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RESUMO 

A presente pesquisa buscou identificar características do Enfoque Participativo na 
gestão pública do turismo na cidade de Niterói. Para isso, foi analisado o processo 
de desenvolvimento da gestão pública do setor turístico no município, a partir do 
marco a criação do Ministério do Turismo, em 2003. O Enfoque, incentivado pelas 
políticas públicas nacionais, considera a participação na gestão do turismo pelos 
seus agentes sociais - os indivíduos impactados pela atividade turística e com poder 
de influenciá-la. O trabalho considera apenas a visão do poder público, representado 
pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR) – empresa gestora do 
fenômeno turístico no município de Niterói. Para atender aos objetivos do trabalho, 
optou-se por realizar a pesquisa bibliográfica e documental, necessária para a 
fundamentação teórica deste estudo; e a aplicação de entrevistas semiestruturadas 
com antigos e atuais representantes da NELTUR. Segundo a ótica do poder público, 
os resultados obtidos indicaram as dificuldades na implantação do Enfoque 
Participativo ocasionadas, principalmente, pelas variações na vontade política e pela 
falta de interesse dos agentes sociais em participar. Espera-se, com este trabalho, 
ter contribuído com o conhecimento sobre o tema e estimular a pesquisa com outros 
agentes sociais do turismo, visando o entendimento mais abrangente deste 
processo. 

Palavras chaves: Turismo. Enfoque Participativo. Gestão Pública de Turismo. 

NELTUR. Niterói - RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aims to identify characteristics of the Participatory Approach in the public 
management of tourism in the city of Niterói. To this end, an analysis of the 
developing public management process of the tourism sector in Niterói occurred, 
starting from the creation of the Ministry of Tourism in 2003. The approach, 
stimulated by national public policies, involves participation in tourism management 
by its social agents - individuals affected by tourism activity and with the power to 
influence it. This study only considers the local authority perspective, represented by 
Niterói Leisure and Tourism Company (Niterói Empresa de Lazer e Turismo - 
NELTUR) - the company responsible for managing tourism in the city of Niterói. In 
order to meet the objectives of the study, bibliographical and documentary research 
were conducted, which was necessary for the theoretical foundation of this study, as 
well as semi-structured interviews with former and current representatives of 
NELTUR. In the opinion of the local authority, the results obtained indicated that the 
difficulties in implementing the Participatory Approach were mainly caused by 
fluctuations in political will and a lack of interest of the social agents to participate. It 
is hoped, with this work, to contribute to the body of knowledge in this field and to 
stimulate further research with other social agents of tourism, aiming at a more 
comprehensive understanding of this process. 
 
Key-words: Tourism. Participatory Approach. Public policies of tourism. NELTUR. 

Niterói - RJ 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno turístico, visto por uma perspectiva interdisciplinar, impacta diversas 

esferas e setores da sociedade, podendo gerar tanto benefícios, quanto danos à 

localidade onde se desenvolve. Surge então, a necessidade do ordenamento deste 

fenômeno para que os malefícios sejam minimizados, e os benefícios ampliados e 

multiplicados para todas as partes sociais envolvidas. 

O enfoque participativo é o modelo de gestão que promove a conversação entre 

os diversos agentes sociais do turismo de uma localidade, bem como os agentes 

sociais de outros setores envolvidos na sua atividade. Dessa forma, a gestão pública 

do turismo que tem o enfoque participativo como base para a produção de políticas 

públicas, tem grande possibilidade de promover o desenvolvimento sustentável e 

ampliar os benefícios da atividade a toda a comunidade. 

Considerando tal abordagem, entende-se que os agentes sociais envolvidos e 

impactados pela atividade são diversos: a população autóctone, os trabalhadores 

diretos e indiretos, os empresários do setor, os comerciantes, as associações e 

demais representações da sociedade civil organizada, dentre outros. Além destes, 

deve contar também com a participação de representantes de outros setores, como 

o ambiental, o de segurança pública, limpeza, trânsito, dentre outros.  

A interdisciplinaridade do turismo confere grande complexidade à aplicação do 

enfoque participativo, porém, este modelo de gestão permite a elaboração de 

estratégias abrangentes e ajustadas a realidade de diversos setores. 

Com o estabelecimento da nova Constituição Federal de 1988, a 

municipalização, a descentralização do poder e a participação social começaram a 

ser incentivadas no Brasil. A partir deste período e, principalmente, com a criação do 

Ministério do Turismo, em 2003, programas e projetos de âmbito federal foram 

lançados incentivando a participação dos agentes na gestão do turismo. 

O interesse pelo tema acima apresentado acabou por incentivar esta pesquisa. 

Seu principal objetivo é analisar o processo de desenvolvimento da gestão pública 

do turismo no município de Niterói, buscando identificar características do Enfoque 

Participativo na gestão. Bem como os motivos pelos quais o enfoque é, ou não, tido 

como base para as políticas públicas de turismo da cidade. 
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Tal análise teve o seu recorte baseado no ano de criação do MTur, em 2003, 

período em que Niterói passou a se envolver com os projetos e programas de 

incentivo à descentralização. A análise é feita até o ano de 2017, buscando 

investigar o que tem sido realizado atualmente pela gestão pública do turismo 

niteroiense, com base no enfoque. 

Tal pesquisa abordou somente a opinião do poder público a cerca do tema. Por 

ser a representante do turismo no município, a Niterói Empresa de Lazer e Turismo 

(NELTUR), foi escolhida como objeto de estudo para responder a questão-problema 

e alcançar os objetivos deste trabalho. 

A questão-problema que fomentou esta pesquisa foi a seguinte: A gestão pública 

do turismo em Niterói tem considerado os incentivos ao enfoque participativo e à 

descentralização do poder na elaboração de suas políticas públicas? 

Dentre os objetivos específicos do trabalho encontram-se: apontar o 

entendimento do turismo como fenômeno socioespacial impulsionador do 

desenvolvimento do espaço e da sociedade; relatar os avanços em turismo nas 

políticas federais e estaduais buscando o incentivo à descentralização do poder e a 

participação da sociedade; discutir a importância da participação dos agentes sociais 

do turismo na gestão pública do turismo; verificar a busca pela participação social na 

gestão do turismo na cidade de Niterói de 2003 até os dias atuais; analisar a 

participação dos agentes sociais do turismo na gestão do fenômeno em Niterói, por 

meio da perspectiva do poder público; e analisar a opinião e o entendimento da 

NELTUR a cerca do Enfoque Participativo na gestão do turismo em Niterói. 

Para alcançar tais objetivos foram utilizados os seguintes procedimentos 

técnicos: pesquisa bibliográfica e documental, utilizando dados coletados em artigos, 

livros, publicações em sites, planos, relatórios de atividade, atas de reuniões e 

jornais; e pesquisa de campo, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas feitas 

pessoalmente ou por telefone com representantes da NELTUR. 

Foi feita a análise qualitativa dos resultados da pesquisa de campo realizada 

com o agente social do turismo de Niterói, classificado poder público. Este agente foi 

representado pela NELTUR. 

Para analisar todos os conteúdos e alcançar os objetivos da pesquisa, o 

presente trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro capítulo são abordados 

os conceitos gerais de política, política pública, turismo como fenômeno 

socioespacial, o enfoque participativo do turismo, seus conceitos e técnicas e os 
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agentes sociais do turismo. São analisadas, também, as políticas públicas de 

turismo no Brasil e no Rio de Janeiro destacando as características da 

descentralização do poder e dos incentivos à participação. 

No segundo capítulo a cidade de Niterói, objeto de estudo, é analisada. São 

relatadas a sua oferta turística, a importância da atividade turística para a cidade, 

sua história, as políticas públicas de turismo voltadas ao enfoque participativo, de 

2003 até 2017, e uma breve contextualização da NELTUR. No terceiro e último 

capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que resultaram desta 

pesquisa, os relatos e resultados das entrevistas de campo e a análise dos dados. 

Nas considerações finais, buscou-se analisar todo o trabalho de forma 

abrangente considerando as informações obtidas através dos diferentes meios de 

coleta de dados. 

Espera-se ter contribuído para o conhecimento na área, principalmente 

considerando a escassez de trabalhos a cerca do tema, especificamente na cidade 

de Niterói. 
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1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

 
Dentre as muitas características da sociedade moderna, uma de grande 

destaque é a diferenciação social. Os membros de uma sociedade possuem 

atributos diferentes, bem como valores e desejos. Essas diferenças fazem com que 

a sociedade viva em frequente conflito de opiniões e interesses. Sendo esses 

conflitos inevitáveis, resta mantê-los dentro de limites administráveis. Um dos meios 

para tal é a política (RUA, 1998.). 

Segundo Rua (1998, p. 5), política “consiste no conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução 

pacífica dos conflitos quanto a bens públicos”. Por sua vez, de acordo com Rua 

(1998), política pública é um conjunto de decisões e ações estratégicas que 

objetivam controlar ou resolver um conflito da sociedade, ou até mesmo impedir que 

ele aconteça. 

De acordo com Souza (2006), a área de estudos sobre políticas públicas 

começou a ser desenvolvida a partir da década de 1930; porém, até os dias atuais é 

um tema difícil de ser condensado do ponto de vista teórico, conceitual ou 

metodológico; por sua complexidade, pelas particularidades de cada espaço, pelas 

mudanças contínuas da sociedade, pelo avanço tecnológico, pela globalização e por 

outros fenômenos que fazem a sociedade dinâmica. 

Em razão das muitas influências que geram impactos numa sociedade, a área de 

políticas públicas deve funcionar como um sistema: composto por um conjunto de 

elementos interdependentes que interagem entre si, formando um todo organizado 

que busca atingir um objetivo comum. Este sistema, opera a partir de influências 

externas que o impactam (inputs), fornecendo respostas a estas influências (outputs) 

(BENI, 1990). Assim, a área de políticas públicas deve ser vista como sendo objeto 

analítico de diversos campos de conhecimento, não se limitando ao ramo da ciência 

política, área da qual deriva. 

