUERREIRO RAMOS, 2009). O 
que acontecia de fato era a evolução das ideias sobre o trabalho 
com o objetivo de “preparar” o homem para ser um “servo” do 
sistema capitalista que vem surgir mais adiante; é o ascetismo 
dos puritanos que ajuda a formar os exércitos necessários à 
industrialização.

O capitalismo pode ser entendido como o sistema eco-
nômico que, baseado na legitimidade dos bens privados e na 
irrestrita liberdade de comércio e indústria, declara como 
princípio básico o poder exclusivo do capital; o objetivo de 
sua atividade econômica reside, pois, na aquisição ilimitada 
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de lucro (MOTTA, 1995). Ou seja, neste sistema econômico o 
capitalista é o detentor do capital e dos meios de produção, 
onde a força de trabalho do trabalhador é quem gera os lucros 
para o capitalista, e o trabalhador não participa do usufruto 
destes lucros, recebendo em troca do seu trabalho um salário.

Neste novo sistema econômico vivido pelo homem na 
história do trabalho, surge a Era da Industrialização, onde 
a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia 
humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico 
pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial; revolução, 
em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, 
num processo de transformação acompanhado por notável 
evolução tecnológica (BORGES; YAMAMOTO, 2004). 

Com a Revolução Industrial a vida do trabalhador muda 
radicalmente, a primeira mudança foi na sua forma de trabalhar. 
Antes da industrialização os camponeses e artesãos podiam 
dosar o ritmo de suas atividades e tinham controle sobre sua 
criação e produção, não havia cisão entre trabalho e lazer, entre 
o local de trabalho e a casa do indivíduo. Nas fábricas a força 
de trabalho do trabalhador era vista como uma mercadoria 
qualquer e o processo de produção foi parcelado, de modo que 
o trabalhador se tornara especialista em uma única tarefa, 
tornando-se alienado, desempenhando atividades repetitivas 
por uma longa jornada de trabalho, de modo que o homem se 
torna escravo do seu trabalho.

Em suma, as condições de trabalho dos operários no século 
XIX eram caracterizadas por jornadas extensivas, condições 
laborais insalubres, salários ínfimos, divisão no processo de 
produção, atividades repetitivas, exploração do trabalho infantil, 
alojamentos sórdidos, proliferação de doenças, repouso insufi-
ciente, alienação, entre outros, o que causa grande insatisfação 
ao trabalhador e o trabalho, por sua vez, se torna fonte de 
desrealização, de degradação, de mortificação.
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Com o passar dos tempos, a tecnologia se tornava mais 
evoluída e desta forma aumentava a mecanização da indústria, 
resultando, cada vez mais, na substituição do homem pela 
máquina, o que causou um alto nível de desemprego e insatis-
fação. Com a introdução dessas novas máquinas, os operários 
expressavam sentimentos de humilhação, de cólera e de temor 
não só por serem substituídos nas fábricas e lançados ao desem-
prego, como também viam o seu trabalho ficar desvalorizado 
e perderem as suas qualidades profissionais à medida que 
aumentava a mecanização da indústria (BEVILAQUA, 1998).

Durante todo o século XIX, o desenvolvimento das indús-
trias é incessantemente cortado por períodos de greves e crises. 
Ocorreram diversas greves no mundo do trabalho, porque os 
trabalhadores lutavam pelo direito ao trabalho e a remuneração 
justa. Os sindicatos dos operários defendiam que um trabalho 
demasiado prolongado não só arruína a saúde do trabalhador 
como o impede de cultivar a inteligência e aniquila a dignidade 
do homem (JACCARD, 1974, v. 2). As causas das lutas dos traba-
lhadores foram motivadas, principalmente, pelas condições de 
trabalho a que eram submetidos e através destas reivindicações 
obtiveram alguns benefícios (como, por exemplo, a redução da 
jornada de trabalho).

Desse modo, a passagem do século XIX para o século 
XX foi marcada pelo surgimento das ciências industriais do 
trabalho. Administração, sociologia do trabalho, fisiologia e 
posteriormente psicologia (VATIN, 1999). Todas essas áreas 
da ciência tinham como objetivo maximizar e aperfeiçoar a 
produção e proporcionar “melhorias” na vida do trabalhador.

De acordo com Jaccard (1974, v. 2) surge a partir daí uma 
vida inteiramente nova, cheia de possibilidades de Educação 
e cultura, que se abre às classes populares com a aplicação do 
regime de trabalho Pós-guerra: semana de quarenta horas, com 
fim de semana de dois dias inteiros livres. 



O trabalho na vida do ser humano

60

Nesta fase da história, século XX e início do século XXI, 
o trabalho é exaltado e promovido a um lugar central na vida 
do homem e, consequentemente, na organização social. De 
modo que, para muitos, o trabalho é a chave para superar os 
infortúnios e o parâmetro para medir a acumulação de capital, 
evidenciando a habilidade de “vencer na vida”.

Desse modo, trabalhar se tornou uma atividade de fun-
damental importância na vida do homem contemporâneo. A 
supervalorização do trabalho se dissemina por todos os estratos 
sociais. Desse modo, o indivíduo moderno encontra dificuldade 
em dar sentido à sua vida se não for pelo trabalho.

Esse período de transformações é chamado por diversos 
autores de Terceira Revolução Industrial (MATTOSO, 1994) e 
é caracterizado pelas mudanças no mundo do trabalho e da 
produção, provocadas pelo significativo desenvolvimento da 
microeletrônica, automação, organização da produção, bioquí-
mica e biotecnologia. Trata-se de um fenômeno mundial, pois 
envolve o processo de globalização (SOUZA, 1999). 

Alguns dos efeitos deste processo de reestruturação 
(substituição de antigos insumos por novos materiais; informa-
tização, automação e robotização; flexibilização e terceirização 
da produção; e reconcentração de capitais e constituição de 
blocos de países) terminaram por destruir muitos empregos 
em pleno período de expansão econômica. De modo que as 
inovações tecnológicas modificaram o conteúdo do trabalho, 
a forma como ele é realizado e reduziram o volume de mão de 
obra necessário à produção de bens e serviços (SOUZA, 1999).  

Entretanto, é “preciso dizer e repetir que o trabalho é 
um direito cívico, elementar, o direito de trabalhar é um direito 
do homem” (AZNAR, 1995). Pois o trabalho está atrelado a 
todas as dimensões da vida do sujeito, já que representa o seu 
meio de produção, provendo a subsistência, criando sentidos 
existenciais ou contribuindo na estruturação da personalidade 
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e da identidade, pois é fator essencial que torna o homem um 
ser social, possibilitando relações com os outros, com o tempo, 
recriando o mundo, tornando-se reconhecido e deixando 
impresso no mundo em que vive a marca de sua passagem.

Neste sentido, conclui-se que, na atualidade, não é a ativi-
dade laboriosa, mas sim a privação do trabalho que é intolerável 
para o homem, pois o trabalho corresponde a uma necessidade 
profunda do ser, o labor mesmo maquinal da economia industrial 
pode dar ao operário a satisfação, desde que certas condições 
de ordem psicológica, moral e social estejam verdadeiramente 
realizadas. Quer dizer que o verdadeiro problema não é o da 
monotonia, mas sim o da liberdade, da espontaneidade do 
trabalho.

Trabalho voluntário
A história do voluntariado, no Brasil, surge no século 

XVI, por iniciativa de organizações religiosas que fundaram 
as chamadas Santas Casas da Misericórdia. No século XIX foi 
criada a Cruz Vermelha, que chega ao Brasil somente em 1908 
e, já no início do século XX, surge o Escotismo, organização 
civil fundada por Baden Powell, fundamentada na tríade: Deus, 
Família e Pátria, cuja essência é a solidariedade, o amor ao pró-
ximo e o bem comum e que teve grande influência na formação 
de jovens em todo o mundo (FERRARI, 2008).

Na década de 30, o Estado passou a desenvolver políti-
cas públicas voltadas à assistência social. Muitas entidades 
voluntárias foram sendo criadas, como a Legião Brasileira de 
Assistência, o Projeto Rondon, entre outras. A partir dos anos 
90, o trabalho voluntário cresceu e passou a se tornar um forte 
movimento na sociedade, com a criação de organizações volta-
das especificamente para mobilizar pessoas para essas ações, 
divulgar e gerenciar programas de voluntariado. No final dessa 
década, foi sancionada uma lei que estabelecia limites legais 
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entre o voluntário e a relação de trabalho, oficializando então 
esse tipo de atividade nos mais diversos contextos sociais. O 
trabalho voluntário ganha um status legal, que o insere numa 
certa ordem social (CARVALHO, 2004). 

A lei que regulamenta a atividade voluntária no Brasil é 
a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, onde define o trabalho 
voluntário como:

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a 
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a enti-
dade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada 
de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empre-
gatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária 
ou afim (BRASIL, 1998).

O trabalho voluntário, diferentemente do trabalho for-
mal presente nas organizações capitalistas, tem sido definido 
como o esforço oferecido espontaneamente, ou a pedido e sem 
remuneração, por qualquer pessoa que deseja colaborar com 
amor, benevolência, afeto, compreensão e responsabilidade em 
organismos que trabalham em favor do bem estar da comuni-
dade (GARAY, 2001). Trata-se, portanto, de ação espontânea e 
não remunerada exercida por pessoas que, pelos mais diferentes 
motivos (religiosos, familiares, políticos ou simplesmente pes-
soais), colocam à disposição seu tempo e seu trabalho em prol 
da melhoria da sociedade em que vivem (SILVA, 2006).

A noção de trabalho voluntário pressupõe, até certo 
ponto, renúncia ao benefício próprio, em favor do interesse, do 
bem-estar e do progresso do outro e da coletividade. Os motivos 
que levam indivíduos a atuarem como voluntários são diferentes 
daqueles que os impulsionam à atividade remunerada, por se 
tratar de doar e receber contatos humanos, convivendo com 
outras pessoas sob contrato social espontâneo – o que resulta em 
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novas oportunidades de conhecimento e de crescimento pessoal 
– ao invés da relação contratual formal inerente ao trabalho de 
natureza econômica (SOUZA; FERNANDES; MEDEIROS, 2006).

Para Dhome (2001), voluntário é o sujeito que doa o seu 
trabalho, suas potencialidades e talentos em uma função que 
o desafia e gratifica em prol da realização de uma ação de 
natureza social. De maneira mais ampla, Cohen (1964) vê o 
voluntário como sujeito que age de forma não compulsória e 
não remunerada, para cumprir papel de cidadão.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o voluntário 
é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao 
seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração 
alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, 
de bem estar social, ou outros campos. 

Na visão de Domeneghetti (2002), ser voluntário, doar-se a 
uma causa, é ter no coração o dom do amor, o dom da caridade, 
da solidariedade, enfim, o dom de servir. É ter consciência 
de estar prestando um serviço à sociedade, ao seu próximo, 
cumprindo o papel de cidadão consciente. Para a autora, alguns 
itens devem estar presentes na atitude do voluntário, como: 
discrição, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, boa 
vontade, paciência, prontidão e iniciativa. 

Domeneghetti (2002) ressalta alguns fatores importantes 
que devem ser levados em consideração neste tipo de traba-
lho: o voluntário deve ter equilíbrio no servir, de modo que 
deve saber a medida certa para não exceder nem se desgastar 
emocionalmente, executando suas tarefas com parcimônia 
e mansidão; o voluntário deve desenvolver a capacidade de 
tolerar aborrecimentos, pois quando se trabalha em equipe é 
frequente que as opiniões sejam diferentes e alguns entraves 
apareçam durante a execução do trabalho; é necessário saber 
respeitar certa obediência e hierarquia, pois todo trabalho, 
para ter sucesso, tem que seguir embasado numa hierarquia 
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de tarefas e funções, sem a qual o voluntário fica desorientado, 
não sabendo o que fazer, como fazer etc. A hierarquia, dentro 
de um voluntariado, baseia-se na maior disponibilidade de 
horas para trabalhar e na boa vontade de assumir um maior 
número de responsabilidades; é necessário para o voluntário 
desenvolver a humildade e a perseverança, pois quando se tem 
a consciência de que se coloca os dons e talentos à disposição 
de necessitados (pessoas e obras), deve-se desenvolver a ideia 
de humildade, porque num trabalho como esse, humilde em 
servir é uma condição sine qua non. 

Outros atributos podem ser identificados como fatores 
que realçam o trabalho exercido pelo voluntário: o trabalho é 
exercido sob total adesão aos fins propostos; o voluntário tra-
balha em algo que gosta e que escolheu; o voluntário acrescenta 
amor ao trabalho que desenvolve (DOHME, 2001). O voluntário 
sente-se motivado quando pode contribuir para a diminuição 
do sofrimento ou das injustiças ou quando traz alegria ou 
contribui para a autossuficiência de outras pessoas, sentindo-se 
como agente construtor de comunidade, ou, ainda, quando o 
trabalho realizado fortalece a visão pessoal de mundo, permi-
tindo difundir valores individuais.

Silva (2006) afirma que a realização, a satisfação em servir 
e a possibilidade de uma contribuição efetiva à sociedade são os 
principais elementos que dão sentido ao trabalho voluntário no 
setor social. Desta forma, o vínculo a um ideal ou missão, assim 
como a importância do valor social, tem sido relatado como 
um dos elementos fundamentais a esse tipo de trabalho, sendo 
comum a referência de que é imprescindível que o voluntário 
tenha verdadeiros interesses pelo trabalho desenvolvido e 
entusiasmo pelos objetivos do projeto ou instituição (SOUZA; 
FERNANDES; MEDEIROS, 2006).

O que gera disposição para o trabalho voluntário é o senti-
mento altruísta, mas, até mesmo sem se dar conta, o voluntário 
espera usufruir algo, ainda que não seja concreto ou material. 
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Pode-se afirmar que as pessoas se apresentam como voluntárias 
a fim de conseguir satisfação pela participação em um grupo, o 
que quer dizer que elas necessitam se sentir parte de objetivos e 
significados mais amplos da vida grupal para obter a satisfação 
decorrente da dependência, da afeição, da situação social e da 
realização criadora (COHEN, 1964).

De uma forma mais objetiva, McCurley & Lynch (1998 apud 
MOURA; SOUZA, 2007) classificaram os motivos do trabalho 
voluntário em três categorias: a. Altruísta: ajudar aos outros, 
obrigação de retribuir por algo recebido, dever cívico, convicção 
religiosa, fazer uma diferença no mundo, crença na causa; b. 
Interesse próprio: adquirir experiência, desenvolver novas habi-
lidades, constituir amizades, causar boa impressão a alguém, 
sentir-se importante e útil, exibir capacidade de liderança, 
experimentar novos estilos de vida e culturas, prazer e alegria; 
c. Familiar: aproximar a família, servir de exemplo, benefício e 
retorno próprios, retribuir algo recebido por membro da família.

Dessa forma, o trabalho voluntário pode ser considerado 
como uma atividade que o indivíduo desenvolve com o objetivo 
de fazer algo útil e prazeroso, além de ser não compulsório, não 
remunerado e ser movido por motivos tais como altruísmo, 
interesse próprio, sociabilidade, razões religiosas, afetivas ou 
aflitivas, resultantes de sentimentos de culpa ou de obrigação 
para com o outro, ou, ainda, de responsabilidade (MOURA; 
SOUZA, 2007).

O trabalho não é meramente um esforço que alguém 
realiza por dinheiro, mas, uma atividade que produz algo com 
valor para outras pessoas. Neste sentido, estudos recentes 
apontam que a maioria dos homens trabalharia mesmo que 
não precisasse e as principais razões seriam: se relacionar com 
outras pessoas, para ter sentimento de vinculação, para ter algo 
que fazer, para evitar o tédio e para se ter um objetivo na vida 
(MORIN, 2001). Portanto, o trabalho, hoje em dia, é visto de uma 
forma positiva pelo homem, além de ter um aspecto libertador. 
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Desta forma, a decisão de executar um trabalho voluntário pode 
estar relacionada a expectativas tais como fazer a diferença, 
usar habilidades, desenvolver-se pessoalmente, buscar satisfação 
por fazer parte de um grupo, ou, ainda, à identificação pessoal 
com a causa (DOHME, 2001).

O trabalho voluntário vem crescendo no Brasil e no 
mundo, pois existe a vontade das pessoas de ajudar, mesmo que 
individualmente, na diminuição das mazelas sociais geradas pela 
sociedade centrada no mundo capitalista, bem como na atuação 
de grandes eventos, com o intuito de adquirir experiência, ou 
mesmo de participar de um momento ímpar em suas vidas, 
como é o caso do voluntário que atua em um megaevento como 
a Copa do Mundo.

Voluntariado na Copa do Mundo
Sabe-se que não existe consenso quanto a uma conceitua-

ção universal sobre o que são eventos. Por existir inúmeros tipos 
de eventos, dependendo da visão de quem realiza, organiza ou 
participa, ele poderá ter uma definição, conceituação diferente 
e por ser uma atividade dinâmica, sua conceituação tem se 
modificado conforme sua evolução.

Para fins desse estudo, utilizaremos a definição dada por 
Zanella (2004) que afirma que evento é uma concentração ou 
reunião formal e solene de pessoas e/ou entidades, realizada 
em data e local especial, com o objetivo de celebrar aconte-
cimentos importantes e significativos e estabelecer contatos 
de natureza comercial, cultural, esportiva, social, familiar, 
religiosa, científica etc.

A partir deste ponto, faz-se um paralelo entre a conceitua-
ção de eventos, sua evolução histórica e a realização de megae-
ventos para que se possa entender melhor como o voluntariado 
se tornou uma ferramenta importante na consecução de um 
grande acontecimento como a Copa do Mundo, por exemplo.
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É bem verdade que os eventos atraem pessoas, fortalecem 
marcas, reduzem barreiras existentes e podem ampliar o nível 
de conhecimento de seu público participante, ou mesmo, 
proporcionar-lhes momentos de lazer, concretização de 
negócios, entre tantos outros. Partindo desse pressuposto, 
em suma, os eventos se configuram como um acontecimento 
especial, não rotineiro e previamente organizado para atingir 
objetivos quantificados e/ou qualificados, reunindo pessoas 
que vão à busca de interesses comuns.

Desde a antiguidade se tem registros de deslocamentos 
de pessoas que buscavam se reunir para tratar de assuntos de 
interesse comum. Passando pelo registro dos Jogos Olímpicos da 
Antiguidade em 776 a.C. até as feiras comerciais da atualidade 
é que se pode inferir o quanto as contribuições dadas pela 
revolução industrial, no que se refere à transformação nos 
meios de transporte e comunicação, foram essenciais para que 
já no século XX houvesse forte incremento dos megaeventos: 
Olimpíadas e Copa do Mundo.

Contudo, Fortes e Silva (2011) alertam que vale destacar 
que a indústria de eventos é extremamente carente de infor-
mações precisas sobre seu processo evolutivo, sua relevância 
na economia nacional e seu significado para o desenvolvimento 
tecnológico e comercial da economia brasileira, uma vez que se 
trata de uma atividade que ainda não é reconhecida pela sua 
capacidade de gerar empregos, impostos e riquezas.

Por outro lado, diversos autores afirmam que os megae-
ventos são assim classificados por possuírem capacidade de 
repercussão na mídia do mundo inteiro, bem como afetando os 
locais que os sediam, em frentes como: infraestrutura, economia 
e Turismo. De acordo com Getz (apud SILVA, 2006), o seu volume 
deveria exceder um milhão de visitantes, o seu orçamento 
deveria ser de, pelo menos, US$500 milhões e a sua reputação 
deveria ser a de um evento imperdível.
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Desta forma, Hall (apud SILVA, 2006) defende que os megae-
ventos são eventos especificamente direcionados para o mercado 
de Turismo internacional e podem ser adequadamente descritos 
como “mega” em virtude da sua grandiosidade em termos de 
público, mercado-alvo, nível de envolvimento financeiro do 
setor público, efeitos políticos, extensão de cobertura televisiva, 
construção de instalações e impacto no sistema econômico e 
social da comunidade anfitriã.

Partindo dessa perspectiva, o megaevento Copa do Mundo 
de Futebol foi criado durante os Jogos Olímpicos de Amsterdã, 
em 1928, quando dirigentes da FIFA decidiram criar um torneio 
mundial de futebol, aberto a todos os jogadores, inclusive os 
profissionais. Esse torneio teria sua primeira edição em 1930 e 
seria disputado a cada quatro anos, intercalado com os Jogos 
Olímpicos. Assim, já na Itália, em 1990, sessenta anos e catorze 
edições depois, a Copa do Mundo, que iniciou com apenas treze 
participantes, é então a principal competição esportiva do 
mundo – um megaevento que, por um mês a cada quatro anos 
atrai a atenção de toda a população do planeta (PAZ, 2011).

Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol, 
64 anos após já ter realizado este evento em solo Nacional. 
Muitas expectativas foram geradas, junto com elas as críticas, 
os atrasos, os descasos e tantos outros problemas enfrentados. 
De toda forma, não cabe aqui discutir tais pressupostos e sim 
mencionar a atuação dos voluntários durante o mundial.

Diversos sites oficiais trataram do tema sobre voluntariado 
para a Copa do Mundo no Brasil, houve, inclusive, uma relação 
composta por 50 razões para ser um voluntário na Copa de 2014 
(PORTAL BRASIL, 2014), dentre elas: experiência para a vida toda; 
culturas do mundo inteiro; mercado de trabalho; diferencial 
no currículo; compartilhar experiências; aprendizado; ajuda 
ao próximo; cidadania; ajudar o seu País e a sua comunidade; 
entre outros.
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De acordo com o site oficial do Governo de Brasília para a 
Copa do Mundo no Brasil (BRASÍLIA NA COPA, 2014), este evento, 
realizado no ano de 2014, bateu uma série de recordes, antes 
mesmo de começar. Na área de voluntariado, o sucesso também 
teria sido histórico, já que foram mais de 197 mil inscrições para 
o trabalho dentro do estádio e nos espaços de acolhimento. Tal 
marca representou mais que o dobro do total de inscritos para 
a Copa do Mundo da FIFA realizada na África do Sul em 2010 
(70 mil) e mais que o quádruplo do Mundial da Alemanha, em 
2006 (45 mil). 

Ainda de acordo com o mesmo portal, o programa de 
voluntários é coordenado por uma parceria entre a FIFA, o 
Comitê Organizador Local (COL) e o governo brasileiro, e divi-
dido em dois pilares. O primeiro, sob responsabilidade do COL 
e da FIFA, selecionou cerca de 15 mil voluntários para atuar 
diretamente nas áreas de competição (estádios, Centros de 
Treinamento e Campos Oficiais de Treino). O segundo, coorde-
nado pelo Ministério do Esporte e pelos governos estaduais e 
municipais das sedes, convocou mais de 18 mil pessoas para 
atender os torcedores em outros espaços de circulação, como 
os FIFA Fan Fest, aeroportos e pontos turísticos (BRASÍLIA NA 
COPA, 2014).

Por sua vez, de acordo com informações do site Oficial 
do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo da FIFA 
2014 (COPA, 2014), alguns voluntários de todas as cidades-sedes 
foram convidados a dar a sua opinião sobre a experiência de 
ter participado deste evento, algumas frases foram destacadas, 
tais como: “Foi algo importante para a minha vida; Fiz com 
muito amor; Para mim foi muito gratificante; O que houve, na 
verdade, foi uma troca cultural imensurável; Eu vi muita coisa 
boa e estou agora à disposição para ajudar sempre; Com alguém 
ajudando, qualquer pessoa se sente bem acolhida; Aprendi a 
servir mais e ajudar mais as pessoas; Acho que devemos nos 
unir para fazer outros serviços voluntários com crianças e 
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adolescentes; Hoje acredito que sou um cidadão melhor; Valeu 
muito a pena e se fosse para fazer, eu faria tudo de novo; Foi 
uma experiência excelente que começou na capacitação virtual 
e presencial, que foram um diferencial. Foram treinamentos 
que agregaram valores. O que aprendi, coloco em prática diária 
no meu cotidiano, na vida diária, no ambiente acadêmico; Esta 
experiência de ter feito parte de um momento histórico é algo 
que vou levar comigo para o resto da vida”.

De um modo geral, observa-se que os voluntários ficaram 
satisfeitos com a atuação e relatam ser uma experiência única e 
de aprendizado, tendo em algumas falas o desejo de continuar 
servindo. Esta conjuntura se deve a um esforço de universi-
dades e brasileiros, entidades não governamentais, governo e 
instituições privadas que buscaram contribuir, levando a este 
grupo de voluntários mais que uma capacitação, mas uma 
mensagem que busca, entre outras coisas, incentivar a cultura 
do voluntariado no País. Muitos, afirmaram possuir interesse 
em atuar nos Jogos Olímpicos de 2016, o que cabe uma reflexão 
sobre essa experiência, já que de tantos legados e promessas 
feitas em torno do evento Copa do Mundo no Brasil, esta parece 
ter incrementado a valorização das iniciativas de ajudar ao 
próximo, independente do interesse de cada um.

Considerações finais
Trazendo uma evolução histórica sobre o trabalho na vida 

do ser humano, as definições e motivações do trabalho volun-
tário e o voluntariado no setor de eventos, este estudo buscou 
trazer uma discussão sobre essas inter-relações que estão, cada 
vez mais, se fazendo presentes no cotidiano das pessoas, mas 
que ainda carece de maior aprofundamento teórico-prático.

Seja no campo da administração e mesmo do setor turís-
tico, onde os eventos encontram aporte empírico, surge a impor-
tância em associar as conquistas adquiridas pelos trabalhadores 
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ao longo dos anos, ao seu tempo livre. E que este tempo seja 
aproveitado da melhor forma, tanto para o lazer, quanto para 
atividades que envolvam doação e ajudas ao próximo de forma 
voluntária.

De acordo com as pesquisas ora apresentadas, a expe-
riência da realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil 
em 2014, mostra que os brasileiros estão dispostos a construir 
uma identidade pautada em ações de cunho voluntário, porém, 
é preciso que haja mais incentivos e que não precise esperar 
pela realização de um megaevento para que isto ocorra.

O setor de eventos é um mercado que se encontra aquecido 
e pode se constituir em uma ferramenta primordial para que 
esta cultura do voluntariado ganhe cada vez mais adeptos, 
esforços e se estabeleça num futuro próximo. A ideia é unir 
esforços em torno de um objetivo comum, buscando contribuir 
com ações que dignifiquem o trabalho e se conectem com 
resultados concretos para as pessoas que dele participam, sejam 
estes resultados pessoais, profissionais, familiares ou outros.

Este artigo teve a intenção não de esgotar, mas de levantar 
uma discussão sobre o voluntariado na atividade turística, tema 
que ainda é pouco explorado no mundo acadêmico, porém de 
grande relevância para a sociedade que está sendo construída 
neste novo século.
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Ilha de Santana em Caicó/RN 
a relação entre políticas públicas de 

Turismo e a valorização do espaço
Marluce Silvino

Edna Maria Furtado

O espaço é modificado tanto em sua forma quanto em sua 
função. Essas alterações podem ser ocasionadas por fenômenos 
naturais ou pelas formas que o ser humano desenvolve para 
usufruir do espaço. Dentre as atividades transformadoras do 
espaço encontra-se o Turismo. A atuação do Turismo valoriza 
o lugar à medida que o vende como um espaço para o lazer e 
para o ócio. Assim, em cidades onde o Turismo se desenvolve 
pode ocorrer um desenvolvimento socioeconômico, através 
dos benefícios ocasionados pela atividade, como geração de 
emprego e renda, reestruturação urbana, conscientização e 
proteção de ambientes naturais.

A Ilha de Santana, na cidade de Caicó, estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil, é um exemplo da capacidade que o 
Turismo tem de transformar o espaço, ocasionando mudanças 
na cidade. A reconstrução desse espaço não ocorreu aleato-
riamente, tendo em vista que as modificações espaciais foram 
realizadas visando suprir a demanda a qual Caicó apresentava 
para a realização de seu maior evento social e religioso, a Festa 
de Santana, que ocorre desde a origem da cidade no ano de 1748 
e também do Carnaval, sendo esses dois eventos considerados 
atrativos turísticos da cidade.



Ilha de Santana em Caicó/RN

76

Essa transformação aconteceu em decorrência da par-
ceria do Poder Público Municipal e o Governo do Estado com a 
intenção de transformar um espaço que se encontrava ocioso 
em um lugar para a realização de eventos festivos. Então é 
preciso identificar como a atividade turística na cidade de Caicó 
cresce ao ponto de chamar a atenção para o desenvolvimento 
de políticas públicas e como essas políticas são elaboradas e 
aplicadas com o objetivo de trazerem mais desenvolvimento 
local ou regional. E ainda quais as mudanças que ocorreram 
na estrutura da Ilha de Santana, bem como as repercussões 
advindas da reconstrução desse espaço para a cidade de Caicó.

A realização do trabalho se fez a partir de pesquisas 
empíricas em fontes primárias (documental), com informações 
da Biblioteca Municipal, buscando-se fotografias e reportagens 
acerca do processo de construção do Complexo Turístico Ilha 
de Santana; também utilizamos informações a partir de docu-
mentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Caicó 
(fotografias e roteiro de eventos que são realizados no referido 
espaço); pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caicó e pelo setor 
hoteleiro, que possibilitaram uma visibilidade da dinâmica 
econômica que se desenvolveu com a criação do referido espaço. 
Ainda foram aplicados questionários junto aos moradores dos 
arredores da Ilha de Santana e do centro da cidade, para análise 
da opinião dos mesmos sobre a criação do Complexo Turístico 
e a repercussão dessa construção no seu cotidiano. 

Para a elaboração do referencial teórico do trabalho, pri-
vilegiou-se o acervo bibliográfico que evidenciasse não somente 
a relação entre Geografia e Turismo, mas também das Políticas 
Públicas e do seu potencial no incentivo do Turismo, objetivando 
ainda encontrar aqueles pensadores que discutem as formas 
de utilização do espaço. 