A área de políticas públicas surge como um campo de conhecimento teórico nos 

Estados Unidos, para buscar entender como e porque os governos tomam ou 

deixam de tomar determinadas atitudes em relação a assuntos públicos (SOUZA, 

2006). Ainda conforme Souza, uma política pública em seu significado geral, pode 

ter várias definições: 
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Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição 
mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que diferença faz. (2006, p. 24) 
 
 

Assim, pode-se entender política pública como a área em que o governo atua, 

buscando a organização e a manutenção da vida em sociedade. É também, a área 

de estudo por onde as ações estratégicas do governo são analisadas e pela qual se 

pode propor mudanças. “A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio 

em que os governos democráticos traduzem seus propósitos [...] em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 

26). 

As políticas públicas são instrumentos dos governos que, se bem elaboradas, 

implementadas e monitoradas, são capazes de ir além da solução de conflitos 

sociais. Podem promover o desenvolvimento social e econômico da população e do 

setor ao qual são destinadas; podem impulsionar ainda, outros setores ligados direta 

ou indiretamente à área no qual possui seu foco (SILVA; COSTA; CARVALHO, 

2013). 

Outra consideração a respeito das políticas públicas é o contexto para o qual são 

elaboradas. Além das necessidades e desejos da população, deve-se considerar os 

contextos cultural, ambiental, jurídico e econômico do local. Os esforços de 

planejamento e os recursos devem ser alocados de forma adequada a cada 

sociedade, às suas condições e características específicas. 

E quando se trata de políticas públicas de turismo, considera-se ainda o contexto 

espacial, a capacidade turística, a infraestrutura e outros aspectos relacionados à 

sociedade envolvida e impactada direta ou indiretamente pela atividade. Estes 

aspectos e ainda outros, devem ser considerados para que a atividade turística 

aconteça em condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável da sociedade 

como um todo; para que sejam maximizados os benefícios e minimizados os danos 

causados pela atividade. 
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1.1 OS AGENTES SOCIAIS DO TURISMO 

 

Parte-se então, do pressuposto de que as políticas públicas são elaboradas para 

diversos campos da sociedade para dar diretrizes técnicas e operacionais aos 

governos. E dentre esses campos, encontra-se o turismo,  

 
 
um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário 
de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente, por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência 
habitual para outro, [...] gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural. (DE LA TORRE, 1992, p. 19) 
 
 

As inter-relações de cunho social e cultural da qual nos fala De La Torre, são 

alguns dos aspectos de uma sociedade impactada pelo turismo. Conforme Pires 

(2006, p. 2), o turismo aproxima ou afasta as pessoas por meio do “contato que 

promove entre as diferentes culturas, uma vez que coloca ao mesmo tempo em um 

espaço temporariamente compartilhado a pluralidade cultural da humanidade”. 

Outro campo que o turismo impacta é o espacial. O espaço é, para Gois et al. 

(2012, p. 45), “palco de várias mutações, sendo a sua consolidação espelho de 

grandes impactos advindos das dinâmicas sociais, econômicas, tecnológicas e 

naturais”. O espaço é a base onde o fenômeno turístico acontece além de ser seu 

principal objeto de consumo (CRUZ, 2005). 

Os deslocamentos e as paradas feitas pelos turistas no espaço fazem parte da 

natureza primeira do turismo (FRATUCCI, 2014); e são essas paradas e 

deslocamentos que fazem do turismo uma atividade produtora e transformadora do 

espaço (NAKASHIMA, 2014). Num espaço, podem sobrepor-se diferentes épocas, 

culturas e papéis sociais da comunidade autóctone, que em contato com as 

características culturais dos turistas ocasiona a possibilidade de conflitos entre o 

visitante e o visitado. 

O turismo é, então, um campo de conhecimento multidisciplinar que pode afetar, 

tanto positivamente como negativamente, diversos aspectos de uma sociedade. 

Além dos aspectos social, cultural e econômico supracitados, também impacta os 

aspectos ambiental, político e jurídico (GODELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002). 

De acordo Fratucci (2014, p.40), muitos países, estados e municípios vêm 

estabelecendo 
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políticas públicas para ordenar e potencializar os benefícios advindos do 
crescimento de tal atividade em seu território. Essas tentativas de 
apropriação dos efeitos multiplicadores do turismo, entretanto, nem sempre 
têm gerado resultados positivos. A falta de uma visão mais complexa do 
fenômeno socioespacial do turismo tem provocado a implementação de 
políticas, programas e projetos de desenvolvimento que não contemplam 
todas as dimensões e variáveis nele implicadas. 
 
 

A dimensão econômica tem sido a principal ou a única levada em consideração 

pelas políticas públicas de turismo brasileiras, não contemplando toda a 

complexidade do fenômeno. Não se pode ignorar os benefícios econômicos 

advindos da atividade turística, como a distribuição de renda, a geração de 

empregos diretos e indiretos, a arrecadação de impostos ao governo, dentre outros; 

mas seus impactos vão muito além do âmbito financeiro. Por isso, as políticas 

públicas direcionadas ao fenômeno turístico são fundamentais e devem buscar o 

ordenamento e o desenvolvimento da atividade turística, objetivando a harmonia 

entre os agentes sociais produtores do turismo, no espaço onde o fenômeno 

acontece (FRATUCCI, 2014). 

Entende-se por agentes sociais produtores do turismo os indivíduos ou grupos 

de indivíduos que podem gerar algum efeito sobre o fenômeno e/ou atividade 

turística, podendo assim, influenciar o seu curso (FRATUCCI, 2014). Segundo o 

mesmo autor, os agentes sociais produtores do turismo são compostos pelos 

turistas; pelo trade turístico - mercado empreendedor e empresarial que atuam na 

área de turismo; pelo Poder Público em seus diferentes níveis de atuação; pelos 

trabalhadores formais e informais, ligados direta ou indiretamente ao setor turístico; 

e pela população da área receptora, organizada em associações ou não. Estes 

agentes se apropriam de trechos do espaço de acordo com seus interesses e suas 

necessidades. 

Esses grandes grupos de agentes sociais do turismo, diante de uma sociedade 

real podem ser ainda desmembrados e representar ainda mais esferas de uma 

comunidade. O agente população pode ser dividido entre associações diversas, 

como de moradores, pescadores, artesãos, dentre outros grupos da sociedade civil 

organizada. Assim como o trade pode ser divido em grandes empreendimentos 

hoteleiros, gastronômicos, grandes espaços para eventos, bem como pequenas 

agências de turismo, pousadas, pequenos comércios, etc. Significa, então, que a 

nomenclatura de um único agente pode representar diversos grupos da sociedade 

que podem ter ainda opiniões distintas. Este fato aumenta o desafio da gestão 
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pública em envolver a todos no planejamento e a trabalhar para que sejam 

multiplicados os benefícios da atividade turística. 

Segundo Barbosa (2005), ao analisar o fenômeno turístico, deve-se levar em 

consideração dois pontos chave: o interesse dos turistas pelo local; e o interesse do 

local em receber turistas. Enquanto o primeiro busca locais que atendam a seus 

interesses de acordo com a sua motivação, o segundo busca, com as atrações que 

já possui ou que pode criar, atender aos interesses dos turistas e também aos seus. 

A relação entre o turista e o local visitado pode gerar o desenvolvimento econômico, 

urbano e social à medida que o local se organiza para o turismo. Por isso, “o turismo 

pode ser considerado uma atividade transformadora do espaço [...] pelos meios que 

utiliza e pelos resultados que produz” (BARBOSA, 2005, p.108). E assim, tem a 

capacidade de “ordenar e reordenar territórios para o seu uso” (OLIVEIRA; VITTE, 

2004, p. 4). 

Porém, assim como tais modificações trazem vantagens, podem causar 

impactos indesejados na localidade onde ocorre a atividade turística. Isso “leva o 

Poder Público a adaptar seu comportamento às novas necessidades. Não são mais 

aceitas falhas no fornecimento de água, luz, rede de esgoto e o recolhimento do lixo” 

(BARBOSA, 2005, p. 108), por exemplo. Além destes cuidados básicos, a gestão 

pública deve objetivar manter a harmonia entre os agentes de forma que todos 

possam ser beneficiados com a atividade. 

Para Henz, Leite e Anjos (2010, p. 6), a política pública de turismo 

 
 
pode ser interpretada como um ramo das políticas públicas nacionais que 
visa o planejamento e o controle da atividade para que haja total 
aproveitamento dos recursos turísticos administrados de maneira a atrair o 
maior número possível de visitantes, beneficiando tanto os agentes e 
intermediários, quanto turistas e os próprios residentes, buscando acima de 
tudo o equilíbrio e a sustentabilidade. 
 
 

Entende-se, então, que a importância das políticas públicas de turismo está 

pautada na organização e manutenção da atividade considerando os interesses dos 

diversos agentes sociais, para que cooperem com a atividade, buscando o 

desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, a gestão pública do turismo deve entender as necessidades e os 

interesses dos agentes sociais. O Poder Público deve estimular que os agentes 
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contribuam com suas opiniões e com sua efetiva participação na formulação das 

políticas. 

Para que haja a harmonia entre os agentes, deve haver o interesse do poder 

público na participação dos agentes sociais, e também o interesse da própria 

sociedade em participar do processo de planejamento do turismo. Conforme Bettoni, 

Biz e Nunes (2011), o homem, além de fazer parte, precisa participar dos processos 

de decisões de assuntos pertinentes às suas condições de vida. É de natureza 

humana a necessidade de participar. 

Esta necessidade humana foi enfatizada pela implantação do sistema 

democrático que se apoia no poder decisivo e participativo do povo, 

 
 
com mais cooperação e horizontalidade, diferente do velho modelo 
hierárquico, no qual as autoridades do Estado exerciam sempre seu poder 
sobre o conjunto da sociedade civil. Passamos de uma noção de governo 
na qual o Estado era o centro do poder político, com o monopólio da busca 
do interesse coletivo, a um novo contexto em que as decisões estratégicas 
são produto de uma pauta de concertação entre as instituições e a 
sociedade (Zapata, 2009, p. 11). 
 