Os motivos que despertaram o interesse em pesquisar 
esse objeto de estudo são as peculiaridades que envolvem 
esse espaço que foi reorganizado por interesses econômicos, 
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mas que carrega em si o valor histórico, já que foi nesse local 
onde se teve a origem da cidade de Caicó. O exemplo da Ilha de 
Santana demonstra como o Turismo muitas vezes se utiliza dos 
aspectos culturais para compor a soma de motivos que levam 
as políticas de incentivo a se interessar por esses espaços, mas 
que esses acontecimentos precisam ser muito bem elaborados 
e organizados para que seu efeito seja de fato positivo.

Dessa forma, o trabalho ressalta inicialmente como o 
Turismo consome o espaço, ou seja, a relação entre produção do 
espaço e reprodução do capitalismo e a importância da sociedade 
nesse processo. Enfatiza-se o Turismo como uma atividade que 
transforma os lugares e que impulsiona o desenvolvimento. 
Em seguida, se aborda a questão das políticas públicas e sua 
relação com o Turismo para mostrar a chegada desse tipo de 
ação do Estado na cidade de Caicó, modificando o espaço da 
Ilha de Santana. Finaliza-se a discussão do trabalho elencando 
quais as transformações que ocorreram no espaço em questão 
e sua influência na economia da cidade.

Turismo e produção do espaço
Não é de hoje que a Geografia se preocupa com a atividade 

do Turismo e isso se justifica pelo fato desta atividade ser a 
que consome o espaço, ou seja, “o Turismo é uma das formas 
que a sociedade utiliza para produzir espaço e este representa 
o principal objeto de consumo do Turismo” (CRUZ, 2007, p. 5). 
Assim, o Turismo é uma prática social que ocasiona modificações 
na configuração do espaço. Furtado, sobre isto aponta que: 

Transformadora de espaços e produtora de territórios, sobre-
tudo nas cartografias urbanas, o Turismo vem se configurando 
como uma das atividades econômicas que vêm se desenvol-
vendo nos mais diversos lugares do mundo, revestida por um 
manto de complexidade que permite extensas análises, sob 
óticas diversas (FURTADO, 2007, p. 120).
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A Geografia, por se interessar por todos os fenômenos que 
envolvem a relação sociedade e natureza, chega até o Turismo, 
uma vez que, esta atividade reflete a reprodução espacial como 
fruto da sociedade na qual se insere. Sobre isto, afirma Coriolano 
o seguinte: a Geografia é a ciência do espaço e o Turismo con-
cretiza-se nos espaços geográficos. Por meio dela, é possível 
entender melhor as singularidades dos lugares em que se vive 
e onde se faz Turismo (CORIOLANO, 2005, p. 21).

A sociedade, ao longo da história, encontra maneiras de se 
desenvolver por meio de interações com a natureza. As formas 
espaciais se tornam resultado dessa teia de relações, que são 
construídas com o tempo, sendo um reflexo do que a sociedade 
produz, mas também uma condição para que essas relações se 
estabeleçam. A sociedade de fato imprime no espaço as suas 
formas de desenvolvimento e isso não é uma característica 
da nossa sociedade atual, na verdade já se desenrola desde os 
primórdios da história humana.

Porém, essa sociedade de hoje reflete o modo de produção 
e acumulação do capitalismo, pois vivemos o momento da 
globalização em que através da ampliação das tecnologias e 
das informações se intensificam os fluxos de relações entre os 
indivíduos e os lugares, recriando o modo de viver atualmente 
em comunidade. É uma forma diferente de utilizar o espaço; uma 
nova forma de valor que se atribui a ele; o valor do consumo, da 
troca; no qual a natureza se transforma em mercadoria. Uma das 
formas encontradas pelo homem para recriar os espaços pode 
ser verificada através do Turismo que os consome e os explora. 

O espaço geográfico é visto como um objeto que pode ser 
comercializado e vendido, por meio do setor turístico:

O Turismo representa a conquista de uma importante parcela 
do espaço que se transforma em mercadoria (ou que entra 
no circuito da troca) e, nesse sentido, alguns lugares só têm 
existência real por causa de sua trocabilidade, isto é, enquanto 
mercadoria que se consome (CARLOS, 2002, p. 180).  
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A autora aborda as formas de utilização do espaço, fazendo 
uma relação delas com o Turismo. A apropriação do espaço para 
a realização do Turismo implica uma atividade econômica que o 
transforma em um bem comercializável, capaz de ser vendido. 

O Turismo se apresenta atualmente como um setor de 
produção econômica, mas esse fenômeno foi se consolidando 
com o tempo, antes era visto apenas como o hábito de viajar. 
As viagens já aconteciam no século VIІI a.C. e os motivos que 
levavam o homem a se deslocar do seu lugar de origem são 
diversos, como a religião ou até mesmo a curiosidade de conhecer 
novos ambientes. Muitas viagens eram realizadas para que as 
pessoas assistissem às competições esportivas como as que 
aconteciam em Olímpia, na Grécia. 

Historicamente, o conceito de Turismo foi intimamente 
relacionado ao conceito de lazer e, em consequência às viagens 
espontâneas, conforme se demonstra na definição oficial tra-
zida pela Organização Mundial do Turismo (OMT): “O Turismo 
compreende as atividades que as pessoas realizam durante suas 
viagens e estadias em lugares diferentes ao seu entorno habitual, 
por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade 
de lazer, negócios ou outras” (OMT apud CRUZ, 2007, p. 4). 

Partindo desse pressuposto, podemos conceituar o 
Turismo como sendo uma atividade que os indivíduos praticam 
ao se deslocarem do seu cotidiano para um espaço novo, que 
pode ser numa escala local/regional ou até mesmo global. 

O crescimento da atividade turística se associa com as 
transformações que aconteceram no mundo a partir da segunda 
metade do século XX, com o surgimento de novos valores e hábi-
tos. Muitos fatores contribuíram para essa expansão, como é o 
caso dos avanços na área da tecnologia, nos meios de transporte 
e de comunicação, a diminuição da carga horária de trabalho 
e o aumento do tempo para o lazer e a distração.
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Esse novo modo de vida e hábitos de consumo aumenta 
o crescimento das atividades ligadas à diversão e ao Turismo. 
Nesse sentido, o Turismo passa a ser um importante gerador 
de acumulação e reprodução do capital, ganhando ênfase no 
quadro da economia global, ele se mostra como uma atividade 
impulsionadora do crescimento e desenvolvimento, se tornando 
uma fonte de renda que chama a atenção do Estado para investir 
no setor. É assim que surgem as políticas públicas para essa área. 

A importância das políticas 
públicas para o Turismo

De acordo com Souza (2006), as políticas públicas, na 
sua essência, estão ligadas ao Estado, que determina como os 
recursos são usados para o beneficio de seus cidadãos. A autora 
ainda afirma o seguinte: 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do 
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação”, e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou no curso 
dessas ações(variável dependente) (SOUZA, 2006, p. 26).

As políticas públicas são uma resposta do Estado a deter-
minados problemas ou necessidades nas areas econômicas 
e sociais, são atividades ou situações como aqui, o Turismo, 
visando o seu aperfeiçoamento, ou seja, melhores formas de 
desenvolvimento.

Exemplos são os incentivos relacionados a projetos que 
estejam de acordo com a necessidade do setor a ser atingido, 
como saúde, a Educação e a segurança.

A importância da política pública para o Turismo pode 
ser compreendida no texto da OMT citado por Souza (2002) 
que se segue:

No caso da política turística, as funções do setor são de grande 
importância, uma vez que, em comparação a outras políticas 
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setoriais, se caracteriza por uma grande complexidade que 
vem determinada por duas circunstâncias fundamentais: 
a variedade de subsetores que formam o que se conhece 
por setor turístico – restaurantes, alojamentos, agências 
de viagens etc. – que ampliam a tomada de decisões gerais, 
pois cada subsetor tem problemas diferentes e específicos; 
e a heterogeneidade do setor gera maiores problemas para 
as administrações públicas em função da coordenação do 
mercado (OMT apud SOUZA, 2002, p. 30). 

No Brasil, uma política de Turismo só acontece realmente 
com o governo de Fernando Henrique Cardoso, na década de 
1990:

Em suma: uma política de Turismo de verdade, ou seja, que 
tem objetivos, diretrizes e estratégias claramente estabe-
lecidas, que abarca o Turismo em toda sua compexidade e 
que, efetivamente, sai do papel, nós somente conhecemos, 
na década de 1900 (CRUZ, 2002, p. 31).

Ao afirmar que, só a partir de 1990, é que se perecebe 
com mais ênfase uma política voltada para o Turismo, a autora 
não descarta que outras ações tenham sido realizadas, mas 
considera que só a partir dessa data é que se verifica de fato uma 
Política Nacional de Turismo, proporcionada por medidas como 
a reformulação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) 
que passa a ser chamada de Instituto Brasileiro de Turismo, com 
a finalidade de coordenar e executar uma política para o setor.

É a partir desse momento que surge a possibilidade 
do Nordeste entrar na rota e promoção do Turismo a fim de 
dinamizar seus estados e suas economias. Com a criação do 
Programa de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Turismo 
(PRODETUR), foram definidas quatro regiões, segundo Fonseca 
(2005): o PRODETUR Nordeste, baseado no sol, praia, entreteni-
mento e lazer; o PRODETUR Amazônia e Centro-Oeste, baseado 
no ecoturismo; PRODETUR Sul, com enfoque no MERCOSUL e 
PRODETUR Sudeste, com enfoque individualizado em cada um 
dos estados da região.
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 O crescimento do Turismo no Rio Grande do Norte 
foi impulsionado em dois momentos. Inicialmente, a partir 
da implantação de duas políticas específicas para a atividade 
turística, que foi o mega projeto “Parque das Dunas/Via Costeira” 
(PD/DC) e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio 
Grande do Norte (PRODETUR/RN). O PROETUR/RN, foi imple-
mentado em 1995, como resultado do PRODETUR Nordeste. A 
maioria dos programas e políticas públicas para o Turismo 
no estado estão voltadas, principalmente, às áreas litorâneas 
devido ao forte impulsionamento econômico desses espaços.

Todavia, algumas práticas têm se revelado incentivadoras 
da interiorização do Turismo, não só no RN, como também no 
Brasil, como nos aponta Fonseca (2005). Um exemplo é a proposta 
do Programa Regionalização do Turismo e Roteiros do Brasil, do 
Ministério do Turismo, criada em 2004, e que visa promover a 
cooperação e a parceria para o desenvolvimento de cada região.

A partir desse programa, foram elaborados os Polos 
Turísticos, idealizados a partir da junção de municípios com 
potencialidades semelhantes com o intuito de melhor distribuir 
o desenvolvimento do Turismo e agregar maior valor, uma vez 
que os polos criados possuem características bem diferenciadas.

Dentre os polos criados está o Polo Seridó, que abrange 
uma região situada no Centro-Sul do estado do Rio Grande do 
Norte, composta de 24 municípios que são distribuídos em três 
Zonas Homogêneas (Serras Centrais, Currais Novos e Caicó) e 
dentro deste foi elaborado o Roteiro Seridó.

Segundo Maranhão (2009, p. 14), o: “Polo Seridó ocupa 
uma área de 12.965 km², apresentando uma população de apro-
ximadamente 300 mil habitantes, equivalente a 11% de toda a 
população do estado no ano de 2005”. O Roteiro Seridó cons-
truído com base no referido polo é formado por oito municípios, 
dentre os quais: Cerro Corá, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos 
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Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Lagoa Nova e Caicó, onde é 
possível perceber o Turismo como uma das alternativas para o 
desenvolvimento em boa parte deles. O Turismo que se desen-
volve e se fortalece nessas cidades é principalmente voltado 
para o regionalismo (com comidas típicas e festas religiosas), 
o Turismo rural e manifestações culturais. 

São objetivos específicos do Roteiro Seridó: coordenar 
ações voltadas ao Arranjo Produtivo Local do Turismo no Seridó; 
criar um roteiro turístico, integrando todos os atrativos naturais 
e culturais da região; conscientizar a população local para o 
resgate e valorização dos patrimônios seridoenses; integrar 
o poder público, o privado e a comunidade no planejamento 
dos atrativos; pesquisar de que maneira as micro e pequenas 
empresas estão contribuindo para a consolidação do Turismo 
regional e desenvolver programas de qualificação e valorização 
dos produtos e serviços voltados para o Turismo, de acordo com 
Maranhão (2009). 

Partindo do pressuposto de que o Rio Grande do Norte 
vive um momento em que a valorização do produto turístico 
ultrapassa as fronteiras da capital do estado e do Turismo de 
sol e mar, podemos destacar o papel que a interiorização do 
Turismo tem para o estado quando evidenciamos o destaque 
das festas de interior. 

Esse tipo de Turismo tem se configurado como de eventos. 
Sobre isso, Cruz (2003, p. 46) afirma que: “o Turismo de eventos, 
independente de qual for a sua natureza é capaz de mobilizar 
um contingente de pessoas, trazendo grandes desenvolvimentos 
para as localidades nas quais se realizem”. Podemos ainda 
sublinhar a festa de Santa Rita em Santa Cruz, de São Sebastião 
em Parelhas e do São João em Mossoró que vem se destacando 
pela presença de artistas de renome no Brasil.
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Caicó na rota do Turismo e a criação do 
complexo turístico Ilha de Santana

O município de Caicó, que nasce na confluência dos rios 
Barra Nova e Seridó, tem, de acordo com o censo de 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 62.727 
habitantes, sendo o polo da região do Seridó, localizada na 
região Centro-Sul do estado, ficando a uma distância de cerca 
256 km da capital estadual. 

Em Caicó, duas comemorações têm apresentado rele-
vância para o desenvolvimento do Turismo no interior estado: 
o Carnaval e a Festa de Santana. Embora o primeiro seja um 
evento que atrai muitos turistas, o acontecimento que traz, 
atualmente, mais visitantes para a cidade é o segundo. 

A Festa de Santana representa uma tradição que vem 
desde o período colonial e se refere à comemoração em torno 
do nome da figura bíblica da avó de Jesus Cristo. É um culto 
da religiosidade e da fé, sendo o mais antigo e conhecido do 
Rio Grande do Norte. Em Caicó ocorre nos dez últimos dias do 
mês de julho e teve seu início possivelmente com a fundação 
da Freguesia de Santana, em 1748. É marcada pela novena que 
sempre acontece na catedral da Gloriosa Santana, pelo Baile dos 
Coroas, a Feira de Artesanato do Seridó (FAMUSE) e no último 
dia com a procissão. Esse acontecimento religioso se opõe ao 
Carnaval que tem origem pagã e contemplava, na Antiguidade, 
as orgias. 

O Carnaval acontece em Caicó no período de sete dias, 
inicia-se na quinta-feira e termina na quarta-feira de cinzas. 
Durante esses dias ocorrem apresentações de grupos musicais 
à noite e viagens de lazer durante o dia, para outras cidades 
da região do Seridó. A festa configura-se como o espaço das 
transgressões, em que os foliões fogem às regras e às normas 
instituídas pela sociedade, como exemplo, os homens se vestem 
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de mulheres e se maquilam. É também o momento de vestir a 
camisa de cada bloco, representação de cada parte da cidade 
e cair na folia sem medo de ser feliz.

Uma característica que merece destaque é o fato da 
demanda de visitantes ser diferenciada de acordo com o fes-
tejo. Na Festa de Santana, o público é geralmente formado por 
familiares que inclusive já residiram na cidade e que retornam 
para prestigiar as comemorações em louvor à padroeira, já 
no Carnaval, a demanda é marcada por jovens que chegam de 
todo o país, buscando diversão e liberdade da rotina habitual. 

Essas comemorações cresceram ao ponto de necessita-
rem de um novo espaço para a sua realização e foi através de 
uma iniciativa do Poder Público Municipal, em parceria com 
o Governo Estadual, que foi elaborado o projeto do Complexo 
Turístico Ilha de Santana. O referido lugar situa-se no início da 
Avenida Beira Rio, nas cercanias do centro histórico-cultural 
da cidade. A Figura 1 mostra parte do Complexo Turístico Ilha 
de Santana.

Figura 1 – Vista parcial do Complexo Turístico Ilha de Santana

Fonte: Marluce Silvino (2011)
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O local onde foi edificado o Complexo Turístico se constitui 
patrimônio cultural da cidade, o Rio Seridó e, neste, o Poço de 
Santana. Ambos fazem parte do seu enredo histórico. O Rio 
Seridó é uma referência de identificação para os moradores 
da cidade que se deliciam com os banhos em suas águas e com 
a realização de encontros familiares em suas margens, nos 
períodos das enchentes. 

Por sua vez, o Poço de Santana tem sua origem atrelada à 
construção da Casa Forte do Cuó e, posteriormente, da Matriz 
de Santana, marcos da origem e do crescimento de Caicó. De 
acordo com Morais (1999, p. 39), “a origem da cidade de Caicó está 
envolta nesse contexto em que homens e lendas se confundem 
construindo a história do lugar”. 

Segundo a lenda, um vaqueiro perdido sendo atacado por 
um touro bravio rogou a Santana, sua santa de devoção, que 
lhe protegesse do perigo, prometendo-lhe a construção de uma 
capela em sua homenagem. A capela foi erguida às margens do 
único reservatório de água do local o qual permaneceu cheio 
durante o período de grande seca em virtude de nova graça 
concedida por Santana ao vaqueiro. “O Poço de Santana, como 
ficou denominado, nunca mais secou” (MORAIS, 1999, p. 40).

O espaço da Ilha de Santana, onde se localiza o Poço, 
assume uma representação simbólica para as pessoas da cidade, 
marcada, principalmente, pelo conteúdo histórico e pela expres-
são de religiosidade e fé, como se observa em Dantas (1996). O 
autor afirma que esse modelo de produção, baseado na criação 
de gado, é responsável pelas marcas na paisagem de Caicó, em 
que a narrativa lendária que envolve o vaqueiro e o Poço de 
Santana constitui as bases de edificação da cidade. 

E foi por apresentar esses diferenciais que a Ilha de 
Santana se transformou num complexo turístico, para compor-
tar a nova demanda de turistas que passou a visitar a cidade nos 



Marluce Silvino e Edna Furtado

87

períodos festivos. A seguir observa-se a Figura 2 que evidencia 
o Poço de Santana, local onde surgiu a história lendária da 
cidade e que fica ao redor da Ilha de Santana. 

Figura 2 – Poço de Santana

Fonte: Marluce Silvino (2011)

Ao ser modificado, o espaço da Ilha de Santana passou 
a contar com uma grande estrutura composta por parques 
de diversões, quiosques cobertos para a comercialização de 
artesanatos regionais, banheiros, um anfiteatro, jardins com 
árvores, estacionamentos e um ginásio poliesportivo. Sua cons-
trução se iniciou em 2005 e até os dias atuais ainda é passiva 
de acréscimos com uma área de 15 hectares, situado no meio 
do centro histórico e comercial da cidade de Caicó.

O Complexo Turístico Ilha de Santana é o ponto de encon-
tro daqueles que procuram um espaço de lazer e descanso. 
É o lugar do consumo, onde ocorre o comércio de bebidas e 
de alimentos, mas é também o lugar onde se pode sentar nos 
bancos, fazer caminhadas e trilhas ecológicas, sem necessidade 
de pagar nada por isto. 
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A Ilha de Santana, segundo Faria (2010, p. 153), “também 
passou a abrigar grandes eventos ao ar livre”. Esse novo espaço 
amplia as oportunidades de Caicó explorar a atividade turística, 
que já vinha sendo dinamizada por meio de suas festividades 
mais tradicionais, como a festa da padroeira.  Mas também 
tem sido utilizado para outros fins como feiras de negócios, 
competições esportivas, solenidades de colação de grau, feiras 
de livros e comemorações, como Dia da Criança, Emancipação 
Política e Semana de Meio Ambiente.

Assim, com o surgimento do Complexo Turístico Ilha de 
Santana a cidade pode, através de suas peculiaridades histó-
rico-culturais, inserir-se de fato no roteiro turístico do Estado 
do Rio Grande do Norte e como consequência da remodelagem 
da Ilha de Santana, alguns espaços da cidade foram também 
modificados, principalmente nos arredores do referido lugar. 

A especulação imobiliária privilegiou, em virtude das 
proximidades da Ilha, construções, principalmente nos bairros 
Centro, Penedo e na Av. Seridó, na qual se destaca o surgimento 
de alguns edifícios residenciais e comerciais construídos a partir 
de 2005 (ano de criação do Complexo Turístico), dentre estes 
se ressalta o Residencial Santa Clara, que é o maior da cidade, 
com 14 andares, o Residencial Walfredo Gurgel, o Mirante das 
Serras e Residencial Liberdade. 

As metamorfoses do espaço de Caicó são vistas ainda 
por meio de residências que se transformam em estabeleci-
mentos comercias, em momentos festivos. É mais uma das 
formas encontradas pela população para lucrar com a atividade 
turística. Ainda há moradores que alugam suas casas apenas 
no período festivo, por um valor muito superior ao que seria 
solicitado em outros momentos. Nesse caso, já percebemos 
a supervalorização que é direcionada aos imóveis da cidade 
principalmente no Carnaval. 
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Então, percebe-se que a atividade turística em Caicó, ao 
se intensificar, traz mudanças na sua paisagem, pois esse cres-
cimento requisita novos espaços para comportar os visitantes 
que chegam para as festas. Isso acarretou no surgimento do 
Complexo Turístico Ilha de Santana e, em consequência dessa 
nova construção, diversos outros espaços da cidade também 
foram remodelados. 

Considerações finais
O Turismo é uma atividade que utiliza os objetos espaciais 

e os produz também. Por ser uma atividade econômica o Turismo 
cria territórios destinados ao lazer, então para que isso ocorra 
se faz preciso um espaço reorganizado com infraestrutura para 
receber os visitantes.

O Turismo, enquanto elemento transformador de espaços, 
tem nesse processo de construção/reconstrução do lugar turís-
tico o Estado como precursor. O Estado cria políticas públicas 
para que o Turismo possa se desenvolver, e um exemplo é jus-
tamente o processo de transformação que a Ilha de Santana em 
Caicó passou, sendo (re)valorizada pelo seu conteúdo histórico 
que se liga a criação da própria cidade. A Ilha de Santana, por ser 
considerada Patrimônio da cidade, chamou atenção da atividade 
turística que se utilizou do seu valor simbólico, remodelando 
seu espaço no intuito de transformá-la no Complexo Turístico 
Ilha de Santana. Com a realização desse feito a arquitetura 
da Ilha foi suntuosamente refeita, com o surgimento de um 
complexo turístico.

O Complexo que foi edificado sedia a maioria dos even-
tos festivos da cidade, como a Festa da Padroeira e também o 
Carnaval, sendo estas as festas de maior relevância da cidade, 
chegando a receber muitos turistas que movimentam o lugar 
durante os dias festivos e garantindo um bom fluxo de capi-
tal, ocasionado pelos empregos temporários, que, segundo a 
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Prefeitura Municipal de Caicó, oscila entre 250 a 300 o número de 
postos diretos de trabalho gerados dentro do Complexo Turístico 
Ilha de Santana. Muitos comerciantes expõem seus produtos, 
pois a estrutura dos quiosques permite a venda de alimentos 
e bebidas, sem contar com os trabalhadores ambulantes, os 
artesãos e os artistas locais, que são atração garantida nos 
festejos da cidade. Esses profissionais complementam a renda 
familiar por meio do capital arrecadado nos eventos da cidade. 

Com base no que foi apresentado, podemos perceber que 
o Turismo tem um alto poder de transformar os espaços. A Ilha 
de Santana, em Caicó, exemplifica muito bem esse processo. 
O Turismo tem se mostrado como uma fonte de crescimento 
econômico para a cidade. 

Isso se verifica pela intensificação da busca por produtos 
como alimentação e vestuário que chega a triplicar, segundo o 
comércio local, durante o período das festas, situação que leva 
a contratação de muitos trabalhadores temporários. A procura 
pelos espaços para hospedagem também cresce consideravel-
mente, o setor chega a ficar sem leitos para oferecer, pois não 
consegue suprir a demanda nos períodos das maiores festas. 
Podemos comprovar essa afirmativa através do surgimento de 
novas pousadas e hotéis como a Pousada Varandas do Penedo, 
o Hotel Porto Belo e a Pousada Central. 

Também se verificou o surgimento de estabelecimen-
tos de alimentação, desde restaurantes como o Ponto Certo e 
Restaurante e Panificadora Seridó até lanchonetes e trailers 
ambulantes, que se espalham pela cidade. 

Assim, considerando a importância que o Complexo 
Turístico Ilha de Santana assume na organização espacial da 
cidade e, ainda, as repercussões deste objeto espacial sobre sua 
economia, é possível afirmar que as políticas públicas direcio-
nadas ao Turismo na cidade de Caicó mostraram-se relevantes. 
A importância dessas políticas se dá por meio da viabilização 
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de um novo espaço que modifica e reorganiza tanto o espaço 
como as relações sociais por meio da nova dinâmica econômica 
vivenciada pela cidade de Caicó. A construção do Complexo 
Turístico Ilha de Santana afirma a cidade polo da região do 
Seridó como um destino turístico do Rio Grande do Norte, 
através da potencialização de seus atrativos. 
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Ao considerar que o processo de desenvolvimento de 
qualquer área do conhecimento está ligado ao ensino e à pes-
quisa, torna-se relevante a compreensão do quadro turístico por 
meio da evolução e do desenvolvimento do seu ensino superior, 
bem como a relação entre a academia e o mercado de trabalho 
na área de Turismo. Assim, nessa área – na qual a prestação 
de serviços é um dos fatores intrinsecamente relacionados ao 
seu sucesso – percebe-se a necessidade de pessoas com forma-
ção crítica, multidisciplinar e mais aprofundada nos diversos 
aspectos da atividade atuando no setor. 

Contudo, segundo Barretto (2001, p. 145), “em muitas 
empresas valoriza-se mais a experiência adquirida no dia a dia 
do que um diploma de curso de terceiro grau, numa demons-
tração evidente de que ainda não houve um acordo entre o 
mercado e o sistema de ensino”. Zulauf (2006), por meio dessa 
percepção, ressalta que os empregadores afirmam a existência 
de uma lacuna entre a concepção que os responsáveis pelo 
ensino superior têm sobre aquilo que os empregadores querem 
e o que eles realmente necessitam. 

A relação entre o ensino superior em 
Turismo e o mercado de trabalho na 

percepção dos turismólogos formados 
em Natal nos anos de 2009 e 2010
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É nesse contexto que se mostra necessária a busca pelo 
estabelecimento de relações entre teoria, prática, ensino e 
a discussão sobre o atual processo de formação superior em 
Turismo, bem como a situação e relação mercadológica dos 
estudantes e formados na área.

Logo, a relevância deste estudo evidencia-se pela necessi-
dade de compreensão da existência ou não de compatibilidades 
entre o que é ensinado na academia e o que é exigido no mercado, 
no âmbito profissional. Assim sendo, objetiva-se: identificar, 
através da percepção dos turismólogos4 formados em Natal 
nos anos de 2009 e 2010, a aplicabilidade do ensino superior 
em Turismo no mercado de trabalho.

Para sistematizar a proposta, esse capítulo divide-se em 
quatro seções. Na primeira, apresentam-se essas considerações 
iniciais. Posteriormente, faz-se uma abordagem sobre o ensino 
superior em Turismo. Logo após, discute-se a relação entre 
o ensino superior em Turismo e o mercado de trabalho. Em 
seguida, tem-se a percepção dos egressos dos cursos de Turismo 
da cidade do Natal. Cabe destacar que estas percepções fazem 
parte do banco de dados que compõe a Dissertação de Mestrado 
em Turismo defendida na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte em abril de 2012, intitulada: “Ensino superior em Turismo: 
uma análise da relação dos cursos acadêmicos de Turismo da 
cidade do Natal-RN e o mercado de trabalho na percepção dos 
egressos dos anos de 2009 e 2010”.

Para tanto, a população da pesquisa foi composta por 
80 egressos dos cursos superiores de Turismo da cidade do 
Natal, quais sejam: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Universidade Potiguar (UNP), Faculdade de 
Ciências, Cultura e Extensão (FACEX), Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (UERN) e Faculdade Câmara Cascudo 

4 Termo utilizado para nomear graduados em Turismo.
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(FCC – atualmente Estácio de Sá). A técnica de amostragem foi a 
probabilística de forma estratificada, proporcional e aleatória, 
de modo que as instituições que apresentaram o maior número 
de concluintes dos cursos de Turismo compuseram a maior 
parte dos entrevistados. Por fim, têm-se as considerações finais.

Ensino superior em Turismo
O ensino de Turismo em nível superior no Brasil iniciou-

se em 1971 com a implementação do curso na então Faculdade 
Morumbi (universidade privada), em São Paulo. O segundo curso 
do Brasil foi criado pela Universidade de São Paulo (USP), sendo 
este o primeiro de Turismo em instituição de Ensino Superior 
(IES) pública. 

Conforme abordado por Celeste Filho (2002), por ser um 
setor em expansão e, principalmente, por aludir a um baixo 
investimento necessário para a abertura de cursos nessa área, 
um número expressivo de cursos técnicos e superiores em 
Turismo foi aberto, razão que permite verificar a preocupação 
acentuada com a formação da mão de obra específica na área 
(CATAMBRY; COSTA, 2005). 

Ao pesquisar a institucionalização do primeiro curso 
universitário de Turismo em IES pública no Brasil, Celeste Filho 
(2002) constatou que, no âmbito educacional da década de 1970, 
muito do que foi criado dependeu de fatores favoráveis e pessoas 
que aproveitassem as oportunidades, inclusive para a criação 
da graduação em Turismo. 