 

Em função da baixa capacidade do governo, suas deficiências funcionais e seus 

longos processos burocráticos impulsionaram a reforma do Governo Federal. Fazia-

se necessária uma reestruturação para que fosse ampliada a eficiência e eficácia 

das políticas públicas. Foi então impulsionada a descentralização do poder federal, 

atribuindo a instâncias de cunho estadual, municipal e, posteriormente, regional. O 

que se buscava com a descentralização era a aproximação da lógica privada de 

gerência, aumentando a competitividade, a racionalidade do uso de recursos e 

eficiência do governo (LIMANA, 1999). 

 

1.2 O ENFOQUE PARTICIPATIVO NA GESTÃO DO FENÔMENO TURÍSTICO 

 

O enfoque participativo na gestão pública do turismo visa promover a 

participação e responsabilizar os agentes sociais pelo ordenamento do turismo. Isso 

significa representantes dos grupos sociais e comerciais participando do 

planejamento do turismo. 

Para a implementação do enfoque, é preciso que a localidade se encontre num 

regime democrático, pois a participação e a expressão da população se farão 
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necessárias já que o modelo de gestão está baseado na descentralização do poder 

(DASSO JUNIOR, 2009). 

De acordo com Cordioli (2001), para aplicar o enfoque participativo na gestão 

pública é preciso ter uma visão de todo o conjunto de elementos componentes do 

sistema que se busca administrar. O planejamento e a orientação do 

desenvolvimento devem ser flexíveis e ajustáveis a “cada contexto social e cultural 

envolvido, tendo em vista que cada organização, cada indivíduo possui próprias 

características que devem ser consideradas” (CORDIOLI, 2001, p. 17). 

Para Cordioli (2001), para os agentes a participação compreende, sobretudo, 

tomar parte de um processo e se responsabilizar por esta parte. Para isso, 

necessita-se de pessoas que integrem o grupo levando seus diferentes pontos de 

vista, suas críticas e sugestões a respeito da atividade. Integrando o grupo e 

responsabilizando-se pelo processo, os agentes podem contribuir com a análise da 

situação, com o estabelecimento de objetivos, com a elaboração das estratégias 

para alcançar o futuro almejado, com a execução dessas estratégias e com a 

análise das mudanças. 

Existem diversas correntes de estudo sobre as políticas públicas de turismo, de 

onde surgem modelos distintos que contribuem com o tema e com a gestão dos 

governos, mas, para Pimentel (2014), não há um modelo acabado e infalível. Assim, 

é relevante ressaltar que, segundo Cordioli (2001), não há um método engessado 

para o enfoque participativo, e sim alguns princípios, ferramentas e caminhos que 

podem ser adaptados às necessidades de cada área, e que funcionam mais como 

um estimulador para a integração e adequação de comportamentos tanto individuais 

quanto coletivos. 

O processo de planejamento participativo na área de turismo permite a 

comunicação entre outros setores que mesmo que não possuam relação direta, 

impactam e são impactados pelo fenômeno de alguma forma. Assim, a participação 

pode ser interdisciplinar, o que “facilita o surgimento de soluções mais criativas e 

ajustadas à realidade” (CORDIOLI, 2001, p. 26). 

Por mais que o enfoque participativo da gestão do turismo apresente muitos 

benefícios, a sua consolidação é complexa, pois exige uma série de critérios para 

que as chances de sucesso sejam potencializadas. Os participantes do processo 

devem ser voluntários, devem estar buscando objetivos comuns, devem ser 

organizados, responsáveis, ter autoestima elevada, estar motivados e, muitas vezes, 
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devem despender seus próprios recursos, sejam eles monetários, materiais ou 

humanos, para participar do processo. Além disso, a participação dos agentes 

sociais do turismo requer envolvimento, capacitação e treinamento (CORDIOLI, 

2001). Estas condições podem tornar este processo vulnerável e demorado. Porém, 

aproximar-se desse modelo pode despertar o sentimento de pertencimento e 

responsabilidade dos agentes em relação a atividade turística, o que pode 

impulsionar o desenvolvimento, gerando benefícios para a localidade.  

Embora o modelo participativo da gestão traga muitos benefícios, envolva a 

sociedade no processo de planejamento e traga soluções mais adequadas à 

realidade, as políticas públicas descentralizadoras do poder são atuais no Brasil. 

Apenas a partir da década de 1960 o país contou com a criação de programas 

nacionais de incentivo a descentralização do poder. Estes programas, segundo 

Costa e Carvalho (2012, p. 2), 

 
 
primam pela descentralização dos esforços, pela estruturação de produtos e 
serviços turísticos, pela promoção e comercialização dos destinos de forma 
integrada, pelo aumento da capacidade de organização social, bem como 
pela gestão participativa. 
 
 

Assim como o planejamento estratégico do turismo, a gestão participativa 

começou a ser considerada recentemente no país; os planos e projetos voltados 

para este princípio são ainda tentativas e adaptações de modelos anteriores 

(GUEDES, 2013). A implantação da democracia no Brasil trazia consigo o princípio 

da participação e poder do povo perante as decisões políticas. Este sistema foi 

implantado em resposta a complexidade em que a sociedade foi se apresentando. 

O sistema democrático propiciou a criação de programas que envolvessem toda 

a população na elaboração de políticas públicas. Porém, sabe-se que até hoje este 

discurso não foi completamente adotado pela prática das políticas públicas 

brasileiras. Além disso, com o desenvolvimento tardio do setor turístico brasileiro, o 

enfoque participativo da gestão do turismo ainda se encontra em fase de aceitação 

no país. No próximo subcapítulo, apresenta-se o contexto político do turismo e a 

busca pela participação da sociedade no planejamento da atividade turística no 

Brasil, no estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, na cidade de Niterói. 
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1.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

A implantação do sistema democrático se deu num “contexto contemporâneo de 

rupturas e grandes mudanças sociais, [...] que estão transformando nossa tradicional 

sociedade hierárquica em uma sociedade horizontalizada e em rede” (ZAPATA, 

2009, p. 2). 

O país passou então, de “uma noção de governo na qual o Estado era o centro 

do poder político, [...] a um novo contexto em que as decisões estratégicas são 

produto de uma pauta de concertação entre as instituições e a sociedade” (ZAPATA, 

2009, p. 11). O planejamento do turismo no Brasil seguiu também essa tendência e 

sofreu muitas mudanças estruturais desde os seus primórdios até hoje. 

A primeira tentativa do governo federal de articular uma política pública nacional 

de turismo se deu em 1939 com a criação do Decreto-Lei nº 1.915, originando a 

Divisão de Turismo. A Divisão tinha como principais funções organizar e fiscalizar os 

serviços turísticos internos e externos ao país (GALDINO; COSTA, 2011). Após a 

extinção da Divisão, que se deu em 1946, o governo federal buscou, depois de 

muitos anos, criar novas instituições públicas para planejar, fiscalizar e divulgar a 

atividade turística, crescente no Brasil. 

Para Fratucci (2014), o ano de 1966 foi o ponto de partida das políticas públicas 

de turismo no Brasil. Neste ano, por meio do Decreto-Lei nº 55 de 18 de novembro, 

foi criado o Sistema Nacional de Turismo, composto pelo Conselho Nacional do 

Turismo (CNTur), e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) (BRASIL, 1966). 

A parceria marcou a primeira estruturação pública para o setor turístico (GALDINO; 

COSTA, 2011). 

No fim da década de 1980, foi estabelecida a Constituição Federal de 1988. É 

considerada uma das mais municipalistas, pois oficializa os processos de 

descentralização da gestão pública brasileira, transferindo aos municípios muitas 

das atribuições federais. 

Em 1991, teve início o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(Prodetur-NE). O Programa, que abrangia os nove estados da região Nordeste, o 

estado do Espírito Santo e o nordeste do estado de Minas Gerais, visava a maior 

participação dos estados e municípios no planejamento da atividade, financiando 

projetos de infraestrutura básica e turística (GALDINO; COSTA, 2011). 

Posteriormente, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) 
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passaria a atender outras regiões, estados e municípios financiando projetos de 

desenvolvimento turístico. 

Em 1994, o país encontrava-se num cenário de crescimento do fluxo turístico. 

Foi nessa época que ocorreu a implantação do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT). O programa objetivava a descentralização do 

poder federal na gestão do turismo delegando-o para instituições municipais. Com 

isso, visava à sustentabilidade no modelo de gestão por meio da integração e 

participação dos agentes sociais do fenômeno nos municípios (GALDINO; COSTA, 

2011). 

O programa idealizou a realização de uma série de oficinas objetivando 

sensibilizar, capacitar e integrar a comunidade no planejamento do turismo em 

escala municipal. Dessa forma, as oficinas foram divididas em três fases: 

sensibilização, capacitação e planejamento. Cada fase foi auxiliada por “monitores 

treinados pela Embratur que tinham a função de multiplicar seu conhecimento nas 

diferentes esferas em que o Programa era aplicado” (BRUSADIN, 2005, p. 9). A 

tabela 1 apresenta a quantidade de oficinas realizadas e de pessoas treinadas no 

período entre 1995 e 2001. 

De acordo com Galdino e Costa (2011), após esse período, o turismo foi 

marcado por uma perspectiva neoliberal, com o controle da inflação, a redução de 

impostos, a minimização da participação do estado no planejamento municipal, com 

o crescimento das parcerias entre o setor público e privado, o planejamento 

integrado entre municípios, estados e regiões, abrindo caminhos para a 

consolidação do mercado turístico brasileiro. 

Em 2003, as ações do PNMT foram interrompidas, pois a estrutura de gestão do 

turismo necessitava de uma reestruturação (FRATUCCI, 2008). Neste ano, foi criado 

o MTur com o intuito de inovar “na condução de políticas públicas com um modelo 

de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico” (BRASIL, 2015c, 

p. 1). O objetivo do Ministério é “desenvolver o turismo como uma atividade 

econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, 

proporcionando a inclusão social” (BRASIL, 2015c, p. 1). Desde a sua criação, a 

Embratur, que se tornou Instituto Brasileiro de Turismo em 2001, concentrou-se 

principalmente, na divulgação e comercialização do turismo brasileiro no exterior do 

país. 
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Tabela 1: Oficinas realizadas pelo PNMT entre 1995 e 2001. 

OFICINAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Fase 1 Sensibilização 28 46 42 39 53 47 34 289 

Fase 2 Capacitação - 27 30 36 49 38 36 216 

Fase 3 Planejamento - - 03 06 42 46 72 169 

Comunidade - 01 11 27 39 47 59 184 

Núcleos de Artesanato - - - 02 05 09 13 29 

Aldeias Indígenas - - - 01 03 - 01 05 

Conscientização 

Ambiental 
- - - 01 14 06 07 28 

Melhor Idade - - - - 02 05 06 13 

Coordenação e 

planejamento 
05 02 07 06 05 05 08 38 

Parceiros - - - 12 11 07 09 39 

Universidades - - - 01 05 09 28 44 

Outros - - - 08 - 27 28 53 

Total de oficinas 33 77 93 139 228 236 301 1107 

Pessoas capacitadas 970 1540 2325 3225 5700 5900 7523 27483 

Fonte: BRUSADIN, 2005, p. 11. 

Também em 2003, foi criado o Plano Nacional do Turismo (PNT), um 

instrumento oficial do Ministério do Turismo, com a finalidade de traçar os objetivos e 

estabelecer as diretrizes do governo em relação ao setor turístico de 2003 a 2007 

(BRASIL, 2003). O Plano foi impulsionador do planejamento participativo 

incentivando as “relações entre o governo federal, os órgãos estaduais e municipais, 

as instituições não governamentais, a iniciativa privada e toda a sociedade 

brasileira” (GALDINO; COSTA, 2011, p. 11). 

O Plano buscou traçar objetivos e metas que proporcionariam o desenvolvimento 

social, trazendo benefícios para toda a sociedade por meio do turismo (GALDINO; 

COSTA, 2011). 

A partir deste Plano, foram estabelecidos macroprogramas aplicados em 

diferentes esferas para alavancar a atividade turística no país. Dentre os objetivos 

principais do Plano estavam melhorias na infraestrutura dos municípios, a 

diversificação da oferta turística, o aumento do fluxo de turistas no Brasil, e a 
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descentralização do planejamento federal propiciando a autonomia dos municípios 

(GALDINO; COSTA, 2011). 

A partir destes macroprogramas, programas menores surgiram para alcançar os 

objetivos do Plano. Um dos mais importantes estabelecidos para o alcance dos 

objetivos do PNT foi o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil 

(PRT). Implantado em 2004, seu objetivo era propiciar não só o crescimento do 

destino turístico, mas de toda a região que o envolve. Mesmo que parte da região 

não tivesse vocação para a atividade, poderia contribuir com o fornecimento de mão-

de-obra, serviços e produtos que atendam a demanda turística (BRASIL, 2015b). 

O Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil 

 
 
iniciou-se com a participação efetiva dos representantes dos órgãos e 
colegiados de turismo municipais e estaduais, além de representantes da 
iniciativa privada, das instituições de ensino e do terceiro setor. O debate, 
por meio de oficinas e reuniões setoriais e nacionais, marca de importante 
momento de reflexão, possibilitou: a compreensão de conceitos; a definição 
das estratégias de implantação nas 27 Unidades da Federação; o 
planejamento das ações; e, particularmente, a construção de critérios, a 
partir de um processo plural e democrático, para a definição do conjunto de 
municípios que constituíam a “região turística”, de forma a promover a 
sustentabilidade, a inclusão e a diversidade de cada uma das 219 regiões 
turísticas identificadas, à época, que agregavam no seu conjunto 3.319 
municípios (BRASIL, 2013b, p. 17). 
 
 

Um dos principais resultados alcançados neste programa foi a aproximação dos 

agentes sociais do turismo e o fortalecimento do processo de gestão participativa, 

representando a diversidade e a pluralidade dos segmentos sociais brasileiros 

(BRASIL, 2013b). Para Fratucci (2008), o estabelecimento de um produto regional 

exige a efetiva interação entre os agentes sociais do turismo da localidade. E, 

embora o Programa tenha fortalecido essa ideia, acabou não conseguindo envolver 

todos os segmentos necessários. A dificuldade de articulação entre os agentes 

envolvidos na atividade fez com que o Programa não atingisse os objetivos 

propostos pelo PNT 2003 – 2007. 

O ano de 2003 foi extremamente importante para a gestão pública do turismo no 

Brasil. A criação do Ministério do Turismo, o lançamento do Plano, de programas e 

pesquisas voltadas ao setor, marcaram significativamente o desenvolvimento da 

atividade e das políticas públicas de turismo no país. E, embora muitos dos objetivos 

não tenham sido alcançados, tais programas até aqui apresentados serviram como 

base para outras edições e outros programas de desenvolvimento turístico. 
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Em 2007, o PNT foi substituído por uma nova edição: Plano Nacional de Turismo 

2007-2010, uma viagem de inclusão. O novo plano também visava a participação 

dos agentes sociais do turismo nos processos de gestão do fenômeno (SILVA; 

COSTA; CARVALHO, 2013). 

O Plano colocava o turismo como indutor do desenvolvimento social, trazendo 

melhorias para o país por meio da geração de empregos e renda e possibilitando a 

inserção dos cidadãos brasileiros na prática da atividade (BRASIL, 2007). A inclusão 

social buscada pelo programa poderia ser alcançada por meio de duas vias: “a da 

produção, por meio da criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e a 

do consumo, com a absorção de novos turistas no mercado interno” (BRASIL, 2007, 

p. 11). 

Para atingir os objetivos propostos pelo Plano, foram criados nove macro 

programas que complementavam-se e, juntos, criavam um ambiente totalmente 

favorável ao desenvolvimento sustentável do turismo e de toda a sociedade. 

Estruturados pelo MTur, os macro programas eram divididos, de acordo com Silva, 

Costa e Carvalho (2013, p. 7), 

 
 
em três grupos de atividades que se relacionam aos seguintes aspectos: à 
formulação e implementação da Política Nacional de Turismo [...]; ao 
estabelecimento das referências básicas sobre a territorialidade turística do 
País [...], e; às ações e atividades finalísticas de suporte [...]. 
 
 

Dentre os macroprogramas de maior visibilidade propostos, encontra-se o 

Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Estre programa buscava a 

integração entre os agentes sociais do turismo e, sobretudo, entre municípios com 

afinidade turística. Para isso, o Programa dividiu o Rio de Janeiro em Regiões 

turísticas, compostas por municípios com características em comum, a serem 

trabalhadas em conjunto (BRASIL, 2016). 

Em setembro de 2008, foi estabelecida a Lei Geral do Turismo, nº 11.771, que 

define as normas sobre a Política Nacional de Turismo e delibera as atribuições do 

Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico 

(BRASIL, 2008). Os programas e projetos futuros voltados ao setor teriam a Lei 

como base. 
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Entre 2010 e 2013 nenhum Plano Nacional de Turismo foi lançado, criando um 

vácuo entre o PNT 2007 - 2010 e o PNT 2013 – 2016, o próximo Plano a ser 

publicado. 

O novo Plano (2013 - 2016) teve seus objetivos e diretrizes atualizados de 

acordo com as orientações do governo federal. Além de definir as contribuições do 

setor para o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza, o plano 

contempla 

 
 
as diretrizes que devem nortear o desenvolvimento do turismo brasileiro, a 
participação e diálogo com a sociedade; a geração de oportunidades de 
emprego e empreendedorismo; o incentivo à inovação e ao conhecimento; e 
a regionalização como abordagem territorial e institucional para o 
planejamento (BRASIL, 2013c, p. 8). 
 
 

Segundo o site oficial do Ministério do Turismo, em dezembro de 2015, foi 

realizada em São Paulo uma Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). O objetivo da reunião era receber as 

contribuições dos secretários e dirigentes de estado para finalizar o Plano Nacional 

de Turismo 2016-2019, elaborado pelo MTur (BRASIL, 2015e). 

Pode-se então notar a tentativa de atualização das metas e objetivos do setor 

turístico nacional, buscando a conformidade com as necessidades do país. Os 

Planos vão sendo atualizados para acompanhar as demandas sociais, leis vão 

sendo elaboradas e novos programas surgem para ordenar e impulsionar o setor em 

constante desenvolvimento.  

A atividade turística no Brasil se iniciou por volta do século XIX e apenas em 

meados da década de 1990 começou a ser planejada formalmente. Percebe-se, 

então, que o planejamento formal da atividade foi impulsionado pelo fluxo turístico já 

existente no país. Para Fratucci (2005, p. 83), 

 
 
o desenvolvimento da atividade turística em território brasileiro teve origem 
na cidade do Rio de Janeiro, a partir da transferência para a cidade da 
Corte Portuguesa, na segunda metade do século XIX. Tal fato gerou toda 
uma reestruturação sociocultural e econômica no país e, de maneira mais 
decisiva, da capital, que viu sua malha urbana espontânea ser reordenada 
por diversas ações de planejamento, todas com intuito de torna-la mais 
agradável e mais adequada à nobreza que aí se instalou. 
 
 

Dessa forma, as ações voltadas para o turismo no país se iniciaram no estado do 

Rio de Janeiro, principalmente nos municípios do Rio e Niterói que recebiam visitas 
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da Corte Portuguesa. Porém, o planejamento estruturado da atividade com a criação 

de órgãos e leis veio a acontecer tardiamente no estado do Rio de Janeiro. Apenas 

em 1960, com uma reestruturação do território carioca, nota-se um esforço do 

governo federal em ordenar a atividade turística crescente no estado. 