Ao comparar a existência de cursos superiores de Turismo 
com outros como: Economia, Geografia, Administração etc., 
pode-se dizer que esta graduação trata-se de um curso novo e, 
por isso, parte da sociedade e dos empresários do setor apre-
senta um desconhecimento do que significa o ensino superior 
nessa área de estudo. Nessa vivência capitalista, parte dos 
empresários visualiza a área turística como uma atividade de 
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consumo, meramente mercadológica e não como uma área de 
conhecimento. Não obstante, é necessário que se esclareça aos 
empresários que a atividade turística não se limita apenas ao 
aspecto econômico, como enfatiza Trigo (2002): 

Os empresários precisam entender que Turismo não possui 
apenas aspectos econômicos ou administrativos. O Turismo é 
um fenômeno social, cultural, político, ambiental (claro que 
também econômico), mas não pode ser reduzido a cifras ou 
métodos de gestão. Os alunos em Turismo não estudam apenas 
para trabalhar em agências de viagem ou transportadoras, por 
exemplo. Há dezenas de possibilidades na iniciativa privada 
(como empregados ou empreendedores), no setor público e 
nas organizações não governamentais, no Brasil e no exterior, 
diretamente relacionadas ao Turismo ou a áreas correlatas 
(TRIGO, 2002, não paginado). 

Observa-se que é comum entre autores da área relacionar 
formação à mão de obra capacitada, conforme se pode observar 
com Brusadin (2007), ao enfatizar que o ensino superior em 
Turismo representa a formação de mão de obra qualificada para 
proporcionar subsídios ao desenvolvimento da área. Entretanto, 
Ansarah (2002) destaca que a abertura indiscriminada de novos 
cursos superiores não irá conseguir formar mão de obra capa-
citada e que isso só será possível com a melhoria da qualidade 
do ensino. 

Relação entre o ensino superior em 
Turismo e o mercado de trabalho

Ao analisar o ensino em Turismo, faz-se necessário levar 
em consideração a empregabilidade dos indivíduos que optaram 
por essa área profissional. 

Os mercados de trabalho em Turismo são dinâmicos, com 
inúmeros atores caracterizados por diversidade ocupacional 
e salários relativamente baixos [...] Muitos empregos em 
Turismo são sazonais, como hotéis e outros estabelecimentos 
reduzindo as atividades ou fechando após alta temporada. 
[...] O Turismo ainda pode criar empregos múltiplos; por 
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exemplo, uma pessoa pode ter um emprego principal, num 
setor diferente, durante o dia, mas empregar-se em tempo 
parcial num emprego relacionado ao Turismo, à noite. [...] Essas 
características empregatícias podem causar uma percepção 
negativa do emprego em Turismo, afetando a dimensão das 
qualidades dos mercados de trabalho nessa área (LADKIN, 
2008, p. 590).

A adequação da Educação às necessidades e exigências 
do mercado turístico não é de todo o ideal. Esta deve, ainda, 
ficar à frente da indústria, por meio de novas tecnologias e 
novos desenvolvimentos, os quais raramente são desenvolvidos 
e implantados sem pesquisa adequada (LADKIN, 2008). 

Não obstante, segundo Hesa (1998 apud HANNAM; 
MITSCHE; STONE, 2004), cabe destacar que apenas uma minoria 
de estudantes é capaz de obter um emprego em que se utiliza 
diretamente o conteúdo acadêmico do seu curso de graduação. 
No Brasil, a dificuldade se dá, entre outros motivos, porque 
na maioria das vezes, na área pública, os cargos relacionados 
a Turismo são cedidos por apadrinhamentos e indicação polí-
tica – quando isso seria uma grande oportunidade de incluir 
os diplomados em Turismo e incentivo a dar um retorno para 
a sociedade. 

Neste quesito também se pode citar a falta de regulamen-
tação da profissão. Em janeiro de 2012, a então presidente do 
Brasil, Dilma Rousseff, reconheceu a profissão de turismólogo. 
Todavia, vetou os artigos em que se exigia o diploma de bacharel 
em Turismo para atuar na área, o que continua possibilitando 
que pessoas formadas em outras áreas possam atuar profissio-
nalmente no Turismo. Por outro lado, o Instituto Brasileiro de 
Turismólogos, juntamente ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
realizou um projeto que resultou na inclusão do turismólogo 
na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO em 12 de março 
de 2012, o que vai beneficiar a categoria, pois será incluso nas 
bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, Receita Federal e lista de ocupações da carteira de 
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trabalho. Benefícios estes que ajudarão, ainda, futuras pesquisas 
a diagnosticarem o perfil do bacharel em Turismo brasileiro e, 
principalmente, permitirão a elaboração de planos de cargos e 
carreiras tanto na iniciativa privada quanto na pública.

Ao aumentar as oportunidades para estes profissionais, 
o benefício será para diversos agentes, pois, faz-se mister des-
tacar que existem três participantes principais na relação 
entre a Educação superior em Turismo e o mercado turístico: 
o estudante, a instituição de ensino e o empregador. Em sua 
análise acerca dos benefícios para estudantes, a indústria e as 
instituições de ensino, Ellis e Moon (1998 apud BUSBY, 2008) 
sustentam que as profissões, o Estado e a comunidade em geral 
também devem ser considerados participantes, conforme ilus-
trado na Figura 1.

Figura 1 – Participantes da Educação Superior em Turismo

Fonte: Busby (2008, p. 139)

Como se percebe na Figura 1, o estudante é o centro dos 
principais participantes da Educação superior em Turismo. Logo, 
a este, deve ser oferecida uma Educação de qualidade para que 
possa contribuir para o planejamento e desenvolvimento da 
atividade turística da localidade onde estiver inserido.

As transformações sociais têm ocorrido de uma maneira 
muito rápida, fazendo com que o mundo do trabalho passe 
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por mudanças radicais, tanto é que profissões extinguem-se e 
dão lugar a outras inéditas num espaço de tempo muito curto. 
As grandes empresas, inclusive as multinacionais, enfrentam 
mercados globalizados e competitivos. Agregado a isso, sur-
gem também novas exigências em relação ao desempenho dos 
profissionais (RAMOS, 2010).

A área do Turismo não está imune ao contexto acima e 
também tem passado por transformações, principalmente no 
tocante à demanda do mercado. De acordo com Barretto (2001), 
observa-se uma relação inversa entre a mão de obra requerida 
pelo mercado turístico e a oferta de cursos. Por exemplo, no 
México, 76% da demanda é por mão de obra de nível básico e a 
oferta educativa para esse nível é de apenas 3,4%. A demanda 
por profissionais de nível superior é de 6%, enquanto a oferta de 
cursos é de 30%. No Brasil, para o professor Mário Carlos Beni, 
em entrevista a Você S. A. de 2005, o que o mercado procura é 
inversamente proporcional à resposta dos cursos de Turismo.

Ao avaliar a valorização dos profissionais de Turismo no 
mercado de trabalho sob uma ótica popular, tem-se que, ainda 
de acordo com informações da revista Você S. A. (2005), a falta 
de profissionais no Turismo não se dá no nível superior, mas 
sim em funcionários com habilidades técnicas para ocupar 
cargos mais operacionais como: recepcionistas, garçons etc. 
Inclusive na época, o presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade enfatizou que “o 
que o setor precisa é de gente para carregar o piano e não de 
pessoas para tocá-lo”. 

Compartilha-se com essa ideia de que o mercado oferece 
um volume maior de vagas para cargos operacionais e enfatiza-se 
que nem todos os bacharéis desejam trabalhar nessas posições. 
Nem todos os recém-formados querem começar  de cargos 
menores e só aos poucos ir conseguindo espaço maiores dentro 
das empresas. Alguns já querem começar em cargos de chefia.
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Ressalta-se que, muitas vezes, alguns empresários não 
sabem quais as competências e habilidades de um bacharel em 
Turismo, o que possibilita uma falta de valorização por parte 
deles (AIREY, 2004). Em uma pesquisa realizada com represen-
tantes da indústria turística do Reino Unido, os empresários 
disseram que não contratariam bacharéis para suas empresas. 
No entanto, eles não sabiam o que um turismólogo fazia. O 
diploma de graduação em Turismo não é utilizado sistemati-
camente pelos empresários em seus recrutamentos (PETROVA; 
MASON, 2004). No Brasil será que acontece diferente?

Como o Turismo constitui importante setor da economia 
de serviços e gera empregos, é necessário analisar a Educação 
em Turismo em relação às carreiras profissionais e ao emprego. 
Nesse sentido, apresenta-se a Tabela 1, construída a partir da 
caracterização da mão de obra formal do setor, com estimativas 
baseadas nos dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) de 2004 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA, na qual é possível observar os empregos em Turismo 
gerados no estado do Rio Grande do Norte, segundo os principais 
grupos das Atividades Características do Turismo – ACTs.

Tabela 1 – Estimativas de Emprego Turístico por nível 
de escolaridade no Rio Grande do Norte (2006)

Escola-
ridade Total

Até 4a 
série

734 305 457 12 13 27 59 1.607

5a a 8a 
série

1.639 742 1.831 30 34 68 67 4.411

2o grau 2.483 1.123 1.422 60 164 91 212 5.555
Superior 231 42 113 21 59 18 34 518

Fonte: Adaptada do IPEA (2006)
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Como pode ser visto na Tabela 1, há uma maior quantidade 
de pessoas empregadas que possuem o ensino médio completo, 
enquanto os que obtiveram o ensino superior apresentam uma 
quantidade pequena de ocupação formal na área. Acrescenta-se 
ainda que, entre os que têm nível superior, pode ser que nem 
todos sejam graduados em Turismo e enfatiza-se a possibilidade 
de que nem todos sejam da cidade do Natal, já que a pesquisa 
realizada pelo IPEA contemplou todo o estado do Rio Grande do 
Norte – o que demonstra que a empregabilidade dos turismólo-
gos da cidade é pequena. Isto é, a absorção no mercado é ínfima. 

Para Little (2001 apud Zaluaf, 2006), uma avaliação da 
importância do ensino superior para o graduado conseguir 
um emprego requer uma acepção mais objetiva do conceito de 
empregabilidade e a apreensão da influência que uma graduação 
tem sobre o emprego. Ansarah (2002) apresenta inquietações 
quanto à empregabilidade dos egressos e indica proposições 
de que a falta dessa condição pode estar relacionada à falta 
de qualidade dos cursos, atrelando o conceito de qualidade às 
inconformidades nas propostas pedagógicas da maioria dos 
cursos superiores em Turismo. Segundo a autora, esses cursos 
colocam no mercado de trabalho diversos profissionais todos 
os anos sem possuir, contudo, os parâmetros de qualidade 
necessários.

Acrescenta-se ainda, que muitas vezes os alunos não 
sabem ou não veem oportunidades para utilizar o conhecimento 
adquirido em sala de aula. Para Ernawati (2003 apud INUI; 
WHEELER; LANKFORD, 2006), isso normalmente é criticado 
como “a maioria dos currículos de Turismo são projetados por 
educadores com representação mínima na indústria”, isto é, 
pessoas que estão ausentes do mercado de trabalho turístico.

Segundo ZUALUF (2006, p. 8):

Muitos dos membros da comunidade acadêmica afirmam 
que as habilidades de empregabilidade têm sido ensinadas 
de forma implícita em programas de ensino e questionam a 
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necessidade de mudança nas estratégias de ensino e aprendi-
zagem. Entretanto, é amplamente aceito o fato de que muitos 
estudantes podem não estar cientes do desenvolvimento de 
habilidades e, em última instância, não serem capazes de 
aplicar seus conhecimentos e habilidades de maneira eficaz 
nos contextos de trabalho. 

Dessa forma, seria útil para os alunos verificar o tipo de 
competência que o curso objetiva desenvolver, de forma que eles 
estariam mais conscientes do próprio desenvolvimento pessoal. 
Também seria útil que os próprios alunos verificassem qual o 
tipo de competência que os empregadores da área desejam. 
Assim, ficariam cientes das eventuais lacunas em seu próprio 
desenvolvimento pessoal antes de chegar à fase de procura de 
emprego (LEES, 2002).

O que as empresas almejam são cada vez mais pessoas 
capazes de tomar iniciativas e decisões ao nível local com refle-
xos globais. São pessoas capazes de cooperar eficazmente em 
projetos descentralizados, contribuindo para a inovação e 
elaboração de novos serviços e, portanto, para a criação de 
valor (SILVA, 2005).

Os vínculos entre a Educação superior e o mercado 
ocorrem por meio da experiência de trabalho supervisionada, 
isto é, através dos estágios, abrangendo períodos de colocação 
profissional, curtos e longos na indústria e envolvimento com 
a validação do curso, por intermédio de palestrantes convida-
dos e viagens de estudos práticos. Assim sendo, o estágio é o 
exemplo de vinculação entre Educação superior e o setor de 
empregabilidade turística.

Os alunos que fizeram estágios podem assegurar vanta-
gens competitivas em relação aos colegas que seguiram trajetória 
puramente acadêmica até a graduação; a experiência também é 
altamente apropriada, pois é importante para visão de mundo 
do século XXI (LADKIN, 2008).
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Haywood (1989 apud TRIBE, 2008) foi um dos primeiros 
defensores de que os estudantes assumissem responsabilidades 
sobre o próprio aprendizado e desenvolvimento de aptidões para 
enfrentar as condições incertas e as necessidades de mudança 
da atividade turística.

Aplicabilidade do ensino superior em 
Turismo no mercado de trabalho na 
percepção dos turismólogos formados 
em Natal nos anos de 2009 e 2010

Em 2012, a cidade do Natal apresentava cinco IES ofere-
cendo cursos de Turismo, a saber: Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Universidade Potiguar (UnP), Faculdade 
de Ciências, Cultura e Extensão (FACEX), Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (UERN) e Faculdade Câmara Cascudo 
(FC – atualmente Estácio de Sá), sendo que esta última não 
formou novas turmas no ano de 2011 e está mantendo apenas 
as turmas que estão em andamento, isso justifica o fato desta 
IES ter composto a amostra.

Para início de análise das percepções dos entrevista-
dos, faz-se necessário apresentar o perfil deles. Assim sendo, 
percebeu-se uma predominância do sexo feminino, onde 65% 
corresponde a 52 mulheres e 35% corresponde a 28 homens. 
A idade dos respondentes tem a média de 26 anos, sendo os 
graduados da UFRN mais novos do que os das outras IES.

Quanto ao estado civil dos respondentes, percebe-se que a 
maioria (76,3%) é composta por solteiros (Gráfico 1), o que pode 
ser justificado pelo fato de serem muito jovens.
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Gráfico 1 – Estado Civil dos bacharéis em Turismo 
formados em Natal nos anos de 2009 e 2010

Fonte: Dados da pesquisa (2012)

Com relação à cidade onde residem, 76,2% dos entrevis-
tados moram em Natal; 10% estão localizados em Parnamirim; 
3,8% residem em São Gonçalo do Amarante e os 10% restante 
moram em outros municípios. Desse modo, pode-se inferir que 
90% dos respondentes moram na área metropolitana da cidade. 

Do total dos entrevistados, 71,3% está trabalhando (o que 
corresponde a 57 pessoas) e 28,8% destes não estão ativos no 
mercado de trabalho. Alguns estão estudando para concurso; 
estudando propostas de trabalho; fazendo algum outro curso 
ou mudaram de área e não têm mais interesse em voltar para 
o Turismo.

Os entrevistados foram questionados se acreditavam que 
os Currículos (elenco das disciplinas) do Curso da Instituição 
de Ensino onde estudou atende às necessidades do mercado; 
isto é, se existe relação entre o que é aplicado na universidade 
e o que é cobrado no mercado de trabalho. Como resposta, 
obteve-se, de certa forma, um empate técnico com um pouco 
mais de percentual para quem considera que o currículo da IES 
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onde estudou não atende às necessidades do mercado (48,8% 
sim); 47,5% não; e 3,7% branco. No entanto, se for avaliar por 
cada IES, haverá informações divergentes e apenas duas das 
Instituições pesquisadas apresentaram números negativos 
quanto à aplicabilidade da matriz curricular no mercado de 
trabalho. É o caso da FACEX e da UFRN, que apresentaram 80% e 
100% de incompatibilidade entre o ensino superior em Turismo 
e o mercado de trabalho, respectivamente (como pode ser visto 
na Tabela 2). Logo, faz-se necessário que estas IES revejam suas 
posições e atuações perante os alunos para reverter esse quadro.

Entre as justificativas, de uma maneira geral, para as 
respostas negativas encontra-se a falta de idiomas na matriz 
curricular de umas das IES estudadas e o fato de que só se 
percebe que não é condizente com o mercado quando se entra 
neste.

Tabela 2 – Relação entre a IES em que se o graduado em Turismo 
de Natal se formou nos anos de 2009 e 2010 e se acredita que 
os currículos (elenco das disciplinas) do curso da Instituição 

onde estudou atende as necessidades do mercado

 
Instituição 
de Ensino 
Superior 

em que se 
formou

Acredita que 
os currículos 
(elenco das 
disciplinas) 
do curso da 

Instituição onde 
estudou atende 
as necessidades 

do mercado

Total

Sim Não

UnP Quantidade 29 14 43

Esperada 
Quantidade 21,8 21,2 43,0

UERN Quantidade 4 4 8
Esperada 

Quantidade 4,1 3,9 8,0
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UFRN Quantidade 0 14 14
Esperada 

Quantidade 7,1 6,9 14,0

FACEX Quantidade 1 4 5
Esperada 

Quantidade 2,5 2,5 5,0

FCC Quantidade 5 2 7
Esperada 

Quantidade 3,5 3,5 7,0

Total Quantidade 39 38 77
Esperada 

Quantidade 39,0 38,0 77,0

Fonte: Dados da pesquisa (2012)

É interessante que alguns turismólogos citaram como 
justificativa para a questão referente à IES não ser compatível 
com as exigências do mercado o fato dos professores não terem 
lhes alertado de como era o mercado de trabalho. Porém, 
questiona-se: o aluno não deve procurar saber disso antes de 
entrar em uma faculdade? A Universidade tem muito a oferecer, 
mas cabe ao aluno aproveitar as oportunidades. As IES poderiam 
oferecer tutores para acompanhar o desempenho dos alunos 
durante o percurso na graduação como forma de dar apoio aos 
novos ingressantes nos cursos. De toda forma, como alertado 
por Lees (2002) seria útil para os alunos verificar o tipo de 
competência que o curso objetiva desenvolver, de forma que eles 
estariam mais conscientes do próprio desenvolvimento pessoal. 
Também seria útil que os próprios alunos verificassem qual o 
tipo de competência que os empregadores da área desejam. 
Assim, ficariam cientes das eventuais lacunas em seu próprio 
desenvolvimento pessoal antes de chegar à fase de procura de 
emprego.

Como visto, as respostas dos entrevistados estão 
quase igualmente distribuídas com relação a acreditarem na 
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compatibilidade entre o que é oferecido na academia e o que é 
cobrado no mercado de trabalho. No entanto, houve quem não 
quisesse responder ao instrumento de pesquisa do presente 
estudo por estar insatisfeito com o curso escolhido e com o 
pouco prestígio dado aos graduados na área.

Todavia, de acordo com a Tabela 3, quem já trabalhou 
na área tende a acreditar que os currículos (elenco das disci-
plinas) do curso da Instituição onde estudou não atendem às 
necessidades do mercado, ao passo que quem nunca trabalhou 
na área acredita mais que os currículos do curso da Instituição 
onde estudou atendem às necessidades do mercado.

Tabela 3 – Associação entre se já trabalhou na área e se acredita 
que os currículos (elenco das disciplinas) do curso da Instituição 

onde estudou atende as necessidades do mercado

Acredita que os 
currículos (elenco 
das disciplinas) do 

curso da Instituição 
onde estudou atende 
as necessidades do 

mercado

Total

Você já 
trabalhou 
na área

Sim Não

Sim Quantidade 18 30 48
Quantidade 

esperada 24,3 23,7 48,0

Não Quantidade 20 7 27
Quantidade 

esperada 13,7 13,3 27,0

Total Quantidade 38 37 75
Quantidade 

esperada 38,0 37,0 75,0

Fonte: Dados da pesquisa (2012)
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A Tabela 3 mostra que quem tem experiência na área 
acredita que o elenco das disciplinas do curso onde estudou não 
é suficiente. É possível ver, ainda, que, em IES privada, há um 
foco maior em se formar demanda para o mercado de trabalho. 
“A Instituição está sempre adequando o currículo do curso as 
demandas do mercado, principalmente por ser uma instituição 
privada tem um foco direcionado para esta demanda” (UnP11).

Entretanto, o papel da Educação em Turismo é mais do 
que um processo de construção de uma empregabilidade. O 
papel do educador é preparar o aluno para ser empregável, 
assumir postura ética e pensamento crítico (INUI; WHEELER; 
LANKFORD, 2006). 

Os empresários precisam entender que Turismo não possui 
apenas aspectos econômicos ou administrativos. O Turismo é 
um fenômeno social, cultural, político, ambiental (claro que 
também econômico), mas não pode ser reduzido a cifras ou 
métodos de gestão. Os alunos em Turismo não estudam apenas 
para trabalhar em agencias de viagem ou transportadoras 
[...] (TRIGO, 2002, não paginado). 

Para os 47,5% que não acreditam na compatibilidade entre 
o ensino e o mercado de trabalho, foi dada como justificativa a 
existência de incoerências como: “O mercado exige a prática e 
não valoriza a teoria, por tanto, faz-se necessário um estágio, de 
preferência intermediado pela academia para dar oportunidade 
aos discentes de sentir como é o dia a dia do mercado” (UnP2).

Fato que corrobora com Pizam (1999), ao destacar em sua 
pesquisa com entidades empresariais e governamentais, que 
existe certa deficiência na formação de recursos humanos que 
trabalham com Turismo. Isto é, não há uma Educação suficiente 
para o setor e a maioria das instituições de formação existentes 

1 Em todas as falas dos entrevistados será utilizado um código que 
pode ser compreendido como: IES em que se formou e ordem, 
respectivamente.
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foi percebida como inadequada para as necessidades das empre-
sas do setor turístico. Ressalta-se que esta incompatibilidade 
também pode se dar em função das percepções diferentes na 
forma que o mercado e a academia avaliam o Turismo.

Para Tribe (1997), o Turismo não representa apenas o 
consumidor e as atividades empresariais, mas apresenta dois 
campos de estudos: 1 – o campo dos negócios turísticos que 
inclui atividades empresariais e 2 – questões ambientais, esté-
ticas, éticas e culturais, que, no caso, compõe o campo não 
relacionado a negócios. 

Dando continuidade às respostas dos entrevistados sobre 
a preparação do discente do curso de Turismo de uma IES 
com relação ao mercado de trabalho, um deles fez a seguinte 
observação: 

Levando em conta que o mercado exige cada vez mais do 
profissional acho pouco provável que um estudante recém-
formado esteja realmente preparado para o mercado. O nível 
técnico que o aluno sai da faculdade é insuficiente para suprir 
a necessidade de experiência necessária exigida para o mer-
cado. A carência se dá na forma de ministrar e conciliar a 
teoria e a prática (UnP3).

Concorda-se com a percepção da entrevistada supracitada, 
pois, de fato, acredita-se que não há possibilidades de ver em sala 
de aula (durante três ou quatro anos) tudo o que é necessário 
para trabalhar em Turismo e isto pode ser minimizado a partir 
do momento que o aluno se engajar em um estágio. Esse é um 
dos motivos que valoriza ainda mais a fase de estágio de um 
discente, posto que este seja, para muitos, o primeiro contato 
com o mercado de trabalho.

Para os respondentes, conforme Tabela 4, a proposta 
curricular do curso em que estudou é mais ou menos relevante 
com respeito ao mercado de trabalho, tendo a UERN apresentado 
a maior média e a UFRN a menor. 
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Tabela 4 – Nível de relevância com relação ao mercado de trabalho 
que atribui à proposta curricular do curso em que estudou

Instituição de Ensino Superior em que se formou Média
Número 

de 
respostas

UNP 3,71b 45
UERN 4,13a 8
UFRN 2,73b 15
FACEX 3,40b 5
FCC 3,86 7
Total 3,56 80
O nível de importância atribuído com respeito ao 
mercado de trabalho e significativamente maior 
para a instituição com a do que para as instituições 
com b ao nível de menos de 0,05.
Médias calculadas na base que 1= Totalmente 
irrelevante; 2= Pouco relevante; 3= Mais ou menos 
relevante; 4= Em parte relevante; 
5= Totalmente relevante 

Fonte: Dados da pesquisa (2012)

Cabe destacar que os respondentes da UFRN têm a média 
mais próxima de uma proposta curricular pouco relevante com 
relação ao mercado de trabalho (dado que é coerente com o fato 
de 100% dos egressos desta IES ter considerado que seu curso 
não atende às necessidades do mercado).

Foi perguntado aos entrevistados se o que eles aprenderam 
na universidade serviu para ajudar na função que desempenham 
atualmente. Os dados da Tabela 5 mostram que os respondentes 
da UERN e da UnP acreditam que ajudaram mais do que os da 
UFRN. Esta informação pode ter influenciado nas respostas dos 
entrevistados quanto a acreditarem que o elenco das disciplinas 
atende às necessidades do mercado (visto que muitos dos res-
pondentes fizeram relação entre atender às necessidades com 
estar empregado ou utilizar as informações aprendidas na IES 
onde estudou na atividade remunerada que exerce atualmente).
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Tabela 5 – Relação entre as IES que oferecem o curso de Turismo 
em Natal e se o que os egressos aprenderam na universidade serviu 

para utilizarem no trabalho que desenvolvem atualmente

Instituição de Ensino Superior em que se formou Média
Número 

de 
repostas

UNP 3,87a 31
UERN 4,33a 3
UFRN 2,92b 12
FACEX 3,50 4
FCC 3,86 7
Total 3,67 57
A letra a significa um valor significativamente 
mais alto que a letra b.
Médias calculadas na base que 1= Não ajudou em 
nada; 2= Ajudou pouco; 3= Ajudou razoavelmente; 
4= ajudou; e 5= ajudou muito

Fonte: Dados da pesquisa (2012)

Todavia, segundo Hesa (1998 apud HANNAM; MITSCHE; 
STONE, 2004), cabe destacar que apenas uma minoria de estu-
dantes é capaz de obter um emprego em que se utiliza direta-
mente o conteúdo acadêmico do seu curso de graduação.

Considerações finais
No decorrer desta pesquisa foi discutida a relação entre 

o ensino superior em Turismo e o mercado de trabalho, utili-
zando-se diversos autores que pesquisam o assunto. Alguns 
enfatizam o ensino, outros discutem a empregabilidade – de 
modo que se fez necessário recorrer a grandes estudiosos para 
tentar entender como se dá essa relação. Além disso, utilizou-
se como base para compreender esse fato na cidade do Natal 
a percepção dos egressos dos cursos de Turismo formados na 
referida localidade nos anos de 2009 e 2010.
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Assim sendo, foi verificado que quase metade acredita 
que o curso atendeu às necessidades do mercado. Todavia, os 
que não estão trabalhando tiveram uma visão mais positiva 
com relação à aplicabilidade do ensino superior. Por outro lado, 
os que já trabalharam na área têm uma visão mais negativa e 
não acreditam que o curso atenda à necessidade do mercado.

Destaca-se que, em alguns casos, os entrevistados que 
estudaram em um curso que objetiva formar um perfil profissio-
nal diferente da função que o egresso desempenha atualmente 
também consideraram que o curso não atendia ao mercado, 
transparecendo, dessa forma, que muitos deles não fizeram 
uma pesquisa sobre qual o perfil que as IES pretendiam formar 
e o que era esperado pelo mercado. 

Vale ressaltar que os professores também foram citados 
como problema para alcançar essa compatibilidade entre a aca-
demia e o mercado. Alguns foram considerados despreparados 
para atuarem na Educação em Turismo.

Embora já tenham sido realizadas muitas pesquisas sobre 
o assunto, ainda não se chegou a um consenso ou simplesmente 
não houve conhecimento por parte dos diretores e gestores da 
Educação que elaboram os currículos. Esses que o fazem parecem 
não levar em consideração o que tem sido pesquisado. Vários 
cursos são criados apenas com o fim de obter lucro e atrair 
um número cada vez maior de “clientes”. Em contrapartida, a 
qualidade desses cursos não tem sido levada em consideração 
e isso explica o fato de tantos cursos não terem sobrevivido 
aos desafios.

Em suma, este estudo permitiu a compreensão da exis-
tência de algumas lacunas que existem entre o ensino superior 
em Turismo e as necessidades do mercado, isto é, da incompa-
tibilidade entre o que é ensinado na academia e o que é exigido 
no mercado de trabalho. Compreensão realizada a partir da 
percepção dos egressos dos cursos de Turismo da cidade do 
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Natal. Contribuiu ainda para a disseminação de ideias sobre 
o referido assunto para professores, pesquisadores e atuais e 
futuros estudantes da área. 

Acrescenta-se, ainda, que este não é um estudo com um 
fim em si mesmo, que pesquisas sobre técnicas de aprendiza-
gem que estimulem uma maior interação entre a academia e 
o mercado; bem como estudos que mensurem ou mostrem o 
percentual de estudantes recém-formados que conseguem um 
emprego assim que saem das IES; além de pesquisas que envol-
vam entrevistas com todos os agentes envolvidos na Educação 
em Turismo complementariam este trabalho e poderiam auxiliar 
na busca de estratégias para melhorar a situação em que se 
encontram os cursos de Turismo. 
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A percepção dos stakeholders sobre 
os impactos do desenvolvimento do 

Turismo na cidade da Santa 
(Santa Cruz, RN)
Mayara Ferreira de Farias

Janaina Luciana de Medeiros

O Turismo como atividade dinâmica e essencialmente 
social acaba por envolver uma rede de relacionamentos e 
stakeholders, agentes interessados, fundamentalmente no que 
se refere aos aspectos que envolvem o âmbito econômico. E 
nesta perspectiva, diante de seus diferentes segmentos, des-
taca-se, no presente trabalho, o Turismo Religioso, que pode 
ser representado pelos eventos religiosos, com destaque para 
as manifestações de fé em detrimento da devoção aos santos 
padroeiros. 

Neste prisma, Scheneider e Santos (2012) apontam que, 
por sua dinâmica e complexidade, integra diferentes formas de 
vivências, podendo reunir, ao mesmo tempo, em seus espaços, 
experiências diversas. Ao se falar em Turismo Religioso, por 
conseguinte, há a necessidade de se pensar que as relações 
entre a religiosidade e o fazer turístico passam a imbricar-se 
mutuamente.

Neste contexto, procurou-se identificar através desta 
pesquisa as práticas que surgem das relações, entre o sagrado e 
o profano, cruzadas pelas relações socioeconômicas e culturais 
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que se entrelaçam nos eventos religiosos representados pelas 
romarias, procissões, peregrinações e festas profanas na cidade 
de Santa Cruz, localizada na região Trairi, interior do estado 
do Rio Grande do Norte. Outrossim, o capítulo visa, também, 
descrever as características observadas tanto nos âmbitos já 
citados, quanto nas visitações ao Santuário do Alto de Santa 
Rita tanto pela comunidade quanto pelos turistas. 

Como metodologia, utilizou-se a aplicação de questioná-
rios de forma aleatória em dias de eventos religiosos entre os 
anos de 2011 e 2012, iniciando a aplicação no mês de dezembro 
de 2011 e finalizando no mês de dezembro de 2012. 

Para isso, consideraram-se, também, observações par-
ticipativas e coletivas com análises dos fatores de impactos 
socioeconômicos e culturais individuais dos stakeholders, uti-
lizando a fórmula: N0= 1/ E0² => n= N. n0/ N+ n0. Onde o N se 
refere ao Tamanho da população, o E0 diz respeito ao erro 
amostral tolerável, o n0 à primeira aproximação do tamanho 
da amostra e o n se refere ao tamanho da amostra. 

Ao aplicar o cálculo do tamanho de amostra sugerido 
por Barbetta (2008) e, considerando o erro amostral de 4 %, 
obteve-se a estimativa de entrevistados no total de 614 pessoas, 
tendo sido considerados os seguintes stakeholders: turistas, 
representantes da comunidade local, a secretária de Turismo, 
o pároco e jornalista local que acompanhou a construção do 
Complexo no município e comerciantes.

Santa Cruz no contexto da devoção mariana
Com surgimento em Portugal, a devoção mariana se 

desenvolveu no Brasil e segue um crescimento crescente e 
continuado. Segundo Azevedo (2012), inicialmente existiam 
alguns títulos de invocação e seus respectivos locais de culto 
que recebiam várias denominações, onde a Imaculada Conceição 
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teve maior destaque. Entre os séculos XV e XVI, por conseguinte, 
inicia-se a devoção a Santa Rita de Cássia – a Santa das causas 
impossíveis. 

Neste cenário de devoção destaca-se a cidade de Santa 
Cruz, localizada às margens da BR 226, passagem obrigatória 
para quem viaja ao Seridó norte-rio-grandense. Atualmente, a 
cidade destaca-se nas atividades de avicultura, confecção têxtil 
e cultivo de hortaliças, sendo o comércio a atividade econômica 
mais expressiva.

No contexto de peregrinação, Santa Cruz possui fluxo 
regular de pessoas, sendo este o primeiro trabalho que faz um 
estudo de demanda oficial do município, com dados referentes 
a número de visitantes, movimentação econômica e impactos 
diretos à localidade e à comunidade. 

Na perspectiva da realização de eventos religiosos, existe 
uma programação permanente no Santuário aos domingos, com 
missa às 10h00 e bênção do Santíssimo às 11h30. São realizadas, 
ainda, cinco romarias anualmente, são elas: Romaria Eucarística 
entre os dias 21 e 22 de abril, fazendo memória a primeira missa 
celebrada no Santuário; Romaria de Santa Rita de Cássia, de 
13 a 22 de maio, na festa da padroeira; Romaria Mariana, de 
17 a 22 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo; Romaria da 
Gratidão, dias 11 e 12 de outubro, celebrando o aniversário de 
criação do Santuário; e Romaria da Coroa, todo dia 22 de cada 
mês. Existe ainda o momento da “Cavalgada” em homenagem 
à Santa Rita, com realização da missa dos vaqueiros. 

Na pesquisa constatou-se que em 2012, quando da reali-
zação da 6ª Cavalgada de Santa Rita, muitos foram os vaqueiros 
que participaram deste momento, em decorrência de ter sido 
realizada na abertura da festa de Santa Rita, coincidindo com 
o dia das mães e por ter ocorrido o período de seca na zona 
rural – o momento foi de preces pelo fim da seca.
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Pode-se afirmar, pois, que as homenagens à Santa Rita 
de Cássia demonstram as variadas formas que os peregrinos 
utilizam para expor sua devoção e sua gratidão ante os pedidos 
realizados. Constatou-se, portanto, que nessas homenagens 
existe grande participação da comunidade e de visitantes/
turistas dos mais diversos lugares do Brasil, com destaque para 
o mês de maio.

A Festa de Santa Rita de Cássia
Do ponto de vista sociológico, as festas podem ser distin-

guidas como figurações de arrolamentos humanos, sendo um 
dos componentes universais da cultura assim como a religião, 
a norma, a comunicação e a Educação (LIMA, 2007).

Nesta premissa, as festas religiosas se constituem como 
cenários de mobilização natural de um grupo e de sua expressão 
por intermédio de uma sequência de rituais, onde agradecer, 
venerar e homenagear são termos que se vinculam ao ato de 
festejar, mantendo viva a memória de um povo, revelando 
solidariedade, união e receptividade (ALVES, 2005). 

Ferreti (2007), por sua vez, destaca que a cultura popular 
se exterioriza em grande parte por meio das festas religiosas, 
escolhidas para o pagamento de promessas e momentos de lazer 
no desenvolvimento de laços de solidariedade popular, opor-
tunizando expressões de organização, criatividade e devoção.

Silva (2004) complementa que a atividade turística, 
quando da posse das festas religiosas, usando-as como atrativo 
turístico, promove a cidade e/ou insere novos meios de lucra-
tividade, modifica as particularidades das festas, extraindo 
sua autenticidade.

Contudo, tais eventos não se constituem apenas dessas 
projeções de fé, já que incluem momentos de lazer como os 
shows musicais, bailes, rifas e leilões, os quais são compostos por 
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momentos de caráter religioso e “profano”, caracterizados pelos 
momentos de lazer, entretenimento e descontração. E, deste 
modo, as festas não se caracterizam apenas por oferecerem 
homenagens a santos, mas também por servirem de momentos 
de confraternização entre as famílias e as demais comunidades 
vizinhas (PINTO, 2002).

No trabalho de campo, constatou-se que a festa de maio 
era de responsabilidade da Igreja, ao ponto que atualmente a 
festa é vendida a empresários interessados, sendo esta realizada 
em diversos espaços da cidade: na Matriz de Santa Rita são 
realizadas as novenas, nos clubes da cidade são realizadas as 
festas com bandas musicais e de fronte à Igreja Matriz, a festa 
do comumente chamado de “Pavilhão”.

Evidenciou-se, ainda, que é intensa a movimentação 
de pessoas que visitam a cidade para conhecer o Complexo 
Turístico e Religioso Alto de Santa Rita, especialmente em 
finais de semana, sendo no período de realização da Festa da 
padroeira o momento no qual a cidade possui a maior circulação 
de visitantes, turistas, fiéis e peregrinos.

Em entrevistas com o pároco, com populares e turistas, 
identificou-se que se realizam novenas todas às noites, ofício de 
nossa senhora, missa durante todas as manhãs de comemoração 
da festa de maio, terço de Santa Rita ao meio-dia, missas e 
procissões durante os dez dias de festa. Além das quermesses 
todas as noites, leilão nos dias 22 de maio de cada ano, missas 
em homenagem aos vaqueiros devotos de Santa Rita, além das 
já mencionadas cavalgadas, forró para os idosos e ações de 
cidadania variadas. Tendo sido adicionada, desde o ano de 2012, 
a Expo Santa Rita, evento realizado em parceria com a Casa de 
Cultura, e recolocada na programação a chamada “Feirinha de 
Santa Rita”. Vale destacar, ainda, que no período da pesquisa, 
realizou-se, especialmente, o jantar dos santa-cruzenses ausen-
tes e a peregrinação dos quadros de Santa Rita de Cássia. 
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No contexto geral, Santa Rita de Cássia tornou-se tema 
para cordéis, músicas, poemas e vídeos que complementam 
a produção de artesanatos, esculturas, pinturas, desenhos e 
fotografias, sendo a construção do Monumento de Santa Rita 
de Cássia no Complexo Turístico e Religioso Alto de Santa Rita 
sua obra mais representativa.

Conhecendo um pouco sobre o Complexo 
Turístico e Religioso Alto de Santa Rita

Como dever do governo federal, dos estados e dos muni-
cípios, destaca-se o papel de captar e atrair investimentos para 
melhoria da infraestrutura básica, implantação de infraestru-
tura de apoio e dispor de uma estrutura jurídico-administrativa 
visando planejar e controlar os investimentos arrecadados pelo 
país para atingir o desenvolvimento econômico (BENI, 2006).

Neste sentido, destaca-se neste momento o Programa de 
Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil, os quais exigem 
profissionalismo nas duas bases estruturais: política pública 
e iniciativa privada. De outra forma não haverá aumento de 
permanência do turista e tampouco alavancagem do Turismo 
nacional.

Neste sentido, destaca-se a divisão do Rio Grande do 
Norte em Polos, sejam eles: O Polo Costa das Dunas, o Polo 
Serrano; o Polo Seridó; o Polo Costa Branca. Ao que se refere 
ao Polo Agreste/Trairi, o Conselho Regional de Turismo foi 
criado com o objetivo de potencializar o desenvolvimento das 
localidades que fazem parte do Polo Agreste/Trairi, sob a ótica 
do empresariado, na busca de integrar as ações do Governo 
Federal, pautando-se com as políticas públicas do Governo 
Estadual e Governos Municipais e com a sociedade em geral, 
a partir do gerenciamento apropriado dos incrementos das 
receitas advindas da atividade turística. 
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Neste prisma, destaca-se a construção realizada na cidade 
de Santa Cruz, seja ela a do Complexo Turístico Religioso Alto 
de Santa Rita com o monumento de Santa Rita de Cássia, consi-
derada a maior construção religiosa das Américas. O complexo 
possui, ainda, em sua estrutura, uma praça de eventos, mirantes, 
uma capela para realização de missas, estação Via-Sacra, audi-
tório, banheiro, restaurante e estacionamento, entre outros. 

De acordo com a pesquisa de campo, a história de Santa 
Cruz sempre passou pela vida e reflexão de Santa Rita, o que fez 
com que a Santa Católica fosse uma referência para a cidade. A 
influência da Paróquia de Santa Rita de Cássia tornou-se mais 
evidente com a implantação do Santuário, quando antes existe 
apenas com a presença de uma Santa muito cultuada. A estátua 
personifica a influência de Santa Cruz na região, quando tenta 
tomar para si a liderança religiosa, econômica e cultural.

Constatou-se ainda que a administração paroquial acom-
panhou toda a parte da construção, sendo responsável por ceder 
a imagem da padroeira Santa Rita de Cássia para que fosse 
feito o protótipo do monumento a ser criado, além disso, foi a 
Paróquia quem cedeu o terreno para a construção do Complexo.

A partir da construção houve um crescimento do Turismo 
Religioso de forma expressiva na cidade de Santa Cruz, no 
sentido de que foi entendida como uma personificação do poder 
que a fé em Santa Rita pode ocasionar. Ocorreram melhorias 
na infraestrutura local, maior acessibilidade a alguns atrativos 
da cidade, melhoria no atendimento comercial, no sentido que 
foram apontadas necessidades referentes à qualificação pro-
fissional e a diversificação das atividades no comércio local. A 
construção possibilitou, ainda, que a cidade ganhasse um cartão 
postal chamando a atenção de todos que trafegam pela BR-226.

Evidenciou-se, também, que após a construção surgiram 
novas pousadas, restaurantes, lojas, bares, supermercados, 
salões de beleza e aumento no número de meios de transportes 
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a virem atender as necessidades criadas pelo desenvolvimento 
do Turismo Religioso local. Empreendimentos preexistentes 
ampliaram seus espaços e investiram em qualificação profis-
sional de seus funcionários, aumentando a oferta, o número de 
empregos e ampliando as formas de movimentação da economia 
local, em que a população local teve que se adaptar à nova 
realidade de movimentação turística na cidade, necessitando 
aprender a conviver com culturas diferentes, havendo, neste 
sentido, choques de culturas, de costumes e opiniões.

Foram realizados investimentos na ampliação do número 
de policiais, possibilitando a sensação de segurança à comu-
nidade, assim como aos turistas, bem como foi realizado um 
trabalho concomitantemente com a saúde pública, no sentido 
de aumentar a capacidade física dos hospitais e de postos de 
saúde, com destaque para o início do trabalho da SAMU, que 
até então não existia na localidade.

Além disso, a visão de alguns comerciantes que tinham 
outra rotina de trabalho foi modificada de forma a garantir uma 
melhor e ampliada forma de atendimento das necessidades dos 
clientes/turistas, principalmente ao que se refere a números 
de produtos e serviços, quanto de horários de atendimentos.

Destaca-se, ainda, que a construção do Complexo não 
passou por fiscalizações de grandes agências federais e que foi 
blindada por fatores políticos em ano eleitoral. O interessante é 
que as obras foram iniciadas em 2008, ano de eleição municipal. 
O ano de inauguração também foi eleitoral, ano de 2010, com 
eleições gerais.

Semelhante aos Caminhos da Fé, em que ocorreu reinven-
ção da tradição por parte de seus idealizadores com apropria-
ção de antigas trilhas e estradas percorridas pelos romeiros, 
transformando-as em um caminho capaz de atender aos mais 
diferentes tipos de peregrinos, em Santa Cruz houve apropriação 
da imagem de devoção de Santa Rita de Cássia para a criação, 
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através do monumento, de um Turismo Religioso para atração 
de peregrinos de todos os lugares do Brasil. 

Segundo Calvelli (2009), quando se evoca a tradição, os 
idealizadores fazem reviver um estoque de referências reli-
giosas que foram sendo acumuladas em torno de misticismo, 
onde polos turísticos religiosos são ressignificados através de 
identificação com os ideários de uma Nova Era, criando um 
novo produto a ser utilizado tanto para fins religiosos quanto 
para Turismo e Lazer.

Nesta perspectiva, o Santuário de Santa Rita de Cássia 
conseguiu unir sua imagem de grande monumento católico e 
turístico com o município e região, tanto que, atualmente, a 
imagem é uma referência regional, não ao ponto que se esperava, 
mas ao ponto de todo ou parte do Estado do RN, Ceará e Paraíba 
reconhecerem Santa Cruz como um ponto de peregrinação e 
de localização de um grande monumento.

Diante de tudo que foi mencionado até o momento, pode-
se afirmar que Santa Cruz passou por algumas transformações 
desde a construção do Complexo Turístico e Religioso Alto de 
Santa Rita, dos quais os impactos diretos e indiretos serão 
detalhados ao longo deste trabalho.

Múltiplos olhares dos stakeholders 
sobre construção do Complexo Turístico 
Religioso Alto de Santa Rita 

Diante do estudo dos impactos do Turismo Religioso 
em Santa Cruz através da visão dos stakeholders foram cons-
tatados os dados adiante. Vale ressaltar, ainda, que apesar 
de o Complexo Turístico Religioso Alto de Santa Rita ser uma 
construção recente, já existem alguns impactos visíveis, devendo 
existir estudos a longo prazo a fim de detectar as novas relações 
sociais, culturais, econômicas e políticas que venham a surgir 
com o passar dos anos.
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A partir da visão dos stakeholders já mencionada, cons-
tatou-se que a construção atraiu familiares devotos à Santa 
Rita a voltar para visitar o monumento e, em especial, as suas 
famílias, fazendo surgir novas possibilidades de emprego em 
dias de maiores movimentos na cidade aos moradores locais e 
de cidades circunvizinhas, bem como de ambulantes dos mais 
variados lugares do país, ocasionando, por conseguinte, aumento 
no número de vendas em detrimento dos dias de peregrinações 
e eventos religiosos em homenagem à Santa Rita de Cássia.

Os stakeholders destacam, também, que a cidade cresceu 
em número de casas e habitantes e novos comércios, pousadas 
e restaurantes foram construídos. Identificou-se, além disso, 
que o Turismo Religioso modificou alguns rituais religiosos que 
existiam antes da construção do Complexo.

Em sua maioria, os stakeholders possuem o conhecimento 
de que a responsabilidade de administrar o Complexo é da 
Paróquia, mas afirmam que deveriam ocorrer responsabilidades 
múltiplas, com direitos e deveres das partes, criticando a falta 
de participação governamental na manutenção e gestão do local. 

Constatou-se que a cidade está mais movimentada depois 
da construção do Complexo e que o Turismo Religioso foi impul-
sionado, apesar da Festa e Procissão de Santa Rita terem sido 
sempre uma das maiores do estado do Rio Grande do Norte.

Evidenciou-se na fala dos stakeholders, que o Santuário 
foi implantado ao mesmo tempo em que três universidades 
se instalavam na cidade, além de várias outras instituições e 
empresas que se fixaram e fortaleceram na cidade, o que criou, 
segundo os entrevistados, uma “falsa ideia de desenvolvimento” 
proporcionado pela implantação da Estátua na cidade. 

O Complexo ainda não conseguiu provocar as mudanças 
anunciadas pela classe política e empresarial. Esperava-se que 
a cidade obtivesse o ritmo de peregrinação de Canindé (CE), 
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Juazeiro do Norte (CE), Carnaúba dos Dantas (RN), Aparecida 
(SP) ou até Rio de Janeiro (RJ), mas talvez faltasse o principal, 
o planejamento para determinar prioridades de diversas áreas 
necessárias para fortalecer o Turismo, a geração de renda, cria-
ção de empregos e fluxo econômico maior. Sendo a presença da 
imagem marca do cenário do semiárido potiguar, se tornando 
um marco de religiosidade: “A grande marca do Santuário ainda 
é o uso católico e cultural, além do marketing político dos seus 
idealizados” (AZEVEDO, 2012).

Além disso, observou-se, através da fala do Pároco, que 
ocorreu em alguns estabelecimentos, aumento no preço de 
produtos vendidos em farmácias, lojas, supermercados e mer-
cadinhos locais, um dos reflexos da falta de planejamento 
participativo local inexistente, antes e depois da construção.

Em relação aos impactos positivos que ocorreram em 
Santa Cruz após a construção do Complexo, Vicente Neto (Pároco 
de Santa Cruz) afirma que novos leitos em pousadas foram 
criados, surgiram novos restaurantes e ocorreu aumento no 
número de turistas e visitantes na cidade. Quanto aos negati-
vos, destaca que o maior deles se dá na falta de credibilidade 
da comunidade em pensar que o Complexo possui potencial 
turístico que se sustente ao longo dos anos.

Ao que se refere aos investimentos governamentais, o 
Pároco destaca que se espera que a nova gestão municipal 
invista de forma mais arrojada na cidade, em especial, ao que 
se refere à divulgação do Complexo que, segundo ele, é visitado 
por pessoas de várias classes sociais, lugares, nacionalidades, 
escolaridades e idades.

O Pároco afirma, ainda, que a cidade de Santa Cruz é 
diferencial diante às demais cidades que compõem o Polo Agreste 
Trairi pelo seu tamanho e por ser uma cidade polo, possuindo 
comércio variado e, agora, por possuir o Complexo. Afirma que 
há a necessidade, porém, de haver uma maior divulgação do 
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Complexo tanto pela Paróquia quanto pela Prefeitura através 
da Secretaria de Turismo da cidade, além de existir um maior 
acolhimento por parte da população e melhoria na infraestru-
tura geral da cidade, para que, só assim, o destino se sustente 
em longo prazo.

Ao que se refere à economia local, configura-se que a situ-
ação atual do município possui investimentos governamentais 
após a construção do Complexo e está evoluindo gradativamente, 
sendo que alguns projetos estão em andamento como a Vila do 
Artesão, Praça da Bíblia e o teleférico.

Marcela Pessoa, Secretária de Turismo de Santa Cruz, 
aponta que existe um estudo do primeiro ano após a constru-
ção que revelou que mais de 500 mil pessoas passaram pelo 
Santuário, porém não possui cópia do mesmo e nem tampouco se 
houve falar de tal estudo. Segundo a referida secretária, “Santa 
Cruz é a cidade polo do Trairi, ao ponto que a construção do 
monumento da Santa trouxe muito mais destaque para a cidade”. 
Em relação à quais fatores existem que impossibilitam a criação 
de um PDITS no município de Santa Cruz/RN, ela ressalta, por 
conseguinte, que “a secretaria ainda é muito nova, com apenas 
3 anos de criação. Estamos trabalhando e esperando apoio do 
Ministério do Turismo para realizarmos o PDITS”.

Quando questionada sobre quantos turistas em média 
visitam o Complexo de Santa Rita de Cássia por mês e por ano, 
a secretária de Turismo afirmou: “Não temos este dado preciso 
no último ano, pois não foi feito o estudo de fluxo turístico 
de 2012”. Em relação às cidades que mais emitem turistas a 
visitarem a cidade de Santa Cruz/RN, ela destaca as cidades 
dos estados do Rio Grande do Norte, em sua maioria, seguido 
das cidades da Paraíba e Pernambuco.

Em relação ao que poderia ser feito para que o Polo 
Agreste Trairi fosse mais reconhecido e inserido com mais 
ênfase nas políticas de incentivo do Governo Federal, Marcela 
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Pessoa afirmou que: “Seria mais reconhecido se conseguisse 
ser inserido no PRODETUR, o Polo Agreste Trairi, considerado 
o mais novo Polo, não podendo ser incluído no Programa”.

Quanto à capacitação da comunidade local para receber 
o Turismo Religioso na cidade de Santa Cruz/RN, constatou-se, 
através da fala dos stakeholders, que “Trabalhamos desde 2010 
com cursos de qualificação profissional através do SENAC. Já 
foram ministrados os cursos de garçom, recepcionista, quali-
dade no atendimento para taxistas e moto taxistas, orientador 
turístico, recepcionista, camareira, dentre outros” (Id. Ibid.).

Quando às perspectivas de criação de planos de promoção 
turísticas ao que se refere ao Complexo para os próximos anos, 
Marcela Pessoa afirma que: “Perspectivas existem, mas estamos 
esperando chamadas públicas no Ministério do Turismo”. 

Quanto às possíveis formas de minimização de impactos 
negativos que poderiam ser realizados no município de Santa 
Cruz/RN para que não haja comprometimento da realização do 
Turismo Religioso no município ao longo dos anos, destaca que 
deve ocorrer um planejamento sólido a médio e longo prazo, 
juntamente com o Plano Municipal de Turismo (Id. Ibid.).

No que se refere à Santa Cruz se configurar ou não como 
cidade de Turismo Religioso, a referida secretária inferiu que: 
“Sim, isto é Turismo Religioso, pois os fiéis vêm a Santa Cruz 
por uma devoção a nossa padroeira Santa Rita de Cássia” e que 
o desenvolvimento local através de estratégias da Secretaria 
ainda está em construção, tendo em vista que o Turismo se faz 
a médio e longo prazo, mas que já existia uma grande diferença 
de crescimento no comércio local e construção civil.

Seguindo o roteiro de entrevistas pré-elaborado para esta 
pesquisa, detectou-se, segundo relatos dos stakeholders, que Santa 
Cruz/RN passou por muitas transformações ao longo destes 
quase três anos de inauguração do Complexo do Alto de Santa 
Rita. Dentre estas transformações ressalta-se a construção de 
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novos postos de saúde e ampliação dos já existentes, melhoria 
no estádio de futebol, reformas de praças públicas, construção 
de novas moradias, restaurantes e pequenas pousadas.

Observou-se, ainda, na fala dos sujeitos da pesquisa supra-
citados, que através da construção do Complexo Turístico Alto 
de Santa Rita de Cássia o município de Santa Cruz implementou 
o Turismo Religioso, possuindo ambientes direcionados como a 
sala de ex-votos e memorial de Santa Rita com a vida da Santa e 
a história da construção do santuário, sala de promessas, sala de 
realização das missas, loja de produtos religiosos e restaurante.

Identificou-se, além disso, que a administração paroquial 
anterior acompanhou toda a parte da construção do Complexo 
sendo responsável por ceder a imagem da padroeira Santa Rita 
de Cássia para que fosse feito o protótipo do monumento criado, 
além do terreno para sua construção – o terreno pertencia à 
Igreja.

Alguns dos stakeholders, os comerciantes locais, acrescen-
tam que a cidade hoje se projeta para o mundo como “A Cidade 
Santuário” com a maior imagem católica do mundo, que é capaz 
de atrair romeiros das mais variadas partes do país, colocando 
Santa Cruz na rota do Turismo Religioso brasileiro. 

Apontou-se, porém, a necessidade de desenvolver o poten-
cial turístico de uma localidade no sentido de construir outros 
atrativos turísticos visando à diversificação turística para que 
assim o turista possa ficar mais tempo na localidade, gerando 
mais emprego e renda locais.

Averiguou-se que, inicialmente, os romeiros realizavam 
suas refeições, em sua maioria, no restaurante do Complexo, 
sendo que, atualmente, segundo alguns comerciantes ambu-
lantes que trabalham no trajeto que se destina ao Complexo, 
não almoçam mais na cidade e sim na cidade vizinha que fica 
a 28,9 Km de Santa Cruz/RN – Tangará –, na sua própria cidade 
ou trazem sua alimentação.
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A população local destaca que, além do Turismo Religioso 
representado pelo Complexo, Santa Cruz possui outras poten-
cialidades turísticas como a realização do Turismo de eventos 
e do Turismo Cultural, como a Festa da Padroeira de Santa 
Rita de Cássia, o MotoFest, o Festival de Quadrilhas, a Casa de 
Cultura, o Teatro Candinha Bezerra e o Museu Auta Pinheiro.

Outros stakeholders comentam que é perceptível o 
aumento na demanda de pessoas que vem em ônibus durante 
os finais de semana, aquecendo, consequentemente o comércio 
local, existindo estabelecimentos criados para receber estes 
turistas como restaurantes e pousadas e outros ampliados 
para melhor receberem os turistas e peregrinos que chegam 
a Santa Cruz.

Evidenciou-se, ainda, que a chegada das Universidades 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – e 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN) e do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN – em Santa 
Cruz contribuiu significativamente para a o desenvolvimento 
da cidade. Além disso, novos estabelecimentos comerciais foram 
construídos, houve maior valorização no preço de casas e ter-
renos, além de aumento de preços de aluguéis, mercadorias em 
geral e até mesmo aumento no número de vendas e compras 
de drogas pela população. Apontando, também, o aumento no 
número de assaltos e pequenos furtos, podendo estes estarem 
ou não relacionados com a construção do Complexo tendo em 
vista o surgimento, quase que concomitantemente, de todos 
estes estabelecimentos de ensino supracitados.

Alguns dos stakeholders, empresários locais, afirmam 
que possuem receio de investir em seus estabelecimentos para 
receber turistas e não receberem um retorno, afirmando que a 
cidade, de forma geral, não foi preparada para esse crescimento. 
Já os moradores de Santa Cruz pontuaram que a Paróquia vendeu 
a festa social da padroeira para empresários não residentes na 



Mayara Farias e Janaina Medeiros

131

cidade, dificultando a geração de renda para alguns comercian-
tes ambulantes que dependiam do ambiente para comercializar 
seus produtos.

Visitantes do Complexo reclamaram, em sua maioria, do 
pequeno espaço direcionado para o estacionamento (percebido 
em dias de comemorações e grande movimentação no ambiente) 
sendo fundamental sua ampliação, bem como mencionaram a 
necessidade de guias especializados no Complexo que pudessem 
dar maiores informações sobre a construção, sobre Santa Rita 
e sobre a devoção a ela.

Verificou-se que, no geral, há o pensamento de que a 
falta de um plano de desenvolvimento do Turismo local pode 
comprometer a continuação da atividade turística atual, onde 
mesmo sem haver um planejamento direcionado, a cidade recebe 
peregrinos, romeiros e turistas diariamente, modificando, 
consequentemente, as tradições, rituais e organização espacial 
da cidade.

Diante da presente pesquisa, contatou-se que o atual 
Pároco tem contato constante com turistas que visitam ao 
Complexo Turístico e Religioso Alto de Santa Rita, influenciando 
diretamente na inserção de alguns momentos religiosos aos já 
existentes eventos da cidade de Santa Cruz, como celebrações 
religiosas semanais com devoção direcionada aos devotos que 
vão ao Santuário.

A principal modificação que a construção do Complexo 
ocasionou para a Igreja foi que, enquanto templo de fé,passou 
a receber visitas constantes de fiéis, devotos e turistas de todo 
lugar do país e, em consequência disso, o número de pessoas que 
frequentam a Igreja Matriz da cidade aumentou. Além disso, 
após a construção do Complexo, a Matriz passou a ficar aberta 
diariamente para receber a todos que desejam participar das 
celebrações e admirar sua beleza arquitetônica.
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Como principal atividade desenvolvida pela igreja, o 
Pároco destaca a realização de atividades de orações diárias 
que levam a palavra de Deus à comunidade e aos visitantes. 
Outrossim, em relação aos eventos religiosos, destaca que as 
principais comemorações realizadas na cidade de Santa Cruz 
são: Semana Santa, Festa de Maio (em homenagem à Padroeira 
da cidade – Santa Rita de Cássia), Semana missionária, Retiro de 
Carnaval, Romarias, Festas de Padroeiras nos bairros, Micareta 
FestCrist e o Natal.

Dentre estes eventos religiosos, o que mais se destaca, 
segundo o Pároco, é a “Festa de Maio”: período muito movi-
mentado na cidade, onde a sociedade se reúne com o objetivo 
principal de louvar a Deus e à Maria. 