 

1.3.1 As Políticas Públicas de Turismo no Estado do Rio de Janeiro 

 

Em 1960, o Distrito Federal foi transferido do Rio de Janeiro para a cidade de 

Brasília, construída e estruturada com a finalidade de receber a capital. Após o 

acontecimento, a cidade carioca tornou-se um estado independente do estado do 

Rio de Janeiro. Instituído pela Lei N° 3.752 de 14 de abril de 1960, o estado da 

Guanabara ocuparia o espaço compreendido como a cidade do Rio de Janeiro. 

Neste período se inicia a preocupação institucional com a atividade turística no 

estado do Rio, com a criação da Companhia de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro (Flumitur) em 1960; e também no estado da Guanabara, com a criação da 

Empresa de Turismo do Estado da Guanabara em 1960, e posteriormente do 

Município do Rio de Janeiro (Riotur) (FRATUCCI, 2005). 

Em 1975, o território carioca sofre uma reestruturação e o Estado da Guanabara 

retorna a condição de cidade do Rio de Janeiro, reintegrando-se ao estado. Com a 

reestruturação, a Flumitur passa a desenvolver ações, principalmente, no interior do 

estado; enquanto a Riotur cuidava especialmente do município carioca (FRATUCCI, 

2005). Para Fratucci (2005), essa divisão criou um vácuo no produto turístico do 

estado do Rio de Janeiro. 

Tal problema só foi contornado com a construção da Ponte Rio-Niterói, em 1974, 

que ligava a cidade ao interior do estado facilitando o acesso a região. Além disso, a 

construção da Rodovia Rio-Santos, em 1975, facilitou o acesso entre as duas 

cidades com maiores concentrações urbanas do país: Rio de Janeiro – RJ e Santos 

– SP. 

Neste trecho entre as duas cidades, foram reveladas muitas belezas naturais 

que fomentaram o turismo de sol e praia no Brasil. Foi criado então, o Projeto Turis, 

desenvolvido entre 1973 e 1975. O Projeto buscava o desenvolvimento turístico do 

litoral Rio-Santos e objetivava fomentar o turismo de lazer na região. O Projeto Turis 

foi um dos primeiros a buscar o ordenamento do território brasileiro (FRATUCCI, 

2005). 
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Nos anos seguintes, foi desenvolvida a campanha Cidades Maravilhosas do 

Estado do Rio de Janeiro que vigorou de 1988 a 1990. Essa campanha tinha como 

foco o marketing da cidade do Rio de Janeiro, como o destino indutor principal do 

estado. A partir do fluxo turístico na capital, trabalharia em prol de direcionar os 

turistas a outras cidades. Neste mesmo período, a estrutura administrativa do setor 

turístico do Rio foi reestruturada. A Flumitur se tornou TurisRio e teve suas 

atribuições, missão e visão atualizadas (FRATUCCI, 2005). 

Entre 1997 e 2001, foi elaborado o Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro, que tinha como objetivo fazer o levantamento e a análise dos programas e 

documentos relacionados ao setor turístico estadual. Após a conclusão destas 

etapas, foi feito um relatório diagnóstico, apresentado e discutido em diversas 

cidades. As cidades que participaram das oficinas foram Niterói, Angra dos Reis, 

Arraial do Cabo, Paracambi, Araruama, Piraí, Itatiaia, Comendador Levy Gaspariam, 

Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Cantagalo, Itaperuna e Campo dos 

Goytacazes. Os setores público e privado dos municípios também participaram das 

reuniões. 

“Dessas oficinas foram extraídos os subsídios para o diagnóstico final e para as 

proposições, materializadas em programas e projetos” (FRATUCCI, 2005, p. 16), os 

quais nortearam a política estadual para o desenvolvimento do turismo nos anos que 

se seguiram. Com a conclusão do Plano, o Estado do Rio de Janeiro teria a primeira 

gestão formal do turismo que viria a direcionar as ações institucionais e privadas do 

setor, criadas com a participação dos municípios. 

Ainda neste período, impulsionado pelas políticas públicas de turismo nacionais, 

o município do Rio de Janeiro aderiu ao Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo – PNMT. O Programa vinha sendo desenvolvido desde 1994, porém, sua 

aplicação no estado do Rio se iniciou em 1998. Por meio do Programa, foram 

desenvolvidas ações de sensibilização, conscientização para a importância do 

turismo e para o incentivo à participação de toda a sociedade no seu planejamento. 

Dentre os objetivos do Programa estavam a criação de Conselhos Municipais de 

Turismo, visando a constante participação dos agentes sociais na gestão da 

atividade; a criação de Fundos Municipais de Turismo; e planos estratégicos de 

desenvolvimento da atividade. 

Além disso, o Programa, dividido em diversas oficinas com os agentes sociais 

produtores do turismo, objetivava a capacitação e formação de agentes 



32 
 

multiplicadores dos ideais e dos conhecimentos adquiridos nas reuniões. A capital e 

mais 70 municípios do estado do Rio de Janeiro participaram das fases do Programa 

(RIO DE JANEIRO, S. d.). 

A partir das oficinas do PNMT, percebeu-se que o Programa extrapolava os 

limites municipais. Com isso, o governo federal entendeu que a escala regional seria 

mais adequada, levando em consideração que os aspectos turísticos de algumas 

localidades abrangiam mais de um município. 

Com a criação do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) os estados 

brasileiros passaram a ser integrados em regiões turísticas. Com os municípios 

sendo incentivados a desenvolverem e a promoverem seu produto junto a outros 

municípios com características semelhantes. O Estado do Rio de Janeiro sofreu 

então, uma reorganização do território turístico. 

Na elaboração do Plano Diretor do Estado do Rio de Janeiro, foi considerada a 

organização dos municípios baseada em afinidades regionais e características 

paisagísticas comuns. Dessa forma, o Plano propôs um recorte regional para a 

gestão e promoção da atividade turística. Foram propostas 13 regiões que 

abrangiam o território de 93 municípios com potencial turístico a ser desenvolvido 

(RIO DE JANEIRO, S. d.). 

Com o passar dos anos, o mapa foi sendo atualizado e alguns municípios com 

menor importância turística acabaram sendo excluídos do mapa regional. 

Mantiveram-se apenas aqueles com atividade turística existente ou com capacidade 

eminente para o seu desenvolvimento. O último mapa divulgado pelo Ministério do 

Turismo, em 2016, possui 71 municípios divididos em 12 regiões, como 

demonstrados no mapa (figura 1). 

O mapa turístico regional foi um grande avanço na gestão do setor no estado. 

Além de incentivar a municipalização do turismo, incentivou a união entre os 

municípios para uma gestão regionalizada e em conjunto. Até mesmo os municípios 

que não tivessem grande capacidade turística poderiam cooperar com o 

fornecimento de produtos e serviços. 
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Figura 1: Mapa da Regionalização Turística do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: TurisRio, 2016.
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A importância do ordenamento do território do Rio de Janeiro é justificada pelo 

valor turístico que o estado representa para o território nacional. Para Fratucci (2005, 

p.2), 

 
 
O Rio de Janeiro sempre foi, e continua sendo, o estado brasileiro onde a 
atividade turística apresenta dimensões mais marcantes, tanto para a sua 
economia, como para sua estrutura sociocultural. Ancorado em um dos 
principais portões de entrada de turistas estrangeiros do país, o estado, em 
sua quase totalidade territorial, tem no turismo um dos suportes de 
desenvolvimento mais importante, apresentando sobreposto ao seu 
território uma rede bastante ampla de nós/lugares turísticos, interligadas por 
uma extensa malha de rodovias, hidrovias, ligações aéreas (a malha 
ferroviária existente praticamente não é utilizada pelo sistema turístico) e de 
uma complexa rede de comunicações. 
 
 

Além disso, a importância da regionalização está baseada na criação de destinos 

turísticos complementares que podem compartilhar benefícios e melhorias 

individuais. 

Nas palavras do último vice-presidente da TurisRio, Reinaldo Paes Barreto, “com 

a proximidade e o trabalho de regionalização feito entre Niterói e Rio, um 

investimento feito em um município sempre beneficia o outro” (DÁVILA, 2016, S. p.). 

Os atuais investimentos em transportes e reformas de trechos na orla marítima da 

Baía de Guanabara, sobretudo na região central do município carioca, podem 

beneficiar e aquecer o setor turístico na cidade de Niterói, facilitando o seu acesso, 

por exemplo. 

Por conta do potencial e atratividade do estado, em 2011 foi lançado pelo 

Governo Estadual, o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro (Prodetur/RJ). Em acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), a Secretaria de Estado de Turismo negociou uma operação de financiamento 

para implantar uma série de investimentos em turismo no Estado do Rio. Dentre os 

municípios contemplados com os investimentos estão os polos Litoral e Serra: Rio 

de Janeiro e Niterói; Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação de Búzios e Casimiro de Abreu; Paraty, Angra 

dos Reis, Mangaratiba e Rio Claro; Itatiaia e Resende; Petrópolis, Teresópolis, Nova 

Friburgo e Cachoeiras de Macacu; Valença, Vassouras e Piraí (RIO DE JANEIRO, 

2012). 
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Com o Prodetur/RJ, segundo o site do Ministério do Turismo (BRASIL, 2015f, 

s.p.), busca-se que o “turismo venha a constituir uma verdadeira alternativa 

econômica geradora de emprego e renda principalmente para a população local”. 

Dentre todo o território estadual, o município do Rio de Janeiro ganha destaque 

pelo seu potencial turístico - pela sua importância histórica, pela diversidade de seus 

atrativos, por sediar grandes eventos durante o ano e pela sua força de marketing 

que projeta seus atrativos turísticos nacional e internacionalmente. Por conta dessas 

características a região turística Metropolitana, composta pelos municípios do Rio de 

Janeiro e Niterói, é, muitas vezes, a primeira opção para o turista que busca 

conhecer os atrativos turísticos mais marcantes do estado. 