O que ocorre em Santa Cruz, segundo o Pároco, pode 
e deve ser considerado como Turismo Religioso: “Os eventos 
religiosos em Santa Cruz, em especial as missas domini-
cais, que ocorrem às 10:00 horas da manhã na Capela do 
Complexo, são algo esplendoroso! Verdadeiras obras de 
Deus!”. Por fim, afirma que, enquanto comunidade católica, 
configura-se que a cidade de Santa Cruz é um local especial 
onde se pode sentir algo diferente, por ser este “um ambiente 
de paz e de Deus!”.

O MotoFest, segundo os agentes da pesquisa, é um evento 
realizado em agosto com aproximadamente quatro mil motoci-
clistas vindos de todas as regiões do Brasil que oferece atividades 
de recepção aos motociclistas, espetáculos culturais, animações, 
benção do padre, shows com bandas dos mais variados gostos 
musicais etc. Já o festival de quadrilhas ocorre em julho, no qual 
vários grupos disputam por os troféus e prêmios em dinheiro 
através de danças juninas.

Segundo o Pároco Vicente Netto, o Complexo possui apoio 
da Prefeitura Municipal para pagar pessoas que auxiliam na lim-
peza e a segurança do Complexo, além das despesas de energia 
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e água. Além disso, verificou-se que a Secretaria Municipal de 
Turismo atua como parceiro do Complexo em atividades de 
divulgação.

Moradores e comerciantes locais afirmam que o Turismo 
Religioso atual não é o responsável pelo desenvolvimento que 
vem ocorrendo em Santa Cruz, apesar de contribuir para a 
divulgação e marketing da cidade, mas que necessita modificar o 
desenvolvimento atual, pois os turistas só passam pelo Complexo 
e logo se vão, deixando pouco capital econômico circulando.

A comunidade ressalta que, em relação às mudanças 
espaciais, a cidade de Santa Cruz cresceu em número de novas 
construções, com destaque para estabelecimentos em que 
homenagearam Santa Rita de Cássia como pousadas, salões de 
belezas, lanchonetes e pousadas. Afirmaram, ainda, que houve 
aumento no valor de venda de imóveis nos mais variados luga-
res da cidade, com especulação imobiliária forte em terrenos 
próximos à construção do Complexo.

Constatou-se, por conseguinte, que as tradições de home-
nagem à Santa Rita continuam avivadas na memória popular e 
que a construção do Complexo fortaleceu os rituais religiosos 
e que só lamentam a festa em sua homenagem, a de padroeira, 
ter sido vendida para empresários.

Pode-se afirmar, portanto, que a mudança em rituais e 
tradições ocorreram em questões pontuais e que a nova orga-
nização espacial da cidade foi modificada em consequência da 
construção do Complexo Turístico Religioso Alto de Santa Rita.

Os stakeholders afirmam que ocorreram impactos em todos 
os âmbitos da realidade de Santa Cruz, tendo sido destacado, 
em especial, no presente capítulo, os impactos socioeconômicos 
e culturais, mencionam ainda que a construção do Complexo 
Turístico Religioso Alto de Santa Rita possibilitou geração, 
mesmo de forma incipiente, de emprego, ocasionou maior 
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movimentação de pessoas na cidade, provocou crescimento da 
cidade no sentido de extensão territorial, possibilitou receber 
turistas com o monumento construído, aumentou o número 
de pessoas frequentando a missas, tanto na Matriz quanto na 
igreja do Complexo.

Permitiu-se, ainda na visão dos stakeholders, que Santa 
Cruz fosse reconhecida em nível de Estado e de Brasil, ocasio-
nando um sentimento de orgulho por parte dos moradores 
em residirem na cidade da maior Santa católica do mundo. 
Igualmente, cursos gratuitos foram direcionados para a comu-
nidade através de parcerias com o SEBRAE da cidade, bem como 
restaurantes e pousadas foram criados.

Quanto aos impactos negativos, a comunidade apon-
tou para a falta de um planejamento direcionado ao Turismo 
Religioso inserido na localidade. Segundo alguns moradores 
da cidade, o motivo principal para a construção teria sido uma 
estratégia política para conseguir votos da população.

Constatou-se, por conseguinte, que a construção não 
gerou tantos empregos como divulgaram. Ademais, existem 
momentos em que a cidade recebe um grande número de pes-
soas e elas dispõem de um espaço reduzido para se locomover 
no Complexo, o qual possui número insuficiente de banheiros 
em sua estrutura física, além de não ser considerado um local 
adaptado para a visitação de pessoas com deficiência.

Houve aumento na especulação imobiliária após a  
construção do Complexo. Outrossim, não afirmaram, em sua 
maioria, que ocorreu aumento no preço dos produtos de lojas, 
supermercados e/ou farmácias. Afirmam, ainda, que não existiu 
um planejamento participativo e que houve intenção de realizar 
marketing político em campanhas para o cargo de prefeito no 
ano de 2012.
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Constatou-se que Santa Cruz não possui infraestrutura 
turística adequada a um destino turístico religioso, e para o 
desenvolvimento deste âmbito no município, as mudanças prio-
ritárias seriam na infraestrutura local, no sistema de transporte, 
na segurança e na questão da identidade histórico-cultural da 
cidade, bem como dos atrativos e potencialidades da cidade.

Segundo o Pároco, a construção do Complexo modificou 
a cultura local, a economia, o número de empregos locais e 
trouxe mais mudanças positivas que negativas para a cidade 
de Santa Cruz. Além disso, pontuou que a referida construção 
não modificou os índices de poluição local tendo em vista a falta 
de Educação ambiental dos turistas, destacando que a maioria 
deles chega de ônibus, vans ou carros – com exceção de dias 
de procissões, momento em que não é permitida a subida de 
veículos até o final do percurso, o monumento de Santa Rita 
de Cássia. 

O Pároco infere, também nesta perspectiva negativa, 
que não houve aumento no número de casos de prostituição 
e de uso de drogas na cidade que possa ser direcionada como 
consequência da construção do Complexo. 

Reafirma, por conseguinte, que é da Paróquia a respon-
sabilidade de administrar o Complexo, mas que conta com 
apoio da Prefeitura Municipal nessa tarefa. Afirma, também, 
que após a construção do Complexo a cidade de Santa Cruz está 
“mais movimentada”, tendo impulsionado o Turismo Religioso, 
mas, em contrapartida, estimulou o aumento na especulação 
imobiliária local. 

Quanto à principal modificação que ocorreu na cidade 
após a construção do Complexo, o Pároco destaca que foi na 
estética, por se tratar de um monumento grandioso, visto 
antes mesmo de se chegar ao município de Santa Cruz, sendo 
divulgado em vários lugares do Brasil.
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De acordo com Vicente Neto, o Santuário recebe em média 
10 mil visitantes ao mês e uma média de 200 mil por ano, com 
destaque para aqueles oriundos das cidades de Natal, Ceará-
Mirim, Parnamirim, João Câmara e Mossoró, e de municípios 
do estado da Paraíba e de Pernambuco. No entanto, o Polo 
Agreste Trairi necessita que haja maior vontade e interesse da 
comunidade e dos gestores para que possa ser mais conhecido e 
inserido com mais ênfase nas políticas públicas de incentivo ao 
turismo do Governo Federal. Isso resultaria em uma sociedade 
mais desenvolvida em todos os seus aspectos.

No que se refere à capacitação da população, Vicente Neto 
afirma que muito pouco foi feito, particularmente por falta de 
interesse da própria comunidade em participar dessas ações. 
Há, sob este prisma, uma perspectiva de criação de planos de 
promoção turística pela Igreja, no que concerne, principalmente, 
às realizações voltadas para o Complexo para os próximos 
anos, em especial às parcerias que estão sendo realizadas com 
a Prefeitura Municipal.

Para o não comprometimento do desenvolvimento turís-
tico com o passar dos anos, acredita que a infraestrutura local 
deve ser melhorada e adequada continuadamente e, princi-
palmente, que haja uma sensibilização da comunidade em se 
tratando de entender a importância do Turismo Religioso para 
o desenvolvimento responsável na cidade em que eles vivem.

A Secretária de Turismo, Marcela Pessoa, considera que, 
após a construção do Complexo Turístico e Religioso Alto de 
Santa Rita, houve modificação da cultura e da economia locais, 
não tendo havido aumento no índice de poluição local, nem 
aumento no uso de drogas, nem de prostituição. Assegura, 
ainda, que o Turismo Religioso não modificou de forma nega-
tiva os rituais religiosos que existiam antes da construção do 
Complexo Turístico Religioso do Alto da Santa e que o mesmo 
possibilitou aumento do número de empregos locais. Afirma, 



Mayara Farias e Janaina Medeiros

137

por conseguinte, que o Complexo Turístico Religioso do Alto 
da Santa trouxe mais mudanças positivas que negativas para 
Santa Cruz, não tendo sido o mesmo uma idealização política 
e que será conservado a longo tempo.

Segundo a secretária, não ocorreu aumento no preço 
dos produtos de lojas, supermercados e/ou farmácias após a 
construção do Complexo e que ocorreu sim um planejamento 
participativo antes de sua edificação. Não havendo utilização da 
imagem do Complexo para marketing político em campanhas 
para prefeito de 2012, admitindo, porém, que a infraestrutura 
turística da cidade não é adequada a um destino Turístico 
Religioso (Id. Ibid.).     

Quanto aos impactos positivos que ocorreu em Santa Cruz 
após a construção do Complexo, a secretária destaca: “Geração 
de emprego e renda; orgulho da população em dizer que mora 
na Cidade Santuário, cidade que tem a maior imagem católica 
do mundo. Modificou muito com o ego dos santa-cruzenses”. 
Sobre os impactos negativos, afirma que “por enquanto não 
ocorreu nenhum impacto negativo relevante”. 

Sobre a principal modificação quanto à construção do 
Complexo, Marcela Pessoa ressalta que a “cidade ganhou desta-
que regional e nacional trazendo mais renda para o município”. 
Quanto às principais atividades desenvolvidas na Secretaria 
de Turismo que são direcionadas ao Complexo destacou-se a 
promoção e divulgação do Santuário.

Diante de tudo que foi exposto e considerando perspectiva 
dos stakeholders, pode-se afirmar que o Turismo Religioso na 
cidade de Santa Cruz ainda está consolidando sua efervescência, 
contudo, os motivos pelos quais os peregrinos a escolhem como 
destino já estão traçados, sendo eles as práticas do Turismo 
Religioso motivado pela fé. 
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Análise e discussão dos resultados
O Turismo, enquanto atividade humana capaz de trans-

formar o espaço, é facilitador de uma nova construção e recons-
trução do lugar turístico, sendo o Estado um precursor para que 
isso ocorra, utilizando, para esta finalidade, políticas públicas 
direcionadas. Ao ponto que, em Santa Cruz, o que existiu foi uma 
articulação entre o poder público local com a Igreja Católica, 
com a utilização de investimentos do Governo Federal para a 
construção do Complexo Turístico Religioso Alto de Santa Rita, 
onde anteriormente existia o Monte Carmelo, como forma de 
atrair visitantes, fiéis e peregrinos para a cidade e dinamizar 
a economia local.

Por conseguinte, pode-se afirmar que o Turismo Religioso 
pode beneficiar tanto a comunidade de Santa Cruz quanto às 
comunidades circunvizinhas, no sentido de modificar de forma 
positiva e significativa os aspectos políticos, ambientais, eco-
nômicos, culturais e, fundamentalmente, sociais, melhorando, 
de certa forma, o nível da qualidade de vida das pessoas que 
estejam interligados ao desenvolvimento da atividade turística 
de forma planejada.

Constatou-se que a maioria dos turistas/peregrinos são 
do próprio Estado do Rio Grande do Norte, tendo como segundo 
maior emissor o Estado da Paraíba seguido de Pernambuco, 
Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Aproximadamente 
45% destes turistas são casados, 32% são solteiros, 13% são 
separados e 10% são viúvos.

Evidenciou-se, ainda, que, para chegar até o Complexo, a 
grande maioria (72%) utiliza ônibus de excursão, 11% fazem uso 
do carro próprio, 10% usam o serviço de mototáxi e 7%, outros 
meios (a pé, em grupo ou sozinho, bicicleta ou carro de locação).

A maioria dos turistas que visitam Santa Cruz possui 
casa própria, são do sexo feminino, estão nas faixas de idade 
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entre 26 a 50 anos, com ganho de até três salários mínimos, 
muitos deles aposentados. Além disso, aproximadamente 86% 
dos turistas afirmam ter contato com a comunidade somente 
no momento da visitação ao Complexo, 79% consideram que o 
Turismo impacte diretamente na cultura e economia local e 
93% afirmam que a atividade do Turismo Religioso na cidade 
é autêntica.

Sobre os impactos positivos que podem ter ocorrido após 
a construção do Complexo Turístico Religioso do Alto da Santa 
Rita, os turistas destacaram: maior divulgação da cidade em 
âmbito nacional; geração de emprego e renda; movimentação 
de capital humano e econômico; crescimento da cidade; pos-
sibilidade de atrair turistas do mundo inteiro; fortalecimento 
da fé em Maria; ter um atrativo turístico chamativo.

No que tange aos impactos negativos que existem em 
Santa Cruz/RN após a construção do Complexo Turístico 
Religioso do Alto da Santa, os turistas pontuaram que: faltam 
guias de Turismo no local; falta acessibilidade para cadeirantes; 
cobrança de valores altos em refeições e água; pouco espaço 
para circular em dias de grande movimentação; estacionamento 
com pouco espaço; há muito lixo no chão em dias de romarias; 
falta de guias de turismo especializados no Complexo; espaço 
interno da igreja é pequeno para o público conseguir ficar 
sentado na capela em dia de grandes eventos; falta de corrimão 
ao longo do trajeto.

Sobre as principais modificações que a construção do 
Complexo Turístico Religioso do Alto da Santa propiciou para a 
cidade de Santa Cruz/RN, diante de tudo o que o turista viu na 
mídia de seu local de origem, destacaram que souberam que: 
a cidade está mais movimentada; recebeu mais moradores de 
outras cidades; recebe muitos turistas todos os meses; possui 
a maior santa católica do mundo.
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Perguntou-se, também, se era a primeira vez que o turista 
visitava o Complexo Turístico Religioso Alto de Santa Rita, e 
se era, por que voltaria ou não. A maioria respondeu que era a 
primeira vez e que voltariam sempre que tivesse oportunidade, 
dinheiro e tempo.

O Turismo Religioso na cidade de Santa Cruz se revela, 
pois, como um agente transformador do lugar, haja vista a 
construção de novos espaços como restaurantes, pousadas, 
pontos comerciais, entre outros. 

Além disso, surgiram algumas problemáticas apontadas 
ao longo deste trabalho, como a falta de uma infraestrutura 
adequada para receber turistas, sinalização precária, transporte 
público incipiente, profissionais não qualificados a atender a 
demanda turística, e diversos problemas ocasionados em dias 
de grande movimentação na cidade e em visita ao Complexo 
Turístico Religioso Alto de Santa Rita.

Nesta ótica, o envolvimento comunitário deve ocorrer de 
diferentes formas, no qual os benefícios necessitam propiciar 
maior conhecimento e estímulo para um envolvimento baseado 
no comprometimento e no desenvolvimento sustentável da 
atividade turística em Santa Cruz. Despertando, neste sentido, 
para um planejamento participativo baseado em um aprendizado 
recíproco, no qual os envolvidos devem entender as dificuldades 
a serem enfrentadas ao longo do desenvolvimento do Turismo 
Religioso na localidade.

Reafirma-se que ocorreram melhorias em alguns quesitos 
da infraestrutura local, possibilitando maior acessibilidade a 
alguns pontos da cidade, melhoria no atendimento de alguns 
comércios, aumento na procura por qualificação profissional 
e a diversificação das atividades no comércio local. No sentido 
de que a construção possibilitou que a cidade ganhasse um 
cartão postal chamando a atenção de todos que trafegam pela 
BR-226 e que novos ambientes comerciais e receptivos fossem 
construídos. 
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Além disso, empreendimentos já existentes na cidade 
procuraram por ampliar seus espaços bem como aumentaram o 
número de empregos diretos para atender a demanda turística, 
mesmo que mais notadamente em dias de realização de eventos 
religiosos na cidade. Ao ponto que devem ser criadas, funda-
mentalmente, medidas direcionadas à busca por atrair de forma 
mais eficiente e efetiva os fiéis e peregrinos para permanecerem 
por mais tempo na cidade de Santa Cruz, usufruindo de outros 
equipamentos turísticos e contribuindo com mais veemência 
com o desenvolvimento sociocultural e econômico local.

Apontamentos finais 
A partir do que foi levantado e analisado no presente 

trabalho, pode-se concluir de que a cidade de Santa Cruz é um 
dos destinos religiosos mais procurados do estado do Rio Grande 
do Norte, que possui, porém, problemas de infraestrutura 
turística para receber os romeiros, peregrinos e turistas.

A cidade modificou, de forma geral, questões de espacia-
lidade, rituais religiosos e culturais bem como dinamicidades 
das atividades econômicas realizadas no cotidiano dos santa-
cruzenses, especificamente, em dias de grande movimentação 
de pessoas como consequência da realização de eventos ou 
momentos religiosos como romarias, procissões, pagamento 
de promessas, dias santos e dias de missa em devoção à Santa 
Rita de Cássia.

Diante da inserção do Turismo Religioso ocorreu, por 
conseguinte, um reconhecimento e valorização da população 
local com o sentimento de pertencimento da cidade com a maior 
Santa católica do mundo em forma de monumento, passando a 
cidade de Santa Cruz a ser mais reconhecida como a Cidade da 
Santa, tanto por quem visita a cidade quanto pelos moradores 
que utilizam tal referência para informar o local onde mora.
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Espera-se que o trabalho aqui exposto seja visto como 
início de uma reflexão sobre o que pode ser melhorado e modi-
ficado através de observações e estudos sobre a realidade de 
desenvolvimento da atividade turística na cidade de Santa 
Cruz, levando em consideração, pois, a inserção do Turismo 
Religioso, o qual deve possuir políticas direcionadas à manu-
tenção e divulgação de formas adequadas tanto para os turistas 
e, principalmente, para a comunidade, no sentido de que, se 
um destino não é satisfatório a atender as necessidades ao 
menos da população local, a mesma não está preparada para 
receber turistas.

Atualmente, a cidade de Santa Cruz está inserida como 
roteiro turístico do estado do Rio Grande do Norte e, apesar de 
não ter tido a participação direta da comunidade no planeja-
mento para a inserção do Turismo Religioso na localidade, está 
sendo divulgada como um destino que tem a tendência de crescer 
com o passar dos anos, atraindo, porquanto, fiéis e peregrinos 
de todas as partes do Brasil, motivados, fundamentalmente, 
pelo sentimento fundante do Turismo Religioso: a fé.
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Atuação e interação de 
stakeholders no processo de 

implantação do Turismo 

um estudo no município de Sítio Novo-RN
Aylana Laíssa Medeiros Borges

Mauro Lemuel de Oliveira Alexandre

Este trabalho aborda a temática ligada à teoria dos stake-
holders e sua relação com o Turismo, mais precisamente voltada 
para a lógica de município turístico, em que diferentes atores 
buscam um propósito maior de crescimento e desenvolvimento.

Conforme Boullón (2005, p. 39) “com o termo município 
são designados os diferentes tipos de organização políticas 
cuja função é administrar os interesses particulares de comu-
nidades instaladas no território de um país”. Considerando 
as organizações administrativas como sendo o poder público 
de uma localidade, tem-se que, além dessas, o setor privado 
e as instituições não governamentais também constituem a 
formação de um município.

No que concerne ao termo stakeholders sua definição 
no meio acadêmico deu-se desde o início da década de 1960, 
quando então passou a ser inserido de forma gradativa “nas 
pautas de discussões, em âmbito internacional, por estudiosos 
e praticantes da estratégia e da administração” (CORADINI, 
2011, p. 17).
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Baseando-se na concepção de diferentes autores, Jião 
(2010) esclarece que o termo stakeholders refere-se a empresá-
rios ou gestores que buscam priorizar seus interesses e os dos 
outros grupos também interessados em uma mesma atividade, 
podendo ser eles funcionários, clientes, fornecedores, e, entre 
outros, comunidades.

 Partindo dessa percepção, tem-se que observar os 
relacionamentos entre os grupos de interesse existentes em 
determinada atividade ou ação prevista, levando em conta 
certas necessidades dos atores envolvidos, pode ser um fator de 
contribuição para o planejamento de algo que se deseja fazer.

Desse modo, o referido estudo está voltado para a muni-
cipalidade, no que se refere à articulação e interação dos atores 
de um município, no processo de implantação/planejamento 
do Turismo. Para tanto, destaca-se como processos metodoló-
gicos, a pesquisa de perspectiva descritivo-exploratória e com 
abordagem qualitativa. Esclarecendo que como instrumento de 
coleta utilizou-se de entrevista semiestruturada e que a análise 
dos dados foi realizada por meio da técnica análise de conteúdo.

No decorrer deste capítulo, será apresentado o seguinte 
tópico: Abordagem teórica dos stakeholders. Em seguida, têm-se 
os resultados da pesquisa, as considerações finais e as referên-
cias utilizadas para elaboração deste trabalho. É importante 
ressaltar que o estudo teve como objetivo geral compreender os 
mecanismos de atuação e interação dos stakeholders no processo 
de planejamento e implantação do Turismo no município de 
Sítio Novo/RN.

Abordagem teórica dos stakeholders
As mudanças ocasionadas no mercado em virtude da 

globalização têm requerido dos gestores, tanto do setor privado 
quanto público, diferentes formas de posicionamento e/ou um 
foco diferenciado na maneira de gerir empresas e/ou municípios. 
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Nesse sentido, a abordagem voltada aos stakeholders apresenta-se 
como pertinente para incrementar esta discussão, haja vista 
tratar-se de uma forma diferenciada de gestão. 

Segundo Freeman (2004, p. 229), considerado o principal 
teórico desta abordagem, stakeholders apresenta-se como “qual-
quer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelo 
alcance dos objetivos de uma organização”. Para Carrol (2004, 
p. 1), autor que também discute acerca da temática, elucida que 
stakeholder seria um indivíduo ou grupo, com quem a organização 
interage e que nela possui algum interesse, esclarecendo ainda 
que como principais partes interessadas estariam “os consu-
midores, funcionários, proprietários, comunidade, governo, os 
concorrentes e o meio ambiente”.

Dessa maneira, com base nos conceitos mencionados, 
entende-se que gerir os interesses de grupos distintos apre-
senta-se como algo pertinente, para estabelecer boas relações 
entre os envolvidos, além de possibilitar que metas e objetivos 
propostos sejam atingidos de maneira a satisfazer aos variados 
atores existentes em determinada ação.

Além dos autores citados, Delgado (2011) mencionam 
estudiosos como Donaldson e Preston (1995) e Clarkson (1995) 
que também versam acerca da abordagem de stakeholders. 
Definições e tipologias são apresentadas por tais autores, a fim 
de proporcionar um melhor entendimento sobre a abordagem.

Desse modo, Donaldson e Preston (1995), em se tratando 
da teoria de stakeholders, dividem-na em três grupos inter-re-
lacionados, como pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Os três aspectos da Teoria do stakeholder

Fonte: Donaldson e Preston (1995, p. 74)

No tocante aos aspectos da teoria, de acordo com os 
autores, são classificados como: descritivo, instrumental e 
normativo. Mediante a referida informação, para Donaldson e 
Preston (1995) cada aspecto representa para a teoria de stakehol-
ders o seguinte:

•  Descritivo: é usado para descrever e/ou definir as partes 
interessadas com base nos seus interesses e não apenas 
pelo interesse da corporação em si.

•  Instrumental: busca-se identificar a conexão, ou a falta 
dela, no processo de gestão de stakeholders e no alcance 
dos objetivos da organização. 

•  Normativo: visa examinar como ocorre o funcionamento 
da organização. De outro modo, o aspecto normativo tenta 
identificar como funciona o modelo de gestão utilizado 
pela empresa, incluindo questões éticas e a filosofia da 
mesma, além de buscar esclarecer os motivos de se con-
siderar os interesses dos stakeholders. 
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Segundo Delgado (2011, p. 27) no estudo de Donaldson e 
Preston (1995) “os três aspectos da teoria estão inter-relaciona-
dos, pois a partir da construção dos aspectos éticos da empresa 
(nível normativo) é possível definir a importância dos grupos de 
interesse e estabelecer as dimensões descritiva e instrumental”. 
Percebe-se que, tanto o aspecto descritivo quanto o instrumental 
estão constituindo este último e tornando-o o elemento que 
permite explicar como a teoria de stakeholders se revela. 

Para Rocha (2010, p. 17) todo relacionamento com os 
stakeholders inicia-se a partir do momento em que a organização 
começa a entender o que o stakeholder está procurando, para 
que assim os objetivos deste também sejam alcançados. O autor 
ainda esclarece que o uso de técnicas que proporcionem uma 
visão geral de toda a hierarquia de valor para o stakeholder é 
essencial e elucida que a entrevista em profundidade com os 
principais stakeholders é um dos meios a serem usados para a 
identificação do que os stakeholders valorizam. 

Mediante a consideração da identificação sobre o que os 
stakeholders envolvidos em determinado processo valorizam, 
tem-se, ainda, a classificação desses com relação à prioridade 
de envolvimento.

Assim, na tipologia dos stakeholders, destaca-se a classifica-
ção apresentada por Freeman et al. (2007) e Clarkson (1995) cujos 
grupos de interesse são divididos em primários ou secundários.  

Conforme Teixeira e Domenico (2008), o estudo de Freeman 
(2004a) categoriza os stakeholders em investidores (ou financia-
dores, incluindo acionistas), empregados, clientes, fornecedores 
e comunidade. E no que se refere à classificação desses grupos, 
Freeman, em seu estudo realizado no ano de 1984, os diferenciava 
em stakeholders primários e secundários por meio de vínculos 
contratuais, de modo que os primários seriam aqueles que 
possuíssem contratos firmados com a empresa e os secundários 
aqueles que não possuíssem tais contratos (DELGADO, 2011).
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Vale salientar que foi no estudo realizado por Freeman 
et al. (2007) que se passou a afirmar que, em qualquer ativi-
dade, a comunidade deve ser considerada como um stakeholder 
primário, mesmo sem existir um contrato formal, haja vista o 
poder da comunidade em estar reagindo a ações que não sejam 
satisfatórias a eles.

Para Freeman (1984) os stakeholders primários seriam 
os funcionários, os clientes, a comunidade, os financiadores e 
fornecedores, enquanto que os secundários seriam o governo, 
os grupos de associações, a imprensa e os competidores/
concorrentes.  

No que compete ao estudo de Clarkson (1994 apud 
TEIXEIRA; DOMENICO, 2008, p. 331) “os stakeholders primários 
são aqueles com os quais a empresa mantém um relacionamento 
contratual e são afetados diretamente por ela no desenvol-
vimento de suas atividades e decisões”. Esclarecendo que os 
stakeholders seriam: os acionistas e investidores; os emprega-
dos; os consumidores; os fornecedores; os clientes; e os public 
stakeholders (grupos que estabelecem leis e regulamentações 
e as fazem cumprir, e a quem são devidos impostos e outras 
obrigações).

Com relação aos stakeholders secundários, para Clarkson 
(1994) “são aqueles cujo relacionamento não é regulado por 
contratos” (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). Destaca-se, contudo, 
que os grupos da sociedade, levando em conta o papel que 
desempenham, podem tornar-se um ator influenciador para 
as ações de uma empresa, podendo ser considerado, portanto, 
um stakeholder primário.

Para Rocha (2010, p. 7), “na visão baseada na gestão dos 
stakeholders, a empresa é vista como o centro de uma rede de 
públicos interessados”, públicos esses que em um “negócio 
incluem consumidores, empregados, proprietários, comunidade, 
governo, concorrentes e o meio ambiente natural” (CARROL, 
2004, p.1).
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Nesta perspectiva, relaciona-se à abordagem de stakeholder 
a implantação e planejamento do Turismo em um destino, tendo 
em vista o planejamento ser uma ferramenta de contribuição 
para o desenvolvimento de longo prazo da referida atividade, 
em uma localidade.

Sendo assim, Vieira (2007, p. 39) esclarece que, em se tra-
tando dos diferentes atores do Turismo, ou seja, “os stakeholders 
turísticos, que interagem nesse meio, afetando ou sendo afetados 
por essa atividade”, são: os turistas, os residentes, as empresas 
locais, o setor público, as organizações não governamentais e 
os investidores.

Dessa maneira, é considerando a relevância da atuação e 
do envolvimento dos grupos de interesse do Turismo, haja vista 
as alterações ocasionadas no destino em função da implantação 
da atividade, que levar em conta o interesse e as necessidades 
dos grupos existentes torna-se uma ação significativa.

A ideia de gestão de stakeholders pode ser entendida como 
“um conjunto de relações entre grupos que têm um interesse 
nas atividades que compõem um negócio” (FREEMAN, 2007, p. 
9). Para o autor, tal modelo de gestão surgiu com o propósito 
de não apenas considerar os interesses de acionistas, em se 
tratando da busca por lucro, mas de incorporar outros agentes 
(funcionários, comunidade local, fornecedores, por exemplo) e 
considerar suas necessidades no processo dos negócios.

Desse modo, entende-se que relacionar a gestão de 
stakeholders com a questão do Turismo pode ser algo significa-
tivo, que estimule positivamente as relações geradas entre os 
grupos. Uma vez que, no que se refere ao Turismo, ao planejar 
ações voltadas para prática da atividade, é interessante que 
essas levem em consideração as dúvidas, os interesses e as 
necessidades das partes interessadas como forma de gerir 
benefícios para todos os envolvidos. 
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Dessa maneira, ressalta-se, portanto, que Segundo Getz e 
Timur (2005) a aplicação da teoria dos stakeholders, no contexto 
de destino, exige incorporar as opiniões das partes interessadas 
no planejamento estratégico do Turismo para a localidade. 

Resultados da pesquisa
Foram construídos 2 (dois) blocos de análise, Blocos 1 e 2, 

tendo as perguntas sido respondidas por 10 (dez) entrevistados, 
identificados pelas letras de “A” a “J”. Explica-se que,por razões 
de espaço, somente trechos mais representativos das narrativas 
são socializados.

BLOCO 1: Papel, atuação e interação dos stakeholders

Os quadros a seguir apresentam algumas falas que sin-
tetizam as impressões e opiniões dos entrevistados quanto ao 
papel dos grupos de stakeholders no município estudado. 

Quadro 1 – Percepção quanto à função no que se 
refere a atividade turística

ENTREVISTADO FALA

A
“... existe a necessidade da gente, de vamos dizer 
assim, de melhorar as condições de acessibilidade a 
esses pontos”.

B
“... o primeiro passo, diante da realidade de Sítio 
Novo, seria sensibilizar o gestor maior”.

C

“é a questão do planejamento né, de tá buscando 
ai a questão do inventariado mesmo, dos atrativos 
turísticos né, a questão da sensibilização da comu-
nidade, é da mobilização, tá elaborando os projetos 
na questão da infraestrutura...”.

D
“... é assim... eu acredito na relação do Turismo com 
a Emater... tanto que já teve atividades realizadas 
pela Emater...”.

E
“... a gente faz rapel, tirolesa... é o Turismo de 
aventura”.
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F
“eu sou o proprietário do castelo... eu faço a dife-
rença, né... porque é um atrativo muito importante 
para Sitio Novo...”.

G
“... eu recepciono os turistas... falo a história do 
município... do castelo”.

H “... é de... de... alimentar as pessoas”.

I
...”a função... é de mostrar o artesanato para as 
pessoas...”.

J
“... as pessoas gostam da alimentação... fico triste 
porque não tenho um banheiro melhor... um espaço 
melhor...”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Diante da fala do entrevistado (A) (Quadro 1), elucida-se 
que para Pinheiro (2011) o Estado, ou melhor, o poder público 
contribui para a posição estratégica do destino, sendo respon-
sável pela eficiência dos serviços públicos. No entanto, nesta 
pesquisa em específico, a entrevistada (B) revela que o gestor 
municipal ainda não tem o Turismo como uma área merece-
dora de investimentos e por esta razão o desenvolvimento da 
atividade é adiado.

Boullón (2005) elucida que há setores, departamentos 
e secretarias de Turismo espalhadas pelo Brasil, contudo, em 
muitos casos, ocorre o compartilhamento dessas com uma 
mesma secretaria de cultura, esporte, dentre outros, que acabam 
por tornar o desenvolvimento do Turismo uma utopia. Nota-se, 
portanto, uma base burocrática formal, mas que não tem sentido 
do ponto de vista do desenvolvimento local, pois a atividade 
passa a ser uma ação secundária. Fato que se observou neste 
estudo, pois o município de Sítio Novo dispõe de uma secretaria 
conjunta, nomeada: “Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer”.

É importante realçar ainda (PINHEIRO, 2011) que a 
iniciativa privada pode dinamizar a economia da atividade 
turística e do município, a partir do momento em que faz 
investimentos na área. E que de acordo com Andrade (2006), o 
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Turismo é uma atividade que requer a utilização de serviços de 
recepção, hospedagem e atendimentos aos grupos ou indivíduos 
que estejam fora do seu lugar habitual. 

Assim, considerando os esclarecimentos quanto às 
necessidades de investimentos e a pertinência de serviços 
variados (recepção, restauração, entre outros) para atenderem 
a demanda, pode-se observar a partir da investigação que a 
maioria dos entrevistados entende, mesmo que de forma sim-
plificada, qual a sua função no que se refere ao desenvolvimento 
da atividade turística. 

Quadro 2 –Percepção quanto à postura dos diferentes 
grupos nas ações voltadas para o Turismo

ENTREVISTADO FALA

A

 “... nós iniciamos esse ano com muitas coisas para ser 
arrumada né, e sabendo da importância do Turismo, 
mas não foi ainda a nossa principal meta nesse pri-
meiro ano né, nós tivemos outras prioridades que a 
gente, que estamos procurando organizar...”.

B

“... o gestor alega que por ser um equipamento 
privado... tem que dizer a realidade... que ele não vai 
dar total suporte, nem tem interesse de se envolver... 
infelizmente”.

C
“a prefeitura tem que desenvolver o Turismo para a 
comunidade”.

D

“... da infraestrutura, da sensibilização, de tá 
divulgando o município né, e tá proporcionando a 
capacitação da comunidade”. 
“... falta de conhecimento dele mesmo (popula-
ção), quais são as possibilidades que realmente 
a atividade turística pode desenvolver em sua 
comunidade”.

E
“a população não acreditava no meu trabalho (prá-
tica de esportes radicais)... nem no Turismo”. 

F

“... ainda tá precária, falta muito ainda, tipo um 
curso de capacitação para as pessoas, para atender 
as pessoas melhor... é, como se portar com os turis-
tas, entendeu?!”. 
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G
“... a comunidade dá informação aos turistas que 
chegar querendo saber onde é o castelo, onde tem 
um restaurante”.

H
“é difícil essa questão, é a comunicação, a falta de 
comunicação... a dificuldade que eu tô achando é só 
nisso ai, na comunicação”.

I
“mas é assim, as pessoas faz, mas não bota em prá-
tica, não se interessa”. 

J
“... o prefeito não tá ajudando... antes ela (prefeita) 
ajudava mais, tinha interesse... agora não tem”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Em um primeiro momento notou-se (Quadro 2), a partir 
da fala do entrevistado (A), que o município precisa ser orga-
nizado em outros setores, e por essa razão o desenvolvimento 
da atividade turística não se apresenta como principal meta, 
inicialmente. 

Outro ponto observado é acerca da importância de se 
estabelecer relação entre a gestão municipal e o proprietário 
do atrativo privado existente no município, entendendo que 
o referido atrativo beneficia não apenas ao proprietário do 
mesmo, como também a comunidade local de uma maneira 
geral. Assim sendo, Corrêa e Pimenta (2009) explicam que o 
desenvolvimento do Turismo requer a participação dos órgãos 
governamentais, da iniciativa privada, da comunidade local, 
bem como dos turistas. 

Coradini (2011) também esclarece que é de grande valia 
sensibilizar os grupos de interesse envolvidos no Turismo, em 
relação a objetivos do planejamento da atividade, para que, 
assim, sejam integradas proposituras coletivas. Percebe-se, 
então, a importância de se investir em ações que envolvam a 
busca pela qualidade na prestação dos serviços da localidade, 
o que significa incentivar a capacitação das pessoas envolvidas 
com o Turismo no município.
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Nesse contexto, tem-se ainda que a política (ver resposta 
do entrevistado J) é um fator influenciador no município, dando 
a entender que não se tem imparcialidade na realização das 
ações, mas sempre uma disputa entre correligionários e opo-
sição, o que dificulta o desenvolvimento do Turismo.

De acordo com Dias (2005), o Turismo implica perma-
nente articulação entre os setores público e privado, sem a 
qual a atividade turística não será completa para o visitante. 
Acredita-se, portanto, na pertinência de um trabalho em par-
ceria entre os atores que fazem parte do setor de restauração, 
especialmente, em se tratando da relevância da qualificação e 
capacitação de funcionários, melhores formas de divulgação dos 
serviços e comunicação entre prestadores de serviço e clientes/
consumidores (ver resposta do entrevistado H).

Quadro 3 – Quanto ao relacionamento com os outros 
grupos de interesse do Turismo do município

ENTREVISTADO FALA

A Não opinou.

B

“eu acho que eles fizeram o caminho contrário, 
houve muita divulgação realmente, mas ai quando 
o turista chega e se depara com um equipamento 
completamente sucateado, é terrível”. 

C
“... quando muda de governo começa tudo do zero 
de novo, tá entendendo, não tem continuidade, 
infelizmente”.

D
“as atividades feitas pela Emater ainda são desco-
nhecidas... e agora tão paradas...”.

E
“... eu nunca fui visto em Sítio Novo, a verdade é 
essa, entendeu”.

F
“... tá precisando ainda desenvolver uma consciên-
cia que existe parcerias no negócio do Turismo, 
entendeu?!”.
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G

“eu acho importante sentar com os donos dos 
restaurantes, de bares, desses imóveis e fazer esse 
trabalho, sabe, de tabelar preço, de ofertar um 
preço menor para aquele turista, para que ele volte 
novamente”.

H
“a questão aqui é a comunicação que não tá tendo 
entre os donos (dos empreendimentos)”.

I “não houve um relacionamento, um contato”.

J “pronto agora só que falta é estrutura, né?!”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Observando as respostas dos entrevistados (Quadro 3), 
torna-se pertinente realçar que, para Pinheiro (2011), é impor-
tante que o desenvolvimento de um destino seja baseado nas 
relações estabelecidas pelos atores sociais envolvidos na gestão 
e planejamento da atividade turística da localidade, fato que 
não vem sendo feito, uma vez que, segundo o entrevistado (F) 
ainda é preciso desenvolver uma consciência de que existem 
parcerias para o desenvolvimento do Turismo.

Destacando-se, portanto, a fala do entrevistado (C) sobre 
a questão da mudança de governo, Boullón (2005) explica que 
em se tratando de atitude política, o que ocorre é que os pro-
blemas herdados por cada político recém-chegado ao poder 
não são resolvidos, de um modo geral, em virtude da intenção 
de cumprir compromissos eleitorais. O que acontece de fato 
é que cada político e/ou gestão acaba por priorizar uma área 
diferente, o que ocasiona, muitas vezes, a não continuidade de 
ações anteriormente estabelecidas.

Mediante esse fato e a partir das entrevistas notou-se 
que, em relação à atividade turística, o que ocorre é o trabalho 
individual de cada ator, sem parcerias, sem troca de experiên-
cias, e, em sua maioria, sem busca de melhorias no campo do 
Turismo. Ações que dificultam o despontar da atividade e o 
desfrutar dos benefícios que esta pode vir a oferecer.



Aylana Borges e Mauro Alexandre

157

Quadro 4 – Sobre o envolvimento dos grupos de stakeholders com o Turismo

ENTREVISTADO FALA

A
“não tem preocupação com os outros setores... mas 
em 2014 a gente vai reunir esses grupos... né... pra 
desenvolver a atividade”. 

B
“os grupos de interesse ainda são poucos, e pousada 
não existe”.

C
“é complicado... a população ainda está começando 
a entender o que é Turismo”.

D
“a Emater possui interesse na área rural do muni-
cípio... pode desenvolver um Turismo rural ou de 
agricultura familiar”.

E  “não havia envolvimento...”. 
F “... o envolvimento é fraco demais”. 

G

“a própria comunidade não faz um trabalho voltado 
para a preservação, até para a população conhecer... 
a própria escola levar os alunos para conhecer os 
atrativos”.

H “não tenho envolvimento com os outros grupos”.
I “Não tem envolvimento”. 
J Não opinou.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Diante das narrativas (Quadro 4), observa-se a existência 
de elementos como falta de interesse, ausência de atores e/ou 
setores primordiais no município, como é o caso do setor de 
hospedagem, bem como insuficiência de entendimento por 
parte da população quanto ao que é a atividade turística e quais 
suas vantagens/desvantagens para determinada localidade. 

Segundo o entrevistado (F), o envolvimento entre os 
grupos de interesse são “fracos demais”. Acredita-se, portanto, 
que tal situação acontece em razão de tais grupos não se identi-
ficarem enquanto elementos essenciais para o desenvolvimento 
do Turismo e não possuírem informações sobre a atividade 
que os estimulem a investir e acreditar nas possibilidades e 
oportunidades criadas em virtude da atividade turística. 
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Quadro 5 – Articulação com os diferentes grupos 
de stakeholders para o planejamento

ENTREVISTADO FALA

A
“ir buscar parceria com outros órgãos... Federal ou 
Estadual... a gente deve fazer uma parceria para 
fortalecer mais”.

B
“antes não existia articulação entre os grupos, só 
existiam os dois mentores que discutiam, e daí a 
atividade girava em torno só de eventos mesmo”.

C
“a gente sempre buscava escutar a comunidade, tá 
entendendo, para poder elaborar o plano e assim 
sempre era participativo”.

D
“... a Emater tem poucos profissionais, mas o con-
vite para fazer parceria tem que ter”.

E
“... precisa de mostrar para ele ali, abrir o leque ali 
e mostrar para ele a possibilidade que ele tem de 
crescer como empresário” .

F “... os contatos com os grupos são muito vagos...”.

G
“... os grupos não chegaram a sentar para discutir as 
questões do Turismo... às vezes dava sugestão...”.

H “falta contato entre os grupos do Turismo”.

I
“não tem planejamento nem no grupo que faço 
parte”. 

J Não opinou.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Perante as narrativas (Quadro 5), constatou-se que não 
havia articulação entre os grupos de interesse, nem esta ação 
era estimulada de forma efetiva, já que segundo o entrevistado 
(F) os contatos entre os grupos eram muito vagos. 

Em meio a tais informações, Manenti (2007) esclarece, 
referente ao planejamento para o desenvolvimento do Turismo, 
que há de se considerar a importância da articulação entre os 
grupos de interesse, em relação à atividade.
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Vale destacar que os informantes, de modo geral, enten-
dem a pertinência da articulação entre os grupos de interesse 
do Turismo e torcem pelo incentivo desta ação.

Quadro 6 – Sobre o relacionamento entre os diferentes 
grupos de stakeholders do município 

ENTREVISTADO FALA

A
“não há diálogo com os diferentes grupos de 
Turismo”. 

B Não opinou.

C
 “na minha concepção, a gente vê que tem um grupo 
que tem mais, e que consegue se sobressair”.

D

“a questão, assim, o Turismo é planejado por quatro 
anos, aí quando chega outro, quatro anos, ele é pla-
nejado de novo”. O que demonstra falta de continui-
dade nas ações.

E
“não teve uma aproximação entre os grupos de inte-
resse do Turismo”.

F
“um saber mais do que o outro... é passar adiante, eu 
penso assim”. 

G Não opinou.

H “não acontece, não tem ainda, tem que ter”.

I “... não existe relacionamento”.

J
“eu não participei de reuniões para o planejamento 
do Turismo, mas é importante”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Verifica-se, por meio das narrativas (Quadro 6), que a falta 
de continuidade nas ações é mencionada novamente, em virtude 
das mudanças de governo, e que a ausência de relacionamento 
entre os grupos de interesse existentes no município é uma 
realidade do local.

Em resumo, observa-se que, para os entrevistados (A), 
(H) e (I), ainda não há relacionamento estabelecido entre os 
atores do Turismo. No entanto, para o informante (A), esse 
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fato acontecerá no momento em que o gestor municipal tomar 
a iniciativa de convocar os grupos de interesse para discutir 
sobre a atividade turística na localidade.

Quadro 7 – Sobre a mobilização dos stakeholders para 
o planejamento do Turismo no município

ENTREVISTADO FALA

A
“com certeza, é... nós vamos... vai ser um segmento 
que nos vamos priorizar a partir desse ano que vem 
já, essa questão do Turismo”.

B
“eu acho que é envolver a comunidade, para que 
desperte nela o desejo”. 

C
“aí a gente tentava mobilizar a população para 
posteriormente receber o turista”. 

D
“... a comunidade era convidada para participar da 
atividade turística, mas... a comunidade não foi 
envolvida no planejamento do Turismo”. 

E “se essa mobilização existiu não fui chamado”.

F
 “se teve, foi entre algumas pessoas só. Um grupo 
só, um único grupo, porque com todos nunca teve 
não”.

G “as reuniões que tiveram foram a do território...”.

H
“... não houve mobilização, o que existiu foram 
contatos quando a gente precisava”.

I “não sei se houve mobilização”.

J “comigo essa mobilização nunca foi feita”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Segundo o entrevistado (C) (Quadro 7), eram colocados 
anúncios nos carros de som convidando a comunidade e infor-
mando que profissionais capacitados vinham para o município 
realizar cursos. Contudo, as narrativas dos demais entrevistados 
não confirmam tal fato, pelo contrário, esclarecem que se 
houve esta mobilização os mesmos não foram informados e 
nem convidados a estarem presentes.
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 Considerando o que foi mencionado pelos entrevistados, 
de acordo com Pinheiro (2011), enxergar formas de mobilização 
e cooperação entre os grupos de interesse do Turismo requer 
uma interação e organização orientada.

Assim sendo, constatou-se, por meio deste questiona-
mento, que as respostas dos entrevistados são diferenciadas, 
no entanto, considera-se que a maioria dos informantes estaria 
retratando a real situação do município, no que se refere à 
mobilização dos grupos de interesse, haja vista serem todos eles 
interessados no desenvolvimento da atividade. Dessa maneira, 
em sua maioria, os entrevistados revelaram, portanto, a ausência 
de uma mobilização voltada para o planejamento da atividade 
turística no município.

BLOCO 2: Articulação das ações dos stakeholders no desenvolvi-
mento do Turismo no município

As falas a seguir sintetizam as opiniões dos entrevistados 
quanto à articulação dos atores existentes no município para 
o desenvolvimento do Turismo.

Quadro 8 – Sobre ações adotadas pelos stakeholders 
voltadas para o Turismo

ENTREVISTADO FALA

A
“a questão da sinalização é importante, pois facilita 
o acesso das pessoas que vem de outra localidade a 
se locomover no município”.

B
“culturalmente, sim, né, agora obviamente que 
financeiramente, economicamente ela não vai bene-
ficiar toda região...”.

C
“as ações do município beneficiam também a região, 
já que quando se trabalha o Turismo no município, 
você está melhorando também a região”.

D
“... não realizei ações voltadas para o Turismo 
ainda”.

E
“... a gente vem desenvolvendo rapel, tirolesa, sla-
ckline, espiribol, trilhas... usando o meio ambiente 
do município”.
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F
“eu acho que deveria ter mais um interesse no caso 
do cargo chefe, que é o prefeito”.

G Não opinou.

H
 “ai primeiro organizar o bar, depois que vou abrir 
a trilha, para agregar ao serviço... porque, vai ter 
estacionamento, vai ter onde o pessoal almoçar...”.

I “... eu apenas cuido do meu artesanato...”.

J Não opinou.
Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Frente às informações (Quadro 8) obtidas quanto à 
importância da sinalização local, a prática de atividades que 
estimulam o desenvolvimento do Turismo de aventura, a orga-
nização dos serviços de restauração, destaca-se que, conforme 
Pinheiro (2011), para que o desenvolvimento do Turismo em 
uma localidade seja realizado de forma integrada, é pertinente 
que seja estabelecida a interação entre os grupos de interesse 
no município, com diálogos, participação no planejamento e 
decisões sobre o Turismo. 

Dessa maneira, tem-se, em síntese, no que se refere há 
benefícios locais que estes acabam por favorecer sim a região, 
pois os municípios que se localizam ao redor da localidade 
turística, passam a ser mais conhecidos, possibilitando assim 
visitação também a esses lugares.

Quadro 9 – Sobre alianças e parcerias entre os stakeholders

ENTREVISTADO FALA

A
“as parcerias eram para ser feitas com o governo 
Estadual e Federal... para conseguir recursos...”. 

B
“... a gente trabalha em parceria com outras secre-
tarias do município, embora tenham umas que 
ajudam mais que outras...”.

C
“... quando havia a participação do SEBRAE, sem-
pre tinha a contrapartida do município...”.

D Não opinou.
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E “Não houve nenhuma parceria”.

F
“... foi interesse próprio que não houve, porque se 
fosse interesse municipal para a população, no caso 
para a região, tinha se desenvolvido...”.

G
 “tinha essa ponte, essa tentativa, e às vezes era 
provisório”.

H
“não tenho nenhuma parceria, só participava das 
reuniões de território”.

I
“... ofereci meu produto para o festival de quadrilha 
desse ano, mas foi só isso...”.

J
“ter tem, só que a pessoa já lutou tanto a vida toda 
já... para ter o que tem hoje”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Como se observa (Quadro 9), a realização de parcerias 
não é estimulada no município, tanto é que os entrevistados 
elucidam que não possuem nenhuma parceria, e, em especial, 
o entrevistado (J) enxerga tal ação como uma ameaça para o 
que já foi construído até o momento.

Mediante essa questão, explica-se que, segundo Dias 
(2005), para que haja uma contribuição vinda do Turismo, em 
se tratando da utilização de bens do município para visitação, 
promover a realização de parcerias entre o setor público, o 
setor privado e, entre outros, como as organizações não gover-
namentais torna-se uma ação pertinente.

Quadro 10 – Aspectos positivos e negativos do Turismo

ENTREVISTADO FALA

A

“eu acho muito positivo, para a pessoa saber, pelo 
menos quando falar em Sítio Novo saber, ah... eu 
sei... é lá onde tem uma imagem, onde tem a pedra 
de São Pedro, onde tem o castelo... então essas 
seriam uma das coisas”. 

B
“pensar numa cidade com o Turismo bem desenvol-
vido é pensar no desenvolvimento dessa cidade”.
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C

“... ponto positivo é a qualidade do serviço... da 
saúde, Educação e assistência social... já os nega-
tivos, são os preços, aumento da prostituição e da 
violência”. 

D
“... se for bem planejado o Turismo melhora a ima-
gem do município... aumenta os visitantes...”.

E
“é o seguinte, quando a coisa é planejada... todos 
crescem, todos ganham”.

F
“... os pontos positivos é a geração de renda, o 
desenvolvimento econômico da cidade... e o nega-
tivo é à falta de planejamento”. 

G
“... Os impactos negativos são o lixo, o aumento 
da prostituição... e o positivo é a limpeza dos 
espaços...”.

H
“... o positivo é a geração de renda, a produção do 
artesanato e da comida do município... agora se for 
mal planejado a localidade não se desenvolve...”. 

I

Segundo a entrevistada (I), o aspecto positivo do 
Turismo é a geração de renda, e caso ele seja mal 
planejado a atividade não vai se desenvolver, vai 
ficar estacionada.

J
“... o Turismo planejado é organizado... mas se for 
mal planejado ai num tem cliente...”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

De uma maneira geral (Quadro 10), os aspectos positivos 
apontados pelos entrevistados são a melhoria na imagem do 
município, a melhoria na qualidade dos serviços da localidade 
(saúde, Educação, cultura), bem como a geração de renda e o 
desenvolvimento social e econômico. Quanto aos aspectos nega-
tivos, tem-se a falta de infraestrutura no município, descrença 
na atividade, inflação dos preços, aumento da prostituição e 
da violência.

Conforme Dias (2005), o Turismo possui como aspectos 
positivos a geração de emprego e renda para uma localidade, 
além de outros, a possibilidade de investimentos em novas 
infraestruturas e quanto aos aspectos negativos o autor esclarece 
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que se o Turismo for implementado de forma improvisada o 
efeito poderá ser contrário, havendo deslocamento de mão 
de obra e de investimentos para a continuidade da atividade. 
Constata-se, portanto, que a visão dos entrevistados quanto 
aos aspectos positivos e negativos do Turismo estão coerentes.

Quadro 11 – Como os stakeholders são contemplados 
nas ações voltadas para a atividade turística

ENTREVISTADO FALA

A
“... os grupos têm que tá envolvido... e eu quero que 
eles estejam...”.

B Não opinou.

C

 “na minha visão, eu acho que foi realmente traba-
lhado de maneira correta, só que poderia ter sido 
mais... trabalhado melhor a questão com a comuni-
dade, eles poderiam ter sido mais estimulados... ter 
sido mais estimulados... ter sido feito mais reuniões 
com eles”.

D “... de alguma maneira os grupos tem um interesse”.

E

“... não sei até que ponto beneficia a prefeitura... 
porque meu trabalho de divulgação dos meus even-
tos... que são realizados no município... nas redes 
sociais ajuda para divulgar o destino...”.

F
“... as parceiras são poucas... o que tem é indicação 
pelo lugar mais barato”.

G
“... sempre se ganha com o Turismo, agora tem que 
se preparar...”.

H Não opinou.

I Não opinou.

J Não opinou.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Perante as respostas obtidas (Quadro 11), nota-se que, em 
virtude das ações serem realizadas de forma individual, não se 
sabe ao certo até que ponto se contempla os variados grupos 
existentes em atividades voltadas para o Turismo. Entretanto, 
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ressalta-se a opinião do entrevistado (D), que revela: “de alguma 
maneira os grupos tem um interesse”. Essa percepção esclarece 
que os grupos podem estar sendo contemplados, pois todos têm 
objetivos, mesmo que diferenciados, em relação ao desenvolvi-
mento da atividade turística, no entanto, é preciso se envolver 
e se preparar, como é possível observar nas narrativas dos 
entrevistados (A) e (G).

Quadro 12 – Quanto à existência de planejamento 
para o desenvolvimento do Turismo

ENTREVISTADO FALA

A
“... tem que ter planejamento... por isso que primeiro 
deve ser feita reunião com os grupos de interesse...”.

B Não opinou.

C Não opinou.

D Não opinou.

E
“planejamento mesmo, planejamento teórico, real-
mente não, só eu não vejo, mas como toda a comu-
nidade não vê essa parte, porque não é divulgado”.

F
“nunca teve nada comunicando... nunca fui cha-
mado para nada”.

G
“a gente se reunia bastante para tratar das 
prioridades”.

H
“... se houve planejamento eu não tenho conheci-
mento... não recordo...”.

I
“as pessoas não se interessam... escuta, escuta, 
escuta e não pratica”.

J
“... o grupo de comerciantes não participou desse 
planejamento... se é que teve...”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Em resumo (Quadro 12), verifica-se que não há plane-
jamento voltado para o desenvolvimento do Turismo. E, com 
relação a essa questão, torna-se válido salientar que todos os 
grupos de interesse existentes em um município precisam estar 
dispostos a desenvolver a atividade para que seja possível obter 
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aspectos positivos com as ações que envolvem o Turismo. Nesse 
sentido, Mota (2003) apresenta que um plano interessante seria 
aquele que buscasse contemplar os interesses da comunidade, 
do governo, bem como dos empresários do trade, para que 
assim a população do município, de um modo geral, pudessem 
se beneficiar do fluxo turístico gerado devido à implantação 
da atividade.

Quadro 13 – Quanto à qualificação de mão de 
obra para o planejamento do Turismo

ENTREVISTADO FALA

A
“para oferecer melhores serviços às pessoas... essa 
capacitação é importante”.

B
“a gente não deixa de divulgar o que foi positivo e o 
que foi negativo”.

C

“uma sugestão que eu dei na época (2008-2012, 
enquanto secretario de Turismo do município) foi... 
se poderia ser implantado na escola mesmo sabe... 
não digo uma disciplina, mas uma extracurricu-
lar com a questão do Turismo, pelo município ser 
detentor dessa potencialidade... na área do Turismo”.

D

“... qualidade no atendimento a gente não tem... pes-
soas que estão preparadas para receber o visitante... 
a maneira como tratar eles, a maneira como a gente 
fala, a hospitalidade... o ponto mesmo do Turismo é 
a participação”.

E

Conforme o entrevistado (E), a qualificação da mão 
de obra é um passo fundamental, pois ninguém 
cresce sem conhecimento, sem formação. Segundo 
ele, é a formação das pessoas que vai melhorar a 
visão e vai dar um direcionamento para as pessoas.

F
“se tiver o incentivo a qualificação de mão de obra 
quem vai ser beneficiado é a população... e todos só 
têm a ganhar”.

G
“a qualificação de mão de obra é importante com 
certeza, mas tudo que vai se planejar tem que ter a 
comunidade e a prefeitura”.
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H
“... a qualificação de mão de obra pode melhorar a 
prestação de serviço...”.

I
“a qualificação de mão de obra é importante com 
certeza”. 

J “cursos de qualificação são importantes”.  

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Em suma (Quadro 13), em se tratando da qualificação da 
mão de obra, os entrevistados acreditam que esse é um aspecto 
positivo do Turismo e tratam essa ação como uma possibilidade 
de promover a formação das pessoas e de melhorar a prestação 
dos serviços do município. Quando solicitada a opinião dos 
informantes referente a cursos de seus interesses, teve-se que 
estes seriam cursos de guia de Turismo, de línguas, de higie-
nização, alimentação, atendimento, bem como cursos voltados 
para o artesanato (biscuit e pintura) seriam interessantes para 
estimular o desenvolvimento do Turismo na localidade.

Quadro 14 – Participação dos grupos de stakeholders 
nas ações voltadas para o Turismo

ENTREVISTADO FALA
A “porque sozinho a gente não tem condições não”.

B
 “alguns têm realmente interesse e a gente precisa 
ampliar esses números”.

C “... a participação foi do setor público”.

D
“a comunidade tem que ser o principal divulgador 
do município”.

E
“... não teve entrosamento entre os grupos de inte-
resse, nem com a secretaria de Turismo, nem com a 
prefeitura e nem com o pessoal dos restaurantes”. 

F
“... a participação dos grupos de interesse precisa 
melhorar muito”.

G
“é isso que a gente tem que fazer envolver a 
comunidade para que venha a desenvolver melhor 
o Turismo”.
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H
“... não tem participação... mas é preciso ajudar os 
outros... trabalhar em parceria...”.

I
“... a participação dos grupos melhorou bastante... 
o que falta é as pessoas quererem melhorar”.

J
“as pessoas daqui não acreditam que podem 
melhorar e se acomodam com o que tem”.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quanto às respostas dadas a esta questão (Quadro 14), 
nota-se que os entrevistados, de maneira geral, acreditam 
que não há participação significativa dos diferentes grupos de 
interesse nas ações do Turismo. Entretanto, enfatiza-se que, de 
acordo com o entrevistado (B), seria interessante que a comu-
nidade, os proprietários de bares e o proprietário do atrativo 
turístico da localidade estivessem participando das ações, já 
que esses demonstram interesse no Turismo do município.

Em meio às respostas obtidas, ressalta-se que para Getz e 
Timur (2005), o desenvolvimento de estratégias para o Turismo 
requer que as autoridades responsáveis pela implantação da 
atividade considerem as opiniões das partes interessadas, assim 
como as aspirações dessas, haja vista os diferentes aspectos 
social, ambiental, cultural e econômico que a referida ativi-
dade acaba por envolver em seu processo de inserção em uma 
localidade.  