Ainda assim, o turismo no município niteroiense acontece de forma diferenciada 

em relação à cidade do Rio de Janeiro. “Os turistas que vão à Niterói não ficam mais 

que um dia. Geralmente são turistas que se hospedam no Rio e vão conhecer o 

outro lado da baía” (FERREIRA, 2002, p 3). 

Ainda como na década de 1990, a Empresa de Turismo do Município do Rio de 

Janeiro é a empresa oficial de turismo do município do Rio de Janeiro. A Companhia 

de Turismo do Estado do Rio de Janeiro ainda é a empresa gestora do turismo 

fluminense e é diretamente vinculada à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR). 

Criada pelo Decreto nº 42.777 de 30 de dezembro de 2010, a SETUR possui seu 

foco na valorização do turismo regional, “atuando na manutenção da gestão 

descentralizada, apoiando o fortalecimento de instâncias de governança local” (RIO 

DE JANEIRO, s.d., p. 1). 

Com o incentivo federal, por meio de programas e projetos, tais instâncias tem a 

responsabilidade de desenvolver o turismo no estado de forma sustentável, “o que 

exige a interface de relações éticas e responsáveis entre as organizações públicas, 

as instâncias de governança, o trade turístico e as comunidades” (LIMA, 2014, p. 

366). Tal mentalidade, difundida mais amplamente com a implementação do PNMT, 

diz respeito a uma gestão do turismo mais justa, com o estabelecimento de diálogo 

entre os agentes considerando que possuem diferentes opiniões mesmo que 

busquem os mesmos objetivos. 

A implantação do PRT não exclui automaticamente a política pública nacional de 

turismo anteriormente em vigor, o PNMT. Embora se tenha percebido que o âmbito 

regional seja mais adequado ao planejamento turístico, o município deve promover a 
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sua gestão individual considerando seus agentes produtores, e tornando os dois 

Programas complementares. 

Dentre os diversos municípios do Rio de Janeiro participantes do PNMT e 

incluídos no Mapa Turístico Regional, o que se estuda mais profundamente neste 

trabalho é a cidade de Niterói. O município, que não chegou a cumprir com todas as 

estratégias do PNMT também não tem um roteiro regional comercializado e 

difundido. 

Dentre as estratégias principais do PNMT estavam a sensibilização, 

conscientização e envolvimento da comunidade no planejamento turístico. Os 

objetivos principais do programa eram a formação do Conselho Municipal de 

Turismo, do Fundo Municipal de Turismo e a elaboração do Plano de Turismo. 

Dentre os objetivos previstos pelo programa, a cidade de Niterói chegou a lançar, de 

2005 a 2008, um Plano Diretor. Porém, os demais objetivos que buscavam implantar 

o Enfoque Participativo não foram cumpridos. 

E apesar da Região Metropolitana não ser uma região turística consolidada, para 

Ferreira (2002), buscando divulgar o turismo na cidade, Niterói utiliza a imagem do 

Rio de Janeiro para aproximar as cidades e aproveitar o fluxo turístico da capital. No 

website do órgão oficial de turismo da cidade, encontra-se o seguinte texto: “Apenas 

13 quilômetros separam as belezas de Niterói da Cidade Maravilhosa. Uma visita já 

se justificaria pela bela vista que se tem dos maiores pontos turísticos do Rio de 

Janeiro” (NITERÓI, 2013a, s. p.). 

O município niteroiense busca oportunidades para promover o turismo na cidade 

sustentando-se na proximidade e na apreciação de grandes atrativos do Rio 

(FERREIRA, 2002). Buscar o Rio de Janeiro como fundo e como suporte para o 

turismo na cidade de Niterói diz respeito ao estabelecimento de uma estratégia de 

regionalização. Percebe-se que, segundo Ferreira (2002, p. 6), “não interessa ao 

município de Niterói, competir com o Rio de Janeiro e sim fazer parte do roteiro 

turístico daquelas pessoas que para lá se dirigem”. 

No próximo capítulo será feita uma contextualização e análise da atividade e das 

políticas públicas de turismo na cidade de Niterói buscando características do 

Enfoque Participativo. Será feita também uma análise dos motivos que levam a 

gestão pública da cidade a implantar ou não o Enfoque. 
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2 A GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 
 

Muito antes da chegada dos europeus ao Brasil, o entorno da Baía de 

Guanabara já era habitado por mais de 80 tribos indígenas, que dominaram a região 

até o ano de 1555 (MELO, 2016). Segundo Bicalho (2008), em 1555, o experiente 

navegante francês Nicolas Durand de Villegaignon dominou os índios e instalou na 

região da Baía de Guanabara uma colônia francesa. A região foi ocupada pelo 

francês que planejou construir uma cidade para abrigar mais de 300 colonos vindos 

da França. 

Em 1560, o governador geral do Brasil Mem de Sá, seu sobrinho Estácio de Sá e 

o chefe da tribo indígena Temiminó, Araribóia, atacaram a colônia francesa e 

venceram a guerra contra os franceses (EBC, 2011). 

Em 1567, com o fim da guerra, Estácio de Sá cedeu a Araribóia a sesmaria 

denominada Banda D’Além, localizada na margem oriental da Baía de Guanabara. 

O objetivo era que o índio e sua tribo protegessem parte da entrada da Baía. Para 

este local, Araribóia levou sua tribo (EBC, 2011) e, em 1573, fundou a Aldeia de São 

Lourenço dos Índios, origem do município de Niterói. O índio Araribóia é até os dias 

atuais considerado o fundador da cidade (MENEZES, 2012). 

De acordo com Almeida (2008), nos anos seguintes os espaços ao entorno da 

aldeia começaram a ser ocupados por jesuítas portugueses com o objetivo de 

converter os índios ao catolicismo e educá-los segundo as crenças portuguesas. 

Dessa forma, por volta do século XVIII, as aldeias foram extintas, suas terras foram 

incorporadas aos bairros e as tribos indígenas foram deixando de existir aos poucos. 

A cultura portuguesa foi sendo incorporada aos espaços, à arquitetura das casas e 

igrejas, às práticas de comércio, ao artesanato e aos costumes do povo. 

Passados os períodos Colonial, Imperial e iniciado o Republicano, Niterói muito 

se desenvolveu sofrendo alterações em seu espaço geográfico, crescendo em 

direção à baía com grandes aterros, incorporando regiões que antes pertenciam a 

outros municípios e encontrando oportunidades de negócios em diferentes setores, 

como o turismo, por exemplo (NITERÓI, 2013c). Atualmente a cidade possui uma 

área territorial de quase 134 km² distribuídos em 52 bairros. Possui uma população 

superior a 487 mil habitantes (IBGE, 2013a). O município, localizado no estado do 

Rio de Janeiro, é banhado pelo Oceano Atlântico na região Sul e pela Baía de 

Guanabara na região oeste (figura 2). Seu relevo e localização formam um serra mar 
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que proporcionam uma grande diversidade natural e paisagística na cidade. Além 

disso, sua proximidade com a cidade do Rio de Janeiro permite a vista de grandes 

atrativos cariocas, como o Pão-de-Açúcar e o Cristo Redentor. 

 

Figura 2: Mapa de Niterói, seus bairros e regiões. 

 

Fonte: SkyscraperCity, 2009. 

 

Estando localizada a poucos quilômetros de uma das cidades referência em 

turismo no Brasil, o Rio de Janeiro, a cidade de Niterói tem grandes oportunidades 

para desenvolver o setor turístico. Aliando sua proximidade com o Rio de Janeiro à 

sua estrutura e potencial, o município niteroiense pode aumentar os efeitos 

multiplicadores da atividade com uma gestão pública de qualidade, que vise o 

desenvolvimento em curto, médio e longo prazos. Somando o supracitado ao 

respeito e à busca pela interação da sociedade na gestão do turismo, Niterói pode 

desenvolver a atividade de forma a ser uma das mais rentáveis, lucrativas e de 

maior desenvolvimento sociocultural na cidade. No seguinte subcapítulo, expõe-se o 

potencial turístico da cidade de Niterói. 
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2.1 O TURISMO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

Niterói abriga recursos e atrativos arquitetônicos, culturais, históricos e naturais 

diversificados. Dentre seus principais atrativos, pode-se citar a importância do 

Caminho Niemeyer composto por sete obras projetadas pelo arquiteto brasileiro, 

Oscar Niemeyer. A ideia do Caminho surgiu da parceria entre Oscar Niemeyer e a 

Prefeitura de Niterói, que buscava restaurar a orla Guanabara e o Centro da cidade. 

O complexo arquitetônico é composto por sete obras: o Memorial Roberto Silveira, o 

Teatro Popular Oscar Niemeyer, a Fundação Oscar Niemeyer (NIEMEYER, 1997), o 

Centro de Atendimento ao Turista (NITERÓI, 2015), a Praça Juscelino Kubitschek, a 

Reserva Cultural (Centro de Cinema BR), e, por último, porém a primeira obra 

daquele arquiteto inaugurada na cidade, o Museu de Arte Contemporânea 

(NIEMEYER, 1997). 

Por ser banhado pelo Oceano Atlântico e pela Baía de Guanabara, o município 

de Niterói possui diversas praias em seu território. Na Baía de Guanabara 

encontram-se as Praias do Gragoatá, da Boa Viagem, das Flechas, de Icaraí, de 

São Francisco, de Charitas, de Jurujuba e de Adão e Eva. Na Região Oceânica da 

cidade, se encontram as Praias de Piratininga, do Sossego, de Camboinhas, de 

Itaipú e de Itacoatiara (NITERÓI, 2015). 

A praia de Itacoatiara dá acesso ao Parque Estadual da Serra da Tiririca que, 

criado pela Lei Estadual nº 1.901, de 29 de novembro de 1991, abrange áreas como 

o Morro das Andorinhas, parte da lagoa de Itaipu e sítios arqueológicos localizados 

na área de entorno da região lagunar. O Parque conta com aproximadamente 3.493 

hectares divididos entre os municípios de Niterói e Maricá (INEA, s.d.). Além desta 

unidade de conservação, Niterói conta com a área de preservação ambiental 

nomeada Parque da Cidade, localizada no Morro da Viração a 270 metros acima do 

nível do mar (NITERÓI, 2015). Do Parque é possível ter uma vista panorâmica das 

cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, e da Baía de Guanabara. 

Outro ponto que compõe a paisagem da cidade é a Ilha da Boa viagem. 

Localizada no bairro de mesmo nome, a Ilha é posicionada de frente para a entrada 

da Baía de Guanabara e proporciona a vista de parte do Rio de Janeiro e de parte 

do município de Niterói banhado pela Baía de Guanabara. Na parte mais alta da 

Ilha, pode-se encontrar a Igreja histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem, datada 

de 1734. 
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O município possui também em seu território, o maior conjunto contínuo de fortes 

do Brasil (NITERÓI, 2015). São ao todo sete fortificações do bairro Gragoatá ao 

bairro de Jurujuba. Dentre as fortificações, apenas três são abertas a visitação 

externa, são elas o Forte do Pico, São Luiz e a Fortaleza de Santa Cruz da Barra 

(NITERÓI, 2015). Todo esse complexo, auxiliou na proteção da Baía de Guanabara 

a partir de 1555, ano de construção da primeira fortificação às margens da baía, a 

Fortaleza de Santa Cruz da Barra. 

Além do patrimônio natural do município, os patrimônios históricos, culturais e 

artísticos são representados por diversos museus, centros culturais, teatros, 

galerias, salas de arte, prédios e igrejas históricas, bem como parques, praças, 

dentre outros atrativos (SANTOS, 2016).  

Se considerada a amplitude da oferta turística da cidade de Niterói, vê-se que o 

município possui uma vocação para o setor a ser desenvolvida. Porém, para que os 

benefícios provenientes da atividade sejam maximizados, faz-se necessária a 

adoção de um processo de planejamento que integre toda a oferta, a estrutura 

turística e os agentes sociais visando o desenvolvimento sustentável da atividade. 

Tal atribuição cabe ao Poder Público que tem grande responsabilidade no 

planejamento, execução e manutenção da atividade turística. Além da manutenção 

dos atrativos e de prover infraestrutura, o Poder Público deve criar ações para a 

busca da harmonia entre os componentes sociais da cidade. 

Apresenta-se, a seguir, o contexto histórico do desenvolvimento das políticas 

públicas de turismo no município, tendo como foco a busca pela participação de toda 

a sociedade no planejamento do fenômeno turístico em Niterói. 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO EM NITERÓI 

 

Desde 1904, com a implementação da Prefeitura de Niterói, a cidade se 

desenvolvia a passos lentos com as crises e as instabilidades política e econômica 

do país. Apenas no período entre 1904 e 1951 passaram pela Prefeitura do 

município mais de 30 prefeitos. Dentre eles, alguns deixaram sua contribuição para 

a gestão do turismo na cidade (SOARES, 1992). 

Como relata Soares (1992), o primeiro prefeito de Niterói visava à exploração do 

potencial turístico de Niterói, sobretudo da Região Oceânica; bem como a 

conscientização da sociedade niteroiense para a importância da ecologia. O prefeito 
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planejava uma imponente avenida na extensão da praia de Icaraí até São Francisco, 

que desse acesso também a Região Oceânica de Niterói. Em todo este percurso 

projetava praças, quadras para a prática de esportes, cassinos e hotéis. Porém, com 

os cofres públicos esvaziados, não foi possível colocar seus planos em prática. 

Muitos dos prefeitos seguintes se adaptaram a situação financeira do município e 

buscaram concretizar planos mais modestos como a construção da rede de esgotos 

da cidade, a distribuição de água e luz elétrica, a implantação de diferentes 

modalidades de transportes, a construção de hospitais, parques e praças, dentre 

outras obras (SOARES, 1992). Nesse período, o planejamento turístico não foi 

prioridade no município, embora apresentasse “desde a década de 40, alguma 

atividade turística incipiente, composta basicamente de fluxos regionais” 

(FRATUCCI, 2005, p. 83-84). 

Em 1953, de acordo com Soares (1992), a Prefeitura “estabeleceu o regime de 

visita periódica aos bairros, ouvindo pessoalmente as reivindicações dos moradores” 

(SOARES, 1992, p. 146). Essa iniciativa marcou a tentativa de aproximação da 

Prefeitura com a população para um planejamento compartilhado. 

Com o início do regime militar no Brasil (1964), a Prefeitura niteroiense elaborou 

o primeiro “plano plurianual de objetivos e metas, dentro dos modernos conceitos de 

administração pública” (SOARES, 1992, p. 155). Muitos objetivos do plano foram 

alcançados, dentre eles a criação do Instituto de Desenvolvimento Cultural de 

Niterói, atual Fundação de Arte de Niterói (FAN), e a criação do Centro Niteroiense 

de Turismo (CENITUR). 

Em 1975, segundo Soares (1992), muitas obras de urbanização e 

embelezamento da cidade foram realizadas pela Prefeitura. Ainda neste ano, a 

Prefeitura buscou a descentralização e a participação da comunidade na gestão 

pública da cidade, criando Conselhos e Secretarias Municipais tais como a de 

Defesa do Meio Ambiente, Administração, Educação e Cultura, Obras, e Saúde. 

Também em 1975, a CENITUR foi reestruturada e passou a se chamar Niterói 

Empresa de Esportes, Lazer e Turismo (ENITUR) (FRATUCCI, 2014). A Empresa foi 

criada por meio da Lei Nº 33 de 12 de dezembro de 1975, e segundo seu Art. 1º, era 

“vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o objetivo de 

desenvolver atividades destinadas à promoção e ao incremento do turismo no 

Município de Niterói”. 
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A mudança da capital do Brasil, transferida do Rio de Janeiro para Brasília em 

1960, incentivou modificações no território estadual do Rio. Com a perda da capital, 

a cidade do Rio de Janeiro se tornou o Estado da Guanabara desligando-se do 

território do Estado. 

Com a Lei Complementar Nº 20 de 1º de julho de 1974, no início de 1975, o 

Estado da Guanabara reintegrou-se ao território do estado como cidade do Rio de 

Janeiro e capital estadual. Niterói, que era a capital do estado na época, sentiu o 

esvaziamento econômico da cidade e com a construção da Ponte Rio-Niterói, em 

1974, o município foi submetido a um período de extensão populacional e urbana 

(AGCRJ, 2010). 

Com a recessão econômica de 1975, devido aos acontecimentos supracitados, 

dentre outros, Niterói vinha sofrendo impactos na urbanização, no planejamento e na 

economia da cidade. Era possível notar “ruas esburacadas e sujas, esgoto jorrando 

em praticamente todos os bairros, deslizamentos nas encostas dos morros, obras 

paralisadas, comércio decadente, expansão desenfreada e sem planejamento” 

(CARVALHO, 2001). Por conta dessa condição, a população niteroiense viveu por 

muitos anos num cenário de baixa autoestima (OLIVEIRA, 2009). 

Neste período, a gestão municipal de Niterói elaborou o primeiro Plano Diretor da 

cidade. Tal Plano elencou alguns dos problemas estruturais que dificultavam o 

desenvolvimento do turismo no município, bem como as estratégias e ações para 

melhorar o cenário turístico de Niterói. Segundo o Plano Diretor (NITERÓI, 1988?, p. 

3), as soluções para os problemas encontrados no município, em relação ao turismo, 

seriam buscadas de forma democrática “numa ação integrada comunidade/iniciativa 

privada/poder público”. Dentre as ações mais urgentes citadas no Plano, encontram-

se a conscientização da comunidade, de empresários, estudantes de diferentes 

níveis, municípios aos arredores e imprensa, a respeito da atividade turística 

(NITERÓI, 1988?). 

Em 1989, a Prefeitura de Niterói começa a lançar projetos e planejar a gestão 

pública de forma a atender as demandas urbanas e sociais que se apresentavam 

naquele momento. Foram realizadas obras de urbanização na cidade, diversos 

projetos sociais para atender às necessidades da população foram criados, bem 

como programas culturais para o entretenimento da comunidade (LUZ, 2009). 

Em 1994, é criado, pela Lei nº 1290 de 09 de junho de 1994, o Conselho 

Municipal de Turismo de Niterói (CMT). Com o objetivo de orientar as políticas 
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públicas de turismo do município em conformidade com as diretrizes federais e 

estaduais estabelecidas, o CMT representaria a participação dos diversos agentes 

sociais do turismo no planejamento da atividade (NITERÓI, 1994). Apesar de 

previsto em Lei e impulsionado pelas políticas públicas federais, o CMT não chegou 

a ser implantado em Niterói. 

A não implantação do CMT no município de Niterói distanciou as políticas 

públicas do turismo da descentralização incentivada pelos planos e programas 

federais, afastando também a participação da comunidade no desenvolvimento local 

sustentável. Privou-se, então, a comunidade de alcançar maiores benefícios com a 

atividade turística a partir do trabalho em conjunto e da identificação de estratégias e 

mudanças considerando outros pontos além do governamental (FARIAS, 2009). 

Em 1996, a Prefeitura de Niterói se aproveitou da grande repercussão do Museu 

de Arte Contemporânea para adotar sua imagem como emblema oficial da Prefeitura 

Municipal. Inaugurado em 1996, o Museu foi usado como estratégia para consolidar 

uma imagem de modernidade e qualidade de vida do município. Outro objetivo da 

Prefeitura era captar investimentos, principalmente, no setor turístico, cultural e de 

eventos (OLIVEIRA, 2009). Tal estratégia, além de aumentar a notoriedade da 

cidade, aproximou os moradores da Prefeitura, incentivou o sentimento de 

pertencimento dos niteroienses ao município elevando sua autoestima. 