Metodologia
Para fins deste estudo, utilizou-se de uma metodologia 

do tipo descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa. 
Assim sendo, de modo geral, é pertinente esclarecer que a pes-
quisa descritiva “procura descrever fenômenos ou estabelecer 
relações entre variáveis” (DENCKER, 2007, p. 151). Enquanto 
que a pesquisa exploratória é utilizada quando ainda há pouco 
conhecimento acumulado na área pesquisada (VERGARA, 2007), 
sendo realizada também com a finalidade de “aprimorar ideias 
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ou para descobrir intuições” (DENCKER, 2007, p. 151), como é o 
caso do estudo em questão.

Quanto à pesquisa qualitativa, essa foi utilizada por 
permitir ao investigador buscar percepções e entendimento 
sobre determinado assunto, possibilitando ainda que fossem 
feitas interpretações acerca do objeto estudado (DANTAS; 
CAVALCANTE, 2006).

No que se refere à área de estudo, este trabalho foi rea-
lizado no município de Sítio Novo, cuja unidade territorial 
é de 213,459 km² e população de 5.020 hab., de acordo com 
dados do ano de 2010 (IBGE, 2013). O referido município está 
situado na Mesorregião Agreste Potiguar e na Microrregião 
Borborema Potiguar, distando 118 km da capital do Estado, 
Natal/RN (DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, 2005).

A amostragem da pesquisa foi intencional, pois consistiu 
em selecionar um subgrupo da comunidade que fosse consi-
derado confiável de toda população (GIL, 1994). Para tanto, 
participaram da pesquisa os seguintes grupos de stakeholders 
do Turismo da localidade: o prefeito municipal; a secretária da 
Secretaria de Turismo Esporte e Lazer; o turismólogo efetivo da 
referida secretaria (poder público municipal); o representante 
da EMATER (poder público estadual); proprietários de estabele-
cimentos de restauração (setor privado); o orientador turístico 
local; o proprietário do atrativo turístico; o proprietário de 
uma empresa de serviços turísticos (esportes de aventura) e 
um profissional artesão-artista (membro da sociedade civil).

Ressalta-se que a pesquisa bibliográfica também reali-
zada contribuiu para a elaboração do embasamento teórico 
deste estudo. E que o instrumento de pesquisa utilizado foi a 
entrevista, mais precisamente a entrevista semiestruturada. 
Quanto à referida técnica “o pesquisador organiza um conjunto 
de questões sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, 
e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente 
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sobre assuntos que vão surgindo com desdobramentos do tema 
principal” (PÁDUA, 2007, p. 70).

No tocante, o roteiro de entrevista abordou questões que 
tinham como intuito entender o papel e as formas de atuação e 
interação desses grupos para o desenvolvimento do Turismo na 
localidade; e avaliar as ações e a articulação de tais grupos de 
interesse, considerando as atividades de Turismo no município. 
Nesse sentido, para análise dos dados utilizou-se da técnica 
de análise de conteúdo, essa que (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005) 
proporciona ao pesquisador o entendimento das representa-
ções que o indivíduo apresenta em relação à sua realidade e a 
interpretação que faz dos significados à sua volta.

Considerações finais
O presente estudo buscou compreender quais os mecanis-

mos de atuação e interação dos stakeholders locais no processo de 
implantação do Turismo em um município, mais especificamente 
em Sítio Novo/RN. 

Nesse sentido, no que se refere ao primeiro objetivo especí-
fico, observou-se que os entrevistados, em sua maioria, entendem 
qual a sua função no que se refere ao desenvolvimento do 
Turismo, entretanto, constatou-se que isso não significa que 
as ações coerentes a cada função estejam sendo realizadas de 
forma efetiva no município, a fim de planejar e desenvolver a 
atividade turística.

Quanto à postura de cada ator nas ações no campo 
do Turismo, percebeu-se que, na medida em que se mudam 
governos, alteram-se também as prioridades no que se refere 
à realização de certas ações. A comunicação é mencionada nas 
entrevistas como sendo um problema que deve ser resolvido, 
haja vista que por falta dessa, acaba-se perdendo a oportuni-
dade de ofertar o serviço, uma vez que os atores locais pouco 
se comunicam entre si para realizarem trabalhos em grupo. 
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Constatou-se, ainda, que a questão política no município 
apresenta-se como um elemento influenciador das relações entre 
os grupos de interesse, tendo em vista que se vive em função 
da relação correligionário e oposição. Sobre o relacionamento 
entre os grupos de interesse do município, observou-se que 
esses, em sua maioria, não acontecem, os mesmos vinham e 
ainda continuam trabalhando de forma independente. 

E, no que se refere à articulação dos grupos de stakeholders, 
verificou-se que os atores do município não se reuniam e não 
se reúnem para discutir as questões da referida atividade na 
busca de planejá-la. 

Em se tratando do segundo objetivo específico, é possível 
inferir que este demonstrou que as ações realizadas com o 
intuito de implementar o Turismo no município foram as ativi-
dades referentes à divulgação, realização de eventos no próprio 
município (Rally Baja, Festival de Quadrilhas).

Em síntese, no tocante à parcerias e alianças verificou-se 
que essas não são estabelecidas entre os grupos de stakeholders 
do Turismo do município de Sítio Novo. E que há receio, por 
parte dos atores, em trabalhar dessa forma, haja vista julgarem 
já ter se dedicado muito ao seu trabalho para dividi-lo com 
outro alguém.

Em se tratando dos aspectos positivos e negativos do 
Turismo, constatou-se que esses são: positivos – a melhoria 
na imagem do município, a melhoria na qualidade dos serviços da 
localidade (saúde, Educação, cultura), bem como a geração de 
renda, e o desenvolvimento social e econômico; negativos – a falta 
de infraestrutura no município, descrença na atividade turística, 
inflação dos preços, aumento da prostituição e da violência.

No tocante a qualificação de mão de obra, verificou-se 
que essa é uma ação positiva, e que merece ser estimulada. 
Quanto a cursos importantes para a localidade, as sugestões 
dadas pelos entrevistados foram as seguintes: cursos de guia de 
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Turismo, cursos de línguas, cursos de higienização, de alimentação, de 
atendimento, bem como cursos voltados para o artesanato (biscuit 
e pintura). 

Em síntese, conclui-se, a partir das entrevistas, que a 
relação, a participação e articulação entre os diferentes grupos 
de interesse do Turismo devem ser repensadas, na tentativa de 
buscar alternativas de reunir de forma mais adequada esses 
atores, para que assim possa se desenvolver algo mais consis-
tente, em se tratando da atividade turística.

Por fim, com relação a sugestões para pesquisas futuras, 
acredita-se ser pertinente realizar trabalhos que busquem 
identificar de que forma é possível promover uma articulação 
dos grupos de interesse de um município, considerando que 
cada localidade possui suas características e peculiaridades 
locais que precisam ser levadas em conta.
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Inovação da oferta turística 
com base nos valores locais 

um estudo do Geoparque Seridó do RN
Cristiane Soares Cardoso

Rosana Mara Mazaro
Saulo Gomes Batista

O Turismo como uma atividade econômica sofre inovações 
constantes em face da competitividade dos mercados e das 
exigências da demanda. Por esta razão, as empresas estão a 
caminho da especialização, deixando de ser generalistas e 
passando a oferecer produtos segmentados, destinados a uma 
clientela específica. 

Como a inovação é uma presença constante nas tendências 
de mercado, os destinos necessitam seguir essa linha de 
direcionamento. Ela deixou de assumir a esfera global, passando 
para uma perspectiva regional, partindo da premissa que os 
locais e regiões inovam de acordo com seus recursos. Como o 
objetivo do trabalho é abordá-la com base nos valores locais, 
o capítulo traz como uma ferramenta de inovação regional a 
proposta do Geoparque Seridó, resultado da associação dos 
aspectos biológicos, culturais, turísticos e científicos que foram 
relevantes para a sua proposta. 

Portanto, além de proporcionar um diferencial à 
oferta turística do estado, o Geoparque proporcionará 
o envolvimento da comunidade local gerando emprego, renda, 
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além de permitir uma economia criativa e inovadora para a 
região onde se encontra, beneficiando o Turismo do estado 
como um todo.

Turismo e inovação: uma tendência 
global e mercadológica

A dinâmica global vem afetando de forma rápida as 
tendências e preferências dos consumidores e estas, por sua 
vez, interferem no contexto dos mercados. O Turismo, uma 
atividade vulnerável a estas ocorrências, caracteriza-se cada 
vez mais por alterações nas necessidades dos consumidores, seja 
no contexto competitivo, na economia ou na tecnologia. Como 
resultado, Hall e Williams (2008) mencionam que os produtos e 
processos de Turismo estão sendo constantemente modificados, 
aparentemente em uma taxa crescente. Essas mudanças estão 
unidas a padrões complexos de inovação, que são evidentes em 
todo o setor do Turismo, seja no transporte, no entretenimento 
ou na hospitalidade.

A velocidade dessas mudanças colocam as empresas 
do setor de Turismo a vivenciar desafios diários, em meio à 
variedade de concepções e experiências de lazer e prazer entre 
turistas, proporcionada por estas mudanças. Filho e Araújo 
(2010) mencionam que distinguem-se dois tipos amplos de 
consequências da globalização: tendência à homogenização 
e instabilidade que a modernidade do capitalismo avançado 
produz. Esta instabilidade, permeada de grandes mudanças, 
gera muitas incertezas que traduzem também o pulsar da 
atividade turística. Conforme Hall e Williams:

A indústria do Turismo está em crise – uma crise de mudança 
e incerteza, uma crise provocada pela rápida evolução da 
indústria do Turismo em si. A indústria está em metamorfose 
– ela está passando po rmudanças rápidas e radicais. A nova 
tecnologia, os consumidores mais experientes, reestruturação 
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econômica global e os limites ambientais ao crescimento são 
apenas alguns dos desafios que a indústria enfrenta (HALL; 
WILLIAMS 2008, p. 16).

Portanto, as empresas que conseguem driblar esses desa-
fios são as que se mantém no mercado e, nessa perspectiva, surge 
um elemento mágico que poucos empreendimentos turísticos 
conseguem persistir nesse contexto de mudanças: a ferramenta 
imprescindível da inovação.

Ao contrário do que a grande maioria pensa, inovação e 
criatividade não são sinônimos. Segundo Serrano (2011), se a 
criatividade define um estado para criar algo novo, a inovação 
apenas parte desse ponto para fazer algo novo a partir do já 
existente. O mesmo autor menciona que ser inovador é, a partir 
de tudo que alguém já criou, fazer algo novo. Inovação vem do 
Latim Innovare que significa mudar ou renovar alguma coisa. 
Segundo Peter Drucker (1986), inovação é o ato de atribuir novas 
capacidades aos recursos (pessoas e processos) existentes na 
empresa para gerar riqueza. A inovação pode-se referir:

Ao processo de trazer à qualquer problema, nova solução, 
uma ideia em uso. Ideias para a reorganização, reduzindo os 
custos, pondo em novas sistemas orçamentais, melhorando a 
comunicação ou montagem de produtos em equipe também 
são inovações. Inovação é a geração de aceitação, é imple-
mentação de novas ideias, processos, produtos ou serviços 
(HALL; WILLIAMS, 2008, p. 5).

A aceitação e implementação são fundamentais para essa 
definição, que envolve a capacidade de mudar e se adaptar. Isso 
só fornece um ponto de partida para a definição, porque as 
inovações assumem muitas formas e podem ser classificadas 
de maneiras diferentes, mas, especialmente, em termos de 
‘novidade’, ‘foco’ e ‘atributos’. Para Schumpeter (1984 apud HALL; 
WILLIAMS, 2008, p. 05), a essência da inovação era novidade, mas 
ele considerou que isso poderia ser ou incremental ou radical, 
dependendo das tecnologias e práticas existentes. 
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Chan et al. (1988 apud HALL; WILLIAMS, 2008, p. 6) veri-
ficou que ocorrem três tipos de inovação:

• Incremental: não requer um grande avanço tanto em 
mercados ou tecnologia.

• Distintivo: normalmente, exige uma adaptação do com-
portamento do consumidor, e possivelmente da empresa.                                                

• Breakthrough: implica uma nova abordagem no sistema 
de comportamento do consumidor, organização ou nova 
tecnologia. Por exemplo, check-in automático, facildades 
em hotéis ou bilhetes eletrônicos. 

Conforme Hall e Williams (2008), o próprio Schumpeter 
reconheceu que inovação pode assumir muitas formas: criação 
de novos produtos, desenvolvimento de novos métodos de pro-
dução, abertura de novos mercados, captação de novas fontes 
de abastecimento e novas formas organizacionais. Na prática, 
as inovações tendem a ser ligadas, por exemplo, a tentativa de 
uma empresa de Turismo fazer com que o turista gaste mais, 
também pode exigir inovação na forma como esses serviços 
são produzidos.

A inovação, quando utiliza a premissa do Turismo, deve 
ser vista de forma sistêmica, ou como parte integrante do 
sistema turístico como um todo. Vale destacar que inovação no 
Turismo não é criar lugares de elite para pessoas de elite e sim 
a mesma deve permeiar todos os cantos do sistema do Turismo 
(HALL; WILLIAMS 2008).

Nessa perspectiva, o Turismo é um terreno fértil para 
o campo da inovação, comportando-se como um poderoso 
transmissor de ideias e inovação, e esta deve ser entendida no 
contexto econômico, cultural e em termos políticos (SUNDBO, 
1998 apud HALL; WILLIAMS, 2008). Além do mais, um determi-
nado território com seus atrativos e recursos disponiveis são 
excelentes ferramentas que podem ser utilizadas a favor da 
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inovação e esta perspectiva torna-se importante para abordar 
a inovação a partir do âmbito regional.

Sendo assim, no proximo tópico, será abordada a inovação 
com base nos valores locais afim de identificar como esses 
valores podem tornar a localidade mais competitiva do ponto 
de vista turístico e econômico local.

Perspectivas da inovação com 
base nos valores locais 

As localidades em meio a seus recursos e atrativos 
assumem um papel mais ativo e forte no âmbito da inovação. 
Ao lado do surgimento de um capitalismo global baseado no 
conhecimento, as regiões passaram a ser consideradas como 
elementos fundamentais da nova era, uma vez que atuam como 
criadoras de conhecimento, propiciando o processo de apren-
dizado (GONÇALVES; GAVIO, 2002). 

Conforme Florida (1995 apud GONÇALVES; GAVIO, 2002, 
p. 90), as learning regions funcionam como coletoras e reposi-
toras de conhecimento e ideias, constituindo-se como fontes 
de inovação e crescimento econômico, além de serem veículos 
para a globalização.

A crescente importância da atividade inovativa tem sido 
responsável pela redescoberta de regiões como fonte essencial 
de vantagem comparativa (AUDRETSCH, 2000). O conjunto 
de elementos locais, naturais, econômicos, sociais, culturais, 
políticos, complementares ou sistêmicos passam a definir a 
atratividade de cada região. 

O sistema da inovação deve ser entendido considerando 
a dimensão regional, onde:

A inovação é “um fenômeno intrinsecamente territorial, 
localizada, que é altamente dependente dos recursos que são 
local específico, ligada a lugares específicos e impossíveis de 
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reproduzirem outros lugares” (LONGHI; KEEBLE, 2000, p. 27), 
de modo que os níveis regionais e locais também são impor-
tantes sítios para a inovação (HALL; WILLIAMS, 2008, p. 143).

Conforme Lundvall (1988, p. 412 apud NATÁRIO, 2010), os 
sistemas de inovação são até certo ponto mais locais ou transnacio-
nais do que de âmbito nacional, e elementos importantes do processo 
de inovação tendem a ser mais regionais do que nacionais.

Embora os sistemas nacionais de inovação (SNI) per-
maneçam importantes porque suportam e direcionam o pro-
cesso de inovação e de conhecimento, segundo Natário (2010), 
o processo de globalização e de regionalização enfraqueceu a 
sua importância ao nível nacional. A pressão da globalização 
deslocou a ênfase do estado nação para regiões e comunidades 
subnacionais uma vez que a cultura, a linguagem, a etnicidade 
e as tradições estão mais enraizadas ao nível regional e local.

Segundo Cooke (2000, p. 53), hoje, a dimensão regional da 
política de inovação tem recebido mais atenção do que a nacional, o 
que se deve a cinco razões:

I – O desenvolvimento do governo, particularmente na União 
Europeia (U.E.);
II – A globalização significa que os mercados financeiros 
influenciam as políticas fiscais, monetárias e orçamentais 
nacionais;
III – A competitividade global motivou as empresas a reava-
liarem a importância do nível regional como parte das suas 
estratégias globais;
IV – As empresas obtiveram benefícios de externalização 
das grandes empresas derivados da cadeia regionalizada de 
fornecimentos;
V – Emergiu uma forte evidência para contrariar as teses 
avançadas de Krugman (1995), de que as economias estão 
menos limitadas às fronteiras nacionais e são mais geogra-
ficamente especializadas. 
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A importância da inovação, na perspectiva regional, 
vem tomando tamanho valor que, Segundo Natário (2010), 
algumas das maiores empresas diminuíram as suas relações com 
o seu país e dispersaram as suas atividades de inovação para 
diferentes fontes regionais do sistema de inovação. A mesma 
autora menciona que o nível regional é então apontado como 
unidade de análise adequada para fomentar as dinâmicas de 
inovação territorial.

Mediante esse grau de valorização do sistema de inova-
ção regional, cabe às empresas presentes nas regiões utilizar 
seus recursos de maneira inovadora, tornando o destino mais 
atrativo. Além disso, é importante aumentar a sua capacidade 
competitiva em relação a outro, sendo que a vantagem competi-
tiva no setor turístico é alcançada a partir do momento em que 
um destino turístico oferece uma experiência turística superior 
em relação a outro, e nada mais lógico do que se utilizar dos 
atrativos que a localidade oferece.

Nesse sentido, o capítulo aborda, em termos de inovação 
com base nos valores locais, o Geoparque Seridó, visto que a 
região do Seridó apresenta um potencial geológico riquíssimo 
e que pode ser uma fonte de inovação no Turismo do estado, 
além de permitir a diversificação da oferta turística. Antes de 
focar no parque, faz-se necessário entender o porquê da criação 
do programa Geoparque da UNESCO e como se encontra essa 
realidade nos demais países.

Compreendendo o programa 
Geoparque da UNESCO

Em virtude da grande atenção que os elementos da bio-
diversidade ganharam após a Rio 92, os aspectos geológicos 
e geomorfológicos (rochas, fósseis, relevo, minerais, solos) 
passaram a ser conservados de modo indireto, resultando na 
conservação não integrada da natureza, visto que Brilha (2002) 
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menciona que ela é formada por duas porções conectadas, 
independentes e inseparáveis, as frações bióticas (parte viva 
da natureza) e a fração abiótica (parte não viva da natureza).

Em decorrência disto, houve a necessidade de criar um 
termo que englobasse também os elementos bióticos do meio. 
A partir daí surge o termo Geodiversidade que consiste “na 
variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos 
ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, 
solos e outros depósitos que são o suporte para a vida na terra” 
(BRILHA, 2002, p. 17).

Da mesma forma que a biodiversidade necessita ser con-
servada, a geodiversidade também precisa de proteção. Diante 
desse cenário, surge a geoconservação que visa à proteção e 
conservação dos elementos de valores significativos da geo-
diversidade. Dentre as iniciativas de geoconservação estão os 
geoparques, onde associam aspectos geológicos e o Turismo.

Os geoparques resultaram de um programa Europeu 
de financiamento (LEADER +) em cooperação com a UNESCO 
que reuniu quatro territórios, a reserva Géologique de Haute-
Provence (França), a Floresta Petrificada (Grécia), Vulkaneifel 
(Alemanha) e Maestrazgo (Espanha) para que pudessem desen-
volver e experimentar o conceito de geoparque (MARTINI, 2009).

Em 2000 as quatro áreas fundaram, sob os auspícios da 
UNESCO, a Rede Europeia de Geoparques (REG), contando atual-
mente com 52 geoparques. O sucesso da REG levou a UNESCO a 
envolver-se um pouco mais nesta nova dinâmica, criando em 
2004 a Rede Global de Geoparques (RGG), quando incorporou 
todos os geoparques pertencentes à REG (BRILHA, 2009).

Desde então, se verifica um grande interesse pelos geo-
parques, constando, em novembro de 2015, 120 geoparques 
cadastrados na RGG distribuídos em 33 países. Em 2007, foi criada 
a Rede Ásia Pacífico de Geoparques e essas redes têm o intuito 
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de estimular a colaboração entre os geoparques, compartilhar 
experiências, bem como melhorar suas práticas.  Segundo Brilha:

O geoparque é um território delimitado geograficamente 
com uma estratégia de desenvolvimento sustentável com 
fins a conservação do patrimônio geológico em associação 
a elementos do patrimônio natural e cultural, com vista à 
melhoria das condições de vida das populações que habitam 
no seu interior (BRILHA 2009, p. 28).

Segundo Dowling (2010), um geoparque atinge seus 
objetivos pela Educação, pela conservação e pelo Turismo. 
Ele visa conservar características geológicas significativas, 
explora e demonstra métodos de excelência em conservação 
e conhecimentos geocientíficos, conseguidos através de 
geossítios protegidos e interpretados, museus, centros 
de informação, trilhas, visitas guiadas, visitas de estudo, 
literatura popular, mapas, materiais educativos e exposições 
e seminários. Geoparques estimulam a atividade econômica 
e o desenvolvimento sustentável através do geoturismo 
(segmento do Turismo que tem como principal atrativos aspectos 
geológicos). Ao atrair um número crescente de visitantes, um 
geoparque favorece o desenvolvimento socioeconômico local, 
através da promoção de uma marca de qualidade relacionada 
ao patrimônio natural local.

Os geoparques permitem também atividades inovadoras 
para população bem como aos empresários locais por meio de 
georrestaurantes e geoprodutos, com o objetivo de melhorar 
a economia do território do qual o geoparque faz parte. Um 
exemplo de atividade inovadora ligando geoparques a produtos 
é a França, onde empresas artesanais ligadas a geoparques 
fabricam como pães, pastéis, chocolates, esculturas e cerâmi-
cas, com base em elementos geológicos. Em Portugal existem 
geopadarias, spas e festivais nacionais que associam a geologia 
a seus produtos (FARSANI; COELHO; COSTA, 2010).
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Diante do potencial cenário inovador que os geoparques 
oferecem, o Brasil, por meio da CRM, estimula a sua criação no 
país, onde o Geoparque Araripe é o único brasileiro cadastrado 
na RGG. Atualmente, o país possui 32 áreas potenciais para a 
criação de geoparques e dentre elas encontra-se o Geoparque 
Seridó que será discutido no tópico a seguir.

A realidade do Geoparque no Seridó
A criação do Geoparque Seridó foi uma iniciativa conjunta 

do Prof. Dr. Marcos Nascimento e o Dr. Rogério Valença Ferreira 
que elaboraram a proposta do Geoparque Seridó. A proposta 
do geoparque contou com o cadastramento de 25 geossítios 
localizados nos municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais 
Novos, São Vicente, Florânia, Caicó, Cruzeta, Acari, Carnaúba 
dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas, ambos localizados na 
região do Seridó no Estado do Rio Grande do Norte.

O valor do patrimônio geológico, associado aos aspectos 
biológico, turístico, cultural e histórico resultou em seu poten-
cial para o embasamento da proposta do Geoparque Seridó. 
Conforme Nascimento e Ferreira (2010) a área que abrange o 
geoparque possui iniciativas de estímulo à atividade turís-
tica, apresentando o Polo Seridó, que é um espaço socioeconô-
mico homogêneo com vantagens competitivas e vocacionais, 
com o objetivo de integrar a cadeia produtiva do Turismo e o 
roteiro Seridó, configurando-se como um modelo inovador 
de desenvolvimento sustentável, onde se podem aplicar na 
região as mais variadas modalidades que a atividade turística 
dispõe. Além dessas iniciativas, a região desenvolveu o Plano 
de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS/
RN) que foi aprovado em reunião realizada em junho de 2011. 

A proposta do geoparque passou por reformulações no 
que se refere à sua extensão territorial, justamente para se 
adequar a uma futura submissão à UNESCO, compreendendo 
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16 geossítios. A área contempla agora seis municípios: Cerro 
Corá, com os geossítios Serra Verde, Cruzeiro de Cero Corá e 
Vale Vulcânico; Lagoa Nova, com o geossítio Mirante de Santa 
Rita; Currais Novos, com os geossítios Pico do Totoró, Morro 
do Cruzeiro, Mina Brejuí e Cânion dos Apertados; Acari, com 
os geossítios Açude Gargalheiras, Poço de Arroz, Cruzeiro de 
Acari e Marmita do Rio Carnaúba; Carnaúba dos Dantas, com 
os geossítios Monte do Galo e Xiquexique; e, por fim, Parelhas, 
com os geossítios Açude Boqueirão e Mirador.

Apesar de toda diversidade geológica e biológica obser-
vada dentro da área destinada ao Geoparque Seridó, infelizmente 
são poucas as áreas que possuem alguma medida efetiva de 
proteção e de manejo sustentável. O grande patrimônio geoló-
gico da região Seridó do RN adicionado aos aspectos biológicos, 
turísticos, culturais e históricos, podem ser visualizados nas 
figuras a seguir:

Figura 1 – Pinturas Rupestres

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)                       
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Figura 2 – Lagoa de Pedra

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)

Figura 3 – Geossítio Pico do Totoró  

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)
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Figura 4 – Geossítio Mina Brejuí

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010) 

                       
Figura 5 – Geossítio Cânion dos Apertados

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)                   
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           Figura 6 – Geossítio Gruta da Caridade 

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)

Figura 7 – Açude Gargalheiras Geossítio 

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010) 
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Figura 8 –Visão panorâmica do Monte do Galo

                       

Fonte: Proposta Geoparque Seridó (2010)

O projeto do Geoparque Seridó está na Procuradoria 
do Estado e Coordenação da Câmara de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Estado (CTMAS-PGE/RN). Em função da 
saída do secretário de Turismo do RN, há praticamente um 
ano, o processo referente ao Geoparque Seridó encontra-se 
parado aguardando comentários do novo secretário de Turismo. 
Segundo um dos autores do projeto, o Professor Dr. Marcos 
Nascimento, a ideia é também levar o projeto ao conhecimento 
do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio 
Grande do Norte (SEDEC/RN), porém, isso ainda não aconteceu. 
Entretanto, ações em paralelo estão sendo realizadas direta ou 
indiretamente com parceiros como o SEBRAE, que produziu o 
Guia Turístico do Seridó, acrescentando informações sobre os 
geossítios, além do IPHAN, que realiza ações de acessibilidades 
aos sítios arqueológicos que já fazem parte dos geossítios já 
cadastrados.

A implantação do Geoparque na área do Seridó irá não 
só mudar a dinâmica socioeconômica do local, mas apresen-
tará alternativas de Turismo, além de agregar ao Geoparque 
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iniciativas inovadoras, seja na criação de produtos, emprego, 
estímulo a empresas locais que associem seus produtos aos 
aspectos geológicos. Assim possibilitará uma nova conjuntura ao 
Turismo do Estado, diversificando a oferta, além de expandir o 
Turismo a outras localidades do Estado do Rio Grande do Norte, 
beneficiando economicamente, socialmente e culturalmente 
esses locais.

Os sítios dessa região têm uma grande importância cientí-
fico-cultural e grande significação para os moradores da região, 
antes conhecidos como “letreiros”, “pedras pintadas”, hoje já 
são reconhecidos como sítios arqueológicos (NASCIMENTO; 
FERREIRA, 2010). Portanto, torna-se necessário a implementa-
ção e desenvolvimento de atividades que visem à proteção do 
patrimônio, encontrando alternativas por meio de um modelo 
sustentável de Turismo.

Considerações finais
A inovação tornou-se um elemento imprescindível a 

sobrevivência de um produto ou um serviço, passando a ser 
um vetor de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade 
de vida. A mesma configurou-se como um importante fator 
de competitividade, num mundo cada vez mais globalizado, 
caracterizando como a principal locomotiva do crescimento 
econômico e da competitividade, assumindo assim um papel cen-
tral nas dinâmicas territoriais de inovação e competitividade.

Alguns investigadores argumentam que o nível nacional 
não é o mais relevante quando se pretende analisar a inovação. 
Apesar da importância da inovação na perspectiva nacional, 
o processo de regionalização enfraqueceu a inovação a nível 
nacional. Deste modo, a região vem sendo reconhecida como a 
unidade geográfica mais adequada para a criação de vantagens 
competitivas. O nível regional é então apontado como unidade 
de análise adequada para fomentar as dinâmicas de inovação 
territorial.
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Valendo-se do fato de que as regiões assumem impor-
tâncias cada vez mais significativas em termos de inovação, 
atrelado ao fato do Turismo ser também uma grande fonte de 
inovação, a proposta do Geoparque Seridó resume muito bem 
essa união. O próprio Geoparque é uma inovação que tem como 
base os valores locais, no caso a geodiversidade, a cultura e a 
história. Os geossítios são exemplos muitas vezes combinados 
de patrimônio geológico-cultural.

E, neste entendimento, a criação do Geoparque vem revo-
lucionar o modo como se divulga as Geociências, integrando 
na estratégia de gestão de um geoparque não só o patrimônio 
geológico, como também a biodiversidade, a arqueologia e outros 
aspectos da herança cultural, ganhando visibilidade pública.

Dessa forma, o Geoparque Seridó, além de inovar a oferta 
turística do Estado, permite uma maior diversidade desta, 
utilizando os recursos geológicos e biológicos como ferramen-
tas inovadoras para a criação de um novo produto turístico, 
apoiado no tripé geodiversidade, geoconservação e geoturismo, 
permitindo uma maior compreensão e interpretação desse meio 
físico, além de promover um Turismo sustentável utilizando 
os valores locais, reforçando ainda mais a perspectiva de que 
inovação depende muito mais do que uma localidade possui do 
que a perspectiva macro.