Em 1996, a ENITUR sofreu uma reestruturação e passou a se chamar Niterói 

Empresa de Lazer e Turismo S/A (NELTUR) (FRATUCCI, 2014), responsável por 

gerir a atividade turística e o entretenimento da população niteroiense. 

Os investimentos em diversas áreas da cidade e a busca pela elevação da 

autoestima da população elevaram a cidade a um altíssimo nível de qualidade de 

vida. Como ressalta Luz (2009, p. 11): 

 
 
O governo local divulga amplamente, a partir de 1998, que a cidade havia 
conquistado o quarto lugar em qualidade de vida entre 187 municípios com 
mais de 100 mil habitantes do Brasil. A informação contou com o aval do 
Instituto Polis, que chegou a esse índice a partir de informações censitárias 
e índices de renda, alfabetização, habitação e meio ambiente. A cidade 
ficou também muito bem colocada na classificação realizada pela Fundação 
Cide - Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - baseada no 
potencial e condições de crescimento e desenvolvimento com o objetivo de 
subsidiar investimentos. Niterói ficou em segundo lugar, no estado, no 
Índice de Qualidade Municipal que abarca indicadores como QMA - 
Qualidade da mão-de-obra (1º lugar) -, IOP - Infraestrutura operacional (6º 
lugar) -, ISC - Infraestrutura sociocultural (2º lugar) - e RIQ - Indicador de 
riqueza (1º lugar). 
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A qualidade de vida conquistada em Niterói era objetivada pela Prefeitura desde 

1989, que por meio da Secretaria de Cultura de Niterói, criou uma campanha que 

buscava a melhoria da relação entre o niteroiense e a cidade (LUZ, 2009). Tal 

iniciativa foi capaz de elevar a autoestima da sociedade niteroiense e posicionar a 

cidade num excelente padrão de qualidade de vida. 

Os anos seguintes foram marcados por uma melhoria expressiva no 

planejamento turístico em Niterói. Com a criação do MTur em 2003, e com a 

elaboração de seus programas e projetos, todo o país foi incentivado a desenvolver 

políticas públicas de turismo e consequentemente fomentar a atividade crescente no 

Brasil e no mundo. 

 

2.2.2 A gestão pública do turismo em Niterói a partir de 2003 

 

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, Niterói encontrou 

oportunidades para desenvolver o turismo na cidade, alinhar-se às influências e 

incentivos do governo federal, e assim desenvolver a gestão pública do setor. 

Em 2003, a cidade de Niterói participou de oficinas do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), que formou cerca de vinte monitores 

municipais em Niterói. As fases do Programa foram aplicadas no município durante 

três dias de trabalho. Com isso, a NELTUR, apoiada pelo Comitê Estadual do 

PNMT, buscava “o fortalecimento do processo de desenvolvimento turístico do 

município dentro do Enfoque Participativo” (FARIAS, 2009, p. 72). 

Realizadas em Niterói entre setembro e outubro de 2003, os objetivos principais 

das oficinas do PNMT eram a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Turístico 

Municipal; a definição de estratégias para o desenvolvimento da atividade turística; o 

envolvimento dos agentes sociais no processo de planejamento do turismo, por meio 

da criação de um Conselho Municipal de Turismo (RIO DE JANEIRO, 2003). 

Segundo o relatório oficial da terceira fase do Programa (RIO DE JANEIRO, 

2003), dentre os trinta e quatro agentes participantes, estavam presentes 

acadêmicos divididos entre estudantes e professores; diretores e funcionários do 

setor público, representados em maior número; um representante da Associação de 

Artes e Artesanato de Niterói (ASART); e um representante da Federação das 

Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), como apresenta a figura 3. 
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Figura 3: Agentes sociais participantes da terceira fase do PNMT em Niterói. 
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Fonte: RIO DE JANEIRO, 2003. 

 

Embora alguns setores da sociedade tenham estado presentes, a participação 

da população foi pouco expressiva. Além disso, os empresários, empreendedores, 

os comerciantes da área, dentre outros agentes não compareceram. 

Apesar do baixo índice de participação, as oficinas do Programa trouxeram uma 

nova mentalidade sobre o turismo na cidade. A partir do PNMT, foi criado, pela 

NELTUR, o Plano de Turismo de Niterói, com vigência de 2005 a 2008. 

Impulsionado pelas oficinas do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, a 

Prefeitura Municipal de Niterói estabeleceu  

 
 
como uma das prioridades para o desenvolvimento econômico e social de 
nossa cidade, o planejamento do setor turístico, visando torná-lo mais 
profissional, integrando à vida da cidade e, assim, ampliando sua dimensão 
no cenário municipal (NITERÓI, 2005, p. 4). 
 
 

O Plano Niterói Turismo 2005/2008 listou uma série de estratégias e diretrizes 

para o desenvolvimento da atividade turística. De acordo com o Plano, tais ações e 

intervenções buscavam tornar a cidade mais agradável para os turistas e também 

para a população niteroiense, que adotaria os equipamentos turísticos e teria 

também os benefícios econômicos do setor ampliados (NITERÓI, 2005). 

 
 
O desenvolvimento integrado da Cidade, em termos sociais, econômicos, 
urbanos e naturais, é condição básica para um bom desenvolvimento 
turístico. Só pode haver desenvolvimento turístico sustentável em cidades 
que proporcionam qualidade de vida aos seus habitantes. Portanto, o Plano, 
ao desenvolver e implantar suas ações, tem como base a visão simultânea 
da Cidade como pólo turístico e como sede de vida cotidiana de seu 
cidadão (NITERÓI, 2005, p. 31). 
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Em seu discurso, a Prefeitura de Niterói prezava pelo bem estar e lazer de seus 

habitantes, bem como objetivava a modernização da cidade, o aumento do tempo de 

permanência e gasto médio do turista, a aproximação e a cooperação entre o setor 

público e o setor privado, a geração de trabalho e renda, e o desenvolvimento 

socioeconômico do município (NITERÓI, 2005). Segundo as ações do Plano, a 

elevação da autoestima da população e a melhoria da sua qualidade de vida ainda 

eram objetivadas. 

Dentre as ações e intervenções planejadas, algumas foram concretizadas e 

ampliaram o desenvolvimento do turismo na cidade. Algumas das principais ações 

executadas, mesmo que parcialmente, foram a inauguração de mais Centros de 

Informações Turísticas (CITs), destinados ao atendimento de turistas nacionais e 

estrangeiros; a implementação de um City Tour pela cidade de Niterói; a 

revitalização e iluminação de praças, atrativos turísticos e outros espaços públicos; e 

a construção de mirantes e decks para a prática de exercícios físicos na orla 

Guanabara da cidade (CAMPOS, 2008). 

Apesar do discurso do Plano apresentar um esforço em aproximar a população, 

as ações viabilizadas por meio do mesmo demonstraram que foram direcionadas 

pelos critérios de mercado sem a participação da sociedade niteroiense. Dessa 

forma, para Farias (2009), possíveis projetos dos agentes sociais do turismo de 

Niterói não foram considerados. 

No setor cultural, a busca pela aproximação da população ocorreu de forma 

diferente. Em 2007, foi instituída a Lei nº 2489, de 26 de novembro de 2007 que 

estabeleceu o Conselho Municipal de Cultura (CMC), órgão de caráter consultivo e 

incentivador das atividades culturais no município de Niterói. Segundo o Artigo 2º da 

mesma Lei, o CMC conta com a participação do Poder Público e da sociedade civil, 

que auxilia na elaboração e execução da política cultural do Governo Municipal 

(NITERÓI, 2007). 

No entanto, o Conselho Municipal de Turismo, que estimularia o Enfoque 

Participativo da gestão do turismo municipal, não foi instituído. Segundo a Lei nº 

1290 de 09 de junho de 1994 (S. p.), o Conselho Municipal de Turismo em Niterói 

teria a finalidade de 

 
 
consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração do 
serviço público e, por objetivos, estabelecer diretrizes e prioridades, e 
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acompanhar a implantação de políticas de fomento ao turismo, à geração 
de oportunidades de renda, emprego e qualificação profissional. 
 
 

Para Farias (2009), o estabelecimento do Conselho Municipal do Turismo traria 

uma democracia social mais justa a partir da aceitação e valorização da participação 

dos agentes sociais no planejamento turístico. Apesar disso, a gestão do turismo na 

cidade de Niterói continuou voltada ao mercado e as suas ações continuavam a 

buscar a restauração estrutural de trechos do território. A Prefeitura de Niterói voltou 

parte de sua atenção para a criação e manutenção dos atrativos turísticos do 

município. Neste período, foram inauguradas quatro das sete obras que compõem o 

Caminho Niemeyer atualmente. 

Nas palavras do prefeito da época, Jorge Roberto Silveira, em entrevista para o 

jornal O Dia em 2012, “Niterói tem um potencial turístico enorme. Então pensei em 

criar várias atrações para trazer gente que vai sentir necessidade de ficar mais 

tempo em Niterói. A escolha do Centro é para a revitalização do bairro” (FONSECA, 

2012, s.p.). Na entrevista, o prefeito falava sobre a concretização integral do 

Caminho Niemeyer com o objetivo de atrair a atenção dos turistas do Rio de Janeiro 

para o Centro da cidade de Niterói. 

Com muitos dos atrativos turísticos de Niterói criados e outros restaurados neste 

período, percebeu-se que a Prefeitura buscava desenvolver a vocação que a cidade 

de Niterói apresentava, tanto pelos seus patrimônios históricos, culturais e naturais, 

quanto pela sua infraestrutura (FARIAS, 2009). Em conformidade com a estratégia 

daquele momento, a NELTUR participou de diversos eventos nacionais e até mesmo 

internacionais para a divulgação e valorização do destino turístico Niterói. 

Em 2011, o estado do Rio de Janeiro recebeu o projeto Rio Competitivo em dez 

municípios, incluindo Niterói. Seu objetivo era melhorar a competitividade turística 

dos municípios participantes com a qualificação e capacitação dos integrantes da 

cadeia