Logo, o Geoparque Seridó, além se ser sinônimo de inova-
ção, possibilita a localidade usufruír dos benefícios, permitindo 
assim o desenvolvimento da localidade, reforçando a impor-
tância do aspecto regional nesse contexto.
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Diagnóstico situacional nas pousadas 
e hotéis de Currais Novos - RN
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Luciene Braz Ferreira 

Sérgio Ramiro Rivero Guardia

O Turismo tem se desenvolvido em grande escala nos 
últimos anos. Diversos países têm conquistado significativa 
representatividade utilizando-o como fonte de renda e geração 
de empregos. No caso do Brasil, o Turismo tem se mostrado 
como uma atividade econômica em ascensão, estimulando 
um maior número de investidores nacionais e internacionais 
para os próximos anos, contribuindo para o fortalecimento e o 
crescimento turístico no país (LAMPERT, 2012). Por isso, torna-se 
relevante a realização de estudos no setor e sua repercussão para 
a população das regiões onde o Turismo é mais significativo. 
No caso do município de Currais Novos, situado no Rio Grande 
do Norte (RN), apesar de suas maiores atividades econômicas 
serem ligadas à agricultura, pecuária e extração mineral, o 
Turismo tem papel importante, com foco em eventos típicos 
para a região do Seridó.

Levando-se em consideração, especificamente, a questão 
do suporte hoteleiro da cidade, destaca-se a infraestrutura 
oferecida aos hóspedes, que contribui para ampliar a visão e 
o conceito da rede hoteleira do município. Beni (2007, p. 196) 
destaca que “o hotel é uma empresa de prestação de serviços 
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e diferencia-se completamente de outros estabelecimentos 
industriais ou comerciais”. Isto acontece porque o setor hoteleiro 
trabalha com um tipo de serviço diferenciado, no qual não há 
estoques, visto que só há produção turística quando o turista 
a consome, em outras palavras, quando não há clientes não 
se pode produzir. Outra peculiaridade reside no fato de que o 
único valor residual do produto turístico após o consumo é a 
experiência ou a satisfação de se realizar a viagem desejada.

Beni (2007) ainda enfatiza que a empresa hoteleira é menos 
propensa à automação, pois o calor humano e o tratamento 
pessoal fazem parte do serviço, diferentemente dos produtos 
industrializados e ainda emprega pessoas para quase todas as 
atividades e todos os setores, observando-se que os hotéis são 
essenciais na infraestrutura de qualquer tipo de evento, mesmo 
os que não estão ligados diretamente ao setor turístico.

Por outro lado, em um mundo globalizado e em constante 
transformação, os meios de hospedagem competem para se 
manterem no mercado e continuarem competitivos. As empresas 
do setor turístico, assim como outras organizações, também 
procuram formas de melhorar sua competitividade para dife-
renciarem-se dos concorrentes (RUSCHMANN; SOLHA, 2003), 
desta maneira o sucesso dos empreendimentos hoteleiros é 
fortemente determinado pela satisfação do cliente. 

O aumento da quantidade de hotéis e pousadas em Currais 
Novos, destacando-se um aumento de 120% nos últimos seis 
anos, leva a crer que há uma tendência de aquecimento no seg-
mento hoteleiro. Em virtude desta realidade, pode-se inferir que 
Currais Novos é um município que pode interessar as grandes 
cadeias de hotéis no intuito de investir numa ampliação ainda 
maior na medida em que o negócio se torna economicamente 
viável. Caso isto se torne realidade, pequenos hotéis e pousa-
das poderão estar ameaçados por redes mais robustas e com 
melhores condições de negociação. Para não sucumbir deverão 
tornar-se competitivos.
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A história e os conceitos do Turismo
A história do Turismo é antiga. Já na Idade Média, Dias 

(2005) afirma que as pessoas já se deslocavam entre as cidades 
por motivos religiosos, tais como peregrinações. Por outro lado, 
o comércio também fomentava viagens, levando mais uma vez 
a necessidade de estruturação e suporte ao viajante. Na Grécia 
Antiga, as viagens tinham foco nos esportes, devido à realização 
das Olimpíadas, desde aquela época.

Vários tipos de viagens foram sendo desenvolvidas ao 
longo dos anos, saindo do foco puramente religioso, comercial 
ou esportivo. As viagens muito longas foram denominadas 
grand tour, pois seu objetivo era adquirir conhecimento e seu 
público-alvo integrava os jovens com grande poder aquisitivo. 
Dias (2005, p. 12) esclarece que “o grand tour constituía-se em 
jornadas que duravam um, dois e até três anos ou mais”. Isso 
ocorria para que os estudantes mostrassem a seus pais e à 
sociedade, ao retornarem da viagem, que tinham adquirido 
conhecimento de mundo e educativo, se diferenciando dos 
demais. Com o passar dos anos, foi constituída a Organização 
Mundial do Turismo (OMT), uma agência que funciona como 
um fórum para questões turísticas com o objetivo de que se 
organizasse internacionalmente o Turismo nos aspectos con-
ceituais e estatísticos.

Segundo Dias (2005, p. 15),

De acordo com a definição da OMT, o Turismo é descrito como 
as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens 
e estadias em lugares distintos de seu entorno habitual, 
por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, 
com finalidade de lazer, por negócios e outros motivos, não 
relacionados com o exercício de uma atividade remunerada 
no lugar visitado.

O conceito de Turismo sofreu alterações devido às modi-
ficações no seu cenário econômico, aspectos históricos, sociais, 
culturais, entre outros fatores. 
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Gestão da hospedagem
Desde as primeiras sociedades, os seres humanos tiveram 

relação com a hospedagem, visto que visitar alguém era uma 
forma de honrar o hospedeiro, e, desta forma, era cultural 
retribuir a visita (CLARKE; CHEN, 2008). Diante disto, as empresas 
hoteleiras são importantes para a atividade turística que, de 
acordo com Castelli (2003, p. 56), “uma empresa hoteleira pode 
ser entendida como sendo uma organização que, mediante o 
pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela indiscrimi-
nada”. Ele aponta que os serviços hoteleiros devem contemplar 
às necessidades dos hóspedes, como recepção, guarda bagagem, 
arrumação e limpeza das instalações e dos equipamentos.

Ao viajar, as pessoas precisam atender suas necessida-
des, como ter um abrigo, alimento, transporte, entre outras 
necessidades. Neste sentindo, dá-se a importância dos meios de 
hospedagem, como o hotel, o hotel fazenda, hotel histórico, cama 
& café, resort, pousada e f lat/apart-hotel. Para o Ministério do 
Turismo (MTUR, 2013), existem diversos meios de hospedagem, 
cada qual com seu conceito, conforme o Quadro 1:

Quadro 1– Nova cartilha de classificação dos meios de hospedagem

Hotel Meio de hospedagem com serviço de recepção e de 
alimentação.

Hotel Fazenda
Hotel instalado em uma fazenda ou outro tipo de 
exploração agropecuária e que ofereça a vivência do 
ambiente rural.

Hotel Histórico

Hotel instalado em edificação com importância 
histórica. Nota: Entende-se por edificação com 
importância histórica aquela com características 
arquitetônicas de interesse histórico ou que tenha 
sido cenário de fatos histórico-culturais de relevância 
reconhecida.
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Cama & Café

Meio de hospedagem oferecido em residências, com 
no máximo três unidades habitacionais, para uso 
turístico, em que o dono more no local, com café da 
manhã e serviço de limpeza.

Resort

Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento 
que oferece serviços de estética, atividades físicas, 
recreação e convívio com a natureza no próprio 
empreendimento.

Pousada

Meio de hospedagem de característica arquitetônica 
predominantemente horizontal, com até três 
pavimentos, 30 unidades habitacionais e 90 leitos, 
com serviços de recepção e alimentação. Nota: a 
pousada pode ser em um prédio único ou com chalés 
ou bangalôs.

Flat/Apart-Hotel

Meio de hospedagem em edifício com serviço de 
recepção, limpeza e arrumação, constituído por 
unidades habitacionais que dispõem de dormitório, 
banheiro, sala e cozinha equipada, com administração 
e comercialização integrada.

Fonte: Ministério do Turismo, 2013

 Existe um regulamento para os meios de hospedagem 
de Turismo no qual Castelli (2003) descreve que algumas áreas 
são consideradas principais nos estabelecimentos turísticos, 
pois essas são os locais de maior circulação dos hóspedes, como 
é o caso da unidade habitacional (UH), local destinado para a 
tranquilidade, repouso e higiene dos clientes.

Ainda de acordo com o MTUR (2013), as classifica-
ções dos tipos e categorias dos meios de hospedagem foram 
modificadas ao longo dos anos e a sua última atualização foi 
lançada no ano de 2010. O intuito destas classificações reside 
na necessidade de padronização e uma maior competitividade 
no mercado hoteleiro, porém, a adesão do novo sistema é 
voluntária. De acordo com a Figura 1, a classificação se dá 
em quatro categorias:
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Figura 1 – Velho sistema de classificação dos meios de hospedagem

Fonte: Embratur (2013)

A figura 1 apresenta os hotéis de maneira geral, seguidos 
dos hotéis históricos, de lazer e pousadas. O hotel é concei-
tuado como um local onde se encontram serviços de recepção, 
alojamento temporário, que podem ser ofertados com ou sem 
alimentação. A cobrança ocorre em forma de diárias. Um hotel 
histórico difere de um hotel convencional porque está em um 
imóvel original, restaurado ou local onde tenha ocorrido algum 
tipo de evento importante e reconhecido por uma determinada 
região. Os hotéis de lazer possuem este novo por ter o maior 
foco no entretenimento. As pousadas, foco desta pesquisa, são 
locais compostos por poucas unidades, no máximo 30 unidades 
habitacionais ou 90 leitos, com os mesmos serviços do hotel, 
porém, não podem ultrapassar três pavimentos.

É importante entender a categorização para, a partir disto, 
elaborar qual a melhor forma de gestão do estabelecimento, 
visto que a atividade turística é influenciada pelos meios 
de hospedagem e o tempo de permanência dos turistas é 
determinado de acordo com a estadia, fator este fundamental 
para criar uma referência de um destino (DIAS, 2005). Portanto, 
os serviços de hospedagem podem proporcionar momentos 
inesquecíveis aos turistas, já que nas pousadas e hotéis as pessoas 
descansam, alimentam-se, conversam com os colaboradores e/
ou com outros hóspedes. Em virtude disto, geralmente é criada 
em sua mente a primeira impressão cultural que o turista tem 
sobre determinado destino.

CATEGORIAS

HOTEL____________________________________________________________________ H

HOTEL HISTÓRICO_________________________________________________________ HH

HOTEL DE LAZER__________________________________________________________  H L

POUSADA_________________________________________________________________  P
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Segundo Castelli (2003, p. 77), “satisfazer as pessoas 
significa atender as suas necessidades, as necessidades de 
todas as pessoas com as quais a empresa tem necessariamente 
compromisso, tais como: empregados, clientes, acionistas e 
vizinhos (comunidade)”. Por isto, as pousadas e hotéis devem 
possuir uma logística que contribua para sua competitividade 
no mercado, sendo necessário gerir um processo sistêmico na 
atividade turística para garantir a sobrevivência no mercado. 
A Figura 2 apresenta um exemplo de como deve ser um sistema 
de funcionamento de um hotel.

Figura 2 – Sistema Hotel

Fonte: Castelli (2003)

Conforme a Figura 2, cada setor de um hotel necessita 
de um processo para que todos os serviços sejam harmônicos, 
todos os setores devem estar interligados, para que os serviços 
funcionem corretamente. Este sistema fica dividido em três 
pilares básicos: a hospedagem, alimentos e bebidas e admi-
nistração. Nenhum serviço deve se sobrepor a outro; mesmo 
que o foco do hotel não seja servir alimentações, o hotel deve 
estar preparado para auxiliar o hóspede em situações básicas 
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ou emergenciais, ainda que seja apenas com indicações. Os 
serviços de hospedagem são os efetivamente comprados pelo 
cliente. Compõem a parte de recepção, telefonia e governança, 
que fica responsável pela organização da estadia do cliente, que 
vão desde a arrumação do quarto, funcionamento de tomadas, 
chuveiros e objetos eletroeletrônicos existentes na habitação 
até condições de saúde, como mofos e odores. A administração 
fica responsável pelas atividades meio do hotel, que podem 
contemplar diversas áreas, dependendo do grau de complexi-
dade e tamanho. Compras, contabilidade, marketing, recursos 
humanos são funções que pertencem à administração.

Para Castelli (2003, p. 118), “a responsabilidade pela qua-
lidade é tarefa de todas as pessoas engajadas na organização e 
não de um departamento, já que a empresa é um sistema”. Assim 
sendo, para alcançar a qualidade desejada se faz necessária a 
qualificação, capacitação e treinamento constantemente das 
equipes envolvidas para obter a sintonia com as normas, estra-
tégias, metas e objetivos da organização. Ainda para o autor, 

O viajante, ao chegar à recepção, geralmente vem de uma 
viagem estafante ou de um dia cheio de trabalho. Portanto, 
está cansado e mais facilmente irritadiço. Neste caso, toda 
a equipe, sobretudo da recepção, deve estar preparada para 
bem acolhê-lo, fazendo uso do seu bom senso, das suas boas 
maneiras e dos seus conhecimentos psicológicos (CASTELLI, 
2003, p. 167).

Pode-se inferir que, no primeiro contato com o hóspede, 
há a necessidade de ser extremamente cordial, educado e o mais 
agradável possível, e oferecer os serviços disponíveis, informar 
sobre as facilidades que podem ser utilizadas no hotel. Estas 
ações têm o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso 
com o cliente. 
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A influência da globalização e da 
tecnologia nos serviços turísticos

Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 13), “como 
a tecnologia, a globalização alcança a todos ao redor do mundo, 
criando uma economia interligada”, a evolução da tecnologia 
permitiu diminuir as distâncias entre o consumidor e o pro-
dutor do serviço. Os consumidores de produto turístico ficarão 
mais bem informados em relação aos detalhes dos produtos 
e serviços das empresas e de seus competidores, valorizando 
mais a opinião das outras pessoas que já usaram do mesmo 
serviço. Baseados nestes retornos (experiências) dos usuários 
anteriores ou ex-usuários (user feedback), os potenciais clientes 
podem decidir qual empresa será a escolhida para atendê-los. 

Com a modernização do século XXI, a forma digital passa 
a ser um mecanismo de conhecimento, relevante para qualquer 
tipo de empresa, em especial, para a hotelaria, que neces-
sita de softwares específicos para atender suas necessidades 
empresariais (CÂNDIDO, 2003). O uso mais adequado das novas 
tecnologias (mídias sociais, blogs, websites etc.), principalmente 
as baseadas na internet, em conjunto com a inovação passaram 
a ser um diferencial competitivo. Para Adolpho (2011, p. 56), 
“não saber utilizar a internet em um futuro próximo será como 
não saber abrir um livro ou acender um fogão”. Assim como 
os demais segmentos de mercado, o setor hoteleiro deve estar 
preparado para implantar e/ou implementar novas estratégias 
digitais para comercialização, promoção, comunicação, entre 
outros produtos e/ou serviços com sua marca. 

Este contexto globalizado, em que a distância digital opera 
em um mundo paralelo à distância física – em que a dimensão 
dos objetos e a dimensão da informação caminham desen-
contradamente , muitas vezes o primeiro contato que um 
consumidor terá com sua empresa, seu produto ou serviço 
será por seu website (ADOLPHO, 2011, p. 80).
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Analisando a citação de Adolpho (2011) e confrontando 
com o setor hoteleiro, significa que a competição está presente 
não apenas nos ambientes físicos, mas também nos digitais. 
Neste sentido, os clientes também podem ser conquistados no 
ambiente virtual, o que implica na necessidade de dar uma 
forte atenção às estratégias digitais tanto quanto aos meios 
tradicionais. Com tais avanços tecnológicos, os serviços e pro-
dutos turísticos podem ser promovidos e comercializados de 
diversas formas, como, por exemplo, antecipar o check-in, efetuar 
reservas, enviar e receber e-mails, conversar online (chat) com 
o cliente ou a empresa, entre outros. 

Metodologia
Esta é uma pesquisa de caráter descritivo, com abordagem 

quantitativa. Gil (2006) aponta que a pesquisa descritiva procura 
retratar as características de um fenômeno ou de uma popula-
ção, tais como idade, sexo e outras particularidades. Andrade 
(2010) argumenta que a este tipo de pesquisa descreve os fatos 
observados, analisados, interpretados, sem que haja nenhuma 
intervenção do pesquisador. Quanto à pesquisa quantitativa, 
refere-se a tudo que é quantificável e que irá possuir tratamento 
estatístico. O foco foi entrevistar todas as pousadas e hotéis, 
por meio dos questionários, procurando descobrir dados perti-
nentes à caracterização das empresas, como também sua forma 
de divulgação da marca e comunicação com seu público-alvo.

Quanto ao universo, a realização desta investigação funda-
mentou-se em definir o campo de pesquisa em todas as pousadas 
e hotéis do município de Currais Novos, denominado de amostra 
censitária, por haver investigado os hotéis em sua totalidade 
(PINHEIRO, 2006). O estudo é considerado multicaso devido à 
abrangência do seu universo, composto por nove empreendi-
mentos hoteleiros (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Portanto, 
a coleta de dados feita nos nove empreendimentos hoteleiros 
(pousadas e hotéis), buscando a ampliação do conhecimento 
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empírico, baseado na realidade da localidade. Os dados obtidos 
nesta pesquisa são de caráter primário, com perguntas fechadas, 
em virtude de haver opções para resposta (GONÇALVES, 2005). 
Composto por três blocos, sendo esses com foco na descrição, 
divulgação e comunicação, no total de vinte e seis perguntas.

No tangente à interpretação e análise dos dados, diante 
das respostas obtidas, foi possível criar um diagnóstico. As 
respostas foram interpretadas e, em seguida, demonstradas em 
forma de tabelas e gráficos, utilizando o programa Microsoft 
Excel.

Apresentação dos resultados
Esta pesquisa foi realizada com todas as pousadas e hotéis 

localizados no município de Currais Novos, no período de setem-
bro a dezembro de 2013, a citar: Pousada do Cruzeiro, Pousada 
Sonho Meu, Pousada Max, Pousada Marize Dantas (CCMD), 
Pousada Porto Brasil Suítes, Pousada Bella Vista, Pousada São 
Luís, o Hotel D’Almeida e o Tungstênio Hotel. O critério de 
escolha foi abranger todos os empreendimentos que possuem a 
nomenclatura de pousada ou hotel, excetuando-se motéis e flats.

Diagnóstico situacional
A cidade de Currais Novos iniciou seu mercado hoteleiro 

em 1954, com a inauguração do Tungstênio Hotel, nome que 
caracterizava o período econômico vivenciado na época, pois 
neste mesmo ano houve a constituição da Mineração Tomaz 
Salustino. A mineradora teve seu apogeu nesta mesma década, 
fornecendo minérios a diversas indústrias (MINA BREJUÍ, 2014). 
Após a inauguração, durante trinta e sete anos, a hotelaria 
da cidade permaneceu sem concorrentes, até que em 1991 
surgiu a Pousada São Luiz. Somente após seis anos da segunda 
inauguração foram abertas outras empresas no segmento, 
respectivamente, a Pousada Marize Dantas, conhecida como 
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CCMD, pousada do português Manoel D’Almeida, cujo nome é 
Hotel D’Almeida e, excepcionalmente, em 2008, com o aumento 
da demanda turística, duas pousadas foram inauguradas no 
mesmo ano, as pousadas Sonho Meu e Bella Vista. Entre os anos 
de 2009 e 2011 foi aberta apenas uma pousada por ano, conforme 
o Quadro 2, no qual cita a Porto Brasil Suítes, a Pousada Max 
e a mais nova no mercado hoteleiro, a Pousada do Cruzeiro. 

Quadro 2 – Cronologia da inauguração de 
hotéis e pousadas em Currais Novos

Estabelecimento Hoteleiro Ano

Tungstênio Hotel 1954

Pousada São Luiz 1991

Pousada Marize Dantas 1997

Hotel D’Almeida 1997

Pousada Sonho Meu 2008

Pousada Bella Vista 2008

Pousada Porto B. Suítes 2009

Pousada Max 2010

Pousada do Cruzeiro 2011

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quanto às quantidades de Unidades Habitacionais (UH) 
que cada empreendimento possui, pode-se notar que o Hotel 
D’Almeida é o maior em unidades e leitos. É importante observar 
que todos os estabelecimentos possuem wi-fi gratuito para os 
hóspedes, não se tornando um diferencial competitivo. Estes 
valores são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Infraestrutura das pousadas e hotéis

EMPRESA QTD. 
UHs

QTD.
Leitos

UHs
Acessib.

 Linhas 
Tel. 

Fixas

Linhas 
de 

Celular
1º Hotel D’Almeida 64 150 01 01 -
2º Tungstênio Hotel 35 90 - 02 -
3º Pousada Max 31 58 01 01 01
4º Pousada São Luiz 20 40 01 01 -
5º Pousada Sonho 
Meu 22 61 01 - 02

6º Pousada Marize 
Dantas 18 41 03 01 02

7º Pousada Porto B. 
Suítes 17 52 - 01 02

8º Pousada Bella 
Vista 15 21 02 02 01

9º Pousada do 
Cruzeiro 15 37 01 - 01

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Embora o Tungstênio Hotel tenha sido o primeiro empreen-
dimento hoteleiro do município de Currais Novos, a pesquisa 
revelou que, atualmente, o Hotel D’Almeida é o empreendimento 
que possui mais unidades habitacionais e leitos, conforme 
citado anteriormente. Nota-se, ainda, que a Pousada Marize 
Dantas, está proporcionalmente mais estruturada para receber 
hóspedes portadores de necessidades especiais, ou seja, aqueles 
que possuem alguma dificuldade ou necessidade de adaptação. 
Mesmo com normas para obtenção de certificações e qualifi-
cações, percebe-se que a acessibilidade não é preocupação da 
maior parte das pousadas e hotéis do município. Segundo os 
respondentes do questionário, existe pouca procura por este 
tipo de serviço, porém, pode-se inferir que a falta desta procura 
deva-se ao fato de poucos investimentos e oferta. É um nicho 
de mercado que está esquecido por estes estabelecimentos. 
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“A grande maioria dos hotéis brasileiros se preocupa com ações 
de sustentabilidade, mas não investem na acessibilidade para 
receber hóspedes com deficiência o que pode representar um 
grande diferencial competitivo e um grande reforço de marca 
e imagem” (REVISTA HOTÉIS, 2014). Retomando a questão da 
governança hoteleira, o diferencial competitivo não fica restrito 
apenas a boas acomodações, banheiros e boa receptividade. 
Adaptações para pessoas com necessidades especiais de todo 
tipo, atualmente, fazem-se necessárias e se tornam uma marca 
de solidariedade e vantagem competitiva para os estabeleci-
mentos que as possuem.

Segundo o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
os edifícios públicos e coletivos devem passar por adaptações 
e se tornarem acessíveis a todos as condições de pessoas. O 
decreto possuía, em sua publicação, um período de adaptação, 
principalmente pelos investimentos necessários, porém, para a 
rede hoteleira, as exigências deveriam ser cumpridas até 2008, 
o que não se concretizou em sua maioria. É importante ressal-
tar que a acessibilidade possui várias vertentes que, segundo 
Dischinger et al. (2009 apud ELY; SILVA, 2009), contemplam a 
orientação espacial – com indicações de placas, mapas e layout 
do ambiente, deslocamento – no qual o usuário pode trafegar 
de forma independente tanto em percursos horizontais quanto 
verticais, uso – utilização de equipamentos com independência 
e a comunicação – na qual o usuário também pode se comunicar 
com pessoas e tecnologias de maneira independente. 

Outro ponto importante observado nas pousadas e hotéis 
diz respeito ao serviço básico de linhas fixas e celulares. O 
Gráfico 1 demonstra a relação da quantidade de linhas fixas 
e móveis dos empreendimentos. Algumas empresas preferem 
o telefone fixo, devido ao seu alcance e por não ficar fora da 
área de cobertura, outras optam pela linha celular, devido sua 
mobilidade.
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Gráfico 1 – Relação da quantidade de linhas 
fixas com as linhas celulares

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quanto à área de recursos humanos, o Gráfico 2 revela a 
proporção da quantidade de funcionários em comparação com 
a quantidade de turismólogos por hotel/pousada. 

Gráfico 2 – Relação da quantidade de funcionários x turismólogos

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Percebe-se que há pouca atuação deste tipo de profissional 
nas pousadas e hotéis no município de Currais Novos, visto que, 
em um universo de nove empreendimentos, apenas dois possuem 
profissionais formados na área. Para os respondentes, o motivo 
para pouca ou nenhuma contratação do bacharel em Turismo 
foi justificado pelo fato de alguns empreendimentos não terem 
condições financeiras para pagar um salário adequado, uma 
vez que a demanda de turistas na localidade é baixa e algumas 
pousadas ficam distantes do centro da cidade, o que dificulta 
manter uma taxa de ocupação acima de 50% diariamente para 
determinados estabelecimentos, além da sazonalidade nas 
ocupações. Os únicos empreendimentos que contrataram turis-
mólogos foram o Tungstênio Hotel e a Pousada Max. Nestes 
dois casos, os turismólogos exercem o cargo de recepcionistas. 
Ademais, a profissão de turismólogo foi reconhecida apenas em 
2012, por meio da Lei 12.591. De acordo com a nova lei a profissão 
está voltada para a elaboração de políticas e planejamentos, 
além da elaboração de trabalhos técnicos e análises de áreas 
de Turismo. Também é um profissional voltado para práticas 
de lazer e empreendedorismo, abrindo seu próprio negócio. 
Observa-se, então, um desvio de função dos dois turismólogos 
que foram contratados pelo hotel e pela pousada.

Para finalizar o diagnóstico situacional, também foram 
pesquisadas as ferramentas de marketing, principalmente 
digital, utilizada pelas pousadas e hotel. As ferramentas de 
marketing digital usadas nos empreendimentos turísticos do 
Seridó potiguar exibem conteúdos relativamente homogê-
neos, muito semelhantes entre si, não apenas na variedade ou 
diversificação, mas, principalmente, nas funcionalidades. Os 
resultados desta pesquisa mostraram que a mídia digital mais 
utilizada pela hotelaria currais-novense é o e-mail, no qual é 
utilizado em 100% das empresas. Em segundo lugar é utilizado 
o website, com 78% de utilização e, em terceiro lugar, ficou a 
rede social Facebook, com 67%.
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Apesar do resultado da pesquisa revelar que o uso do 
website e Facebook é expressivo nas pousadas e hotéis, existe a 
falta de informações e/ou conteúdos inadequados em ambos. 
Neste ponto é importante ressaltar a questão da usabilidade na 
web. Para Nielsen e Loranger (2006), a usabilidade diz respeito à 
facilidade de utilização, que pode se manifestar em uma página 
da web ou em algum outro tipo de sistema computadorizado. 
Os usuários das websites de hotéis e pousadas em Currais Novos 
precisam ter suas necessidades de informação, facilidade de 
navegação, simplicidade e, principalmente, relevância do con-
teúdo respeitos (NIELSEN; LORANGER, 2006). Dessa forma, não 
basta existir a ferramenta, ela deve contemplar uma série de 
requisitos para que o cliente se sinta satisfeito e não se afaste 
da empresa, uma vez que uma ferramenta mal desenhada pode 
causar a impressão indevida.

Considerações finais
Este artigo teve como objetivo a elaboração de um diagnós-

tico situacional dos hotéis localizados no município de Currais 
Novos pertencente à região do Seridó, no Rio Grande do Norte. 
Para alcançar os objetivos propostos, foram aplicados questio-
nários para os representantes de todos os estabelecimentos, 
tornando-se, assim, uma pesquisa censitária. 

Os principais resultados do estudo encontrados no diag-
nóstico estão relacionados à quantidade de hotéis e pousadas, 
número de leitos, acessibilidade, linhas telefônicas, contratação 
de profissionais com formação na área de Turismo e o uso 
de mídias digitais para o marketing dos estabelecimentos. 
Destacam-se, nesta região, empreendimentos com pouco ou 
nenhum investimento em acessibilidade, demonstrando a não 
preocupação com este tipo de adaptação, mesmo sendo uma 
exigência prevista pela legislação do país. Pode-se inferir que 
esta falta de visão global e pró-atividade pode estar relacionada 
à falta de profissionais da área de Turismo, preparados para a 
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elaboração de estudos focados em análises de áreas turísticas 
e sua totalidade. Apesar de ser um profissional que provoca um 
maior desembolso financeiro por parte do estabelecimento, por 
outro lado, está preparado para estruturar estrategicamente 
e, posteriormente, promover maiores resultados sustentáveis 
e de longo prazo. 

Também se percebeu uma forte preferência por linhas 
convencionais em detrimento de linhas celulares para utilização 
dos hotéis/pousadas. O fato de ainda haver problemas com as 
operadoras de telefonia celular pode estar contribuindo para 
este tipo de comportamento. Mais uma vez o profissional de 
Turismo poderia auxiliar num planejamento de bons produtos 
oferecidos a pessoas jurídicas que pudessem oferecer bons níveis 
de serviço a preços razoáveis.

Por último, destacou-se a falta de estruturação da arqui-
tetura digital para marketing e divulgação das pousadas e 
hotéis, atualmente fator decisivo na captação de clientes. É 
importante ressaltar que a boa divulgação destes estabeleci-
mentos passa também pela divulgação da região, situação que 
pode ser auxiliada por práticas governamentais de difusão da 
região ou mesmo parcerias entre os empresários, universidade 
e governo do estado.

Uma das principais limitações da pesquisa foi a ausência 
de aprofundamento nas questões, por isto são sugeridas pes-
quisas futuras explorando os porquês de cada um dos pontos 
levantados e a inserção da relação entre o comportamento de 
investimento e a conscientização da importância do profissional 
de Turismo para um planejamento que possa levar a vantagem 
sustentável.
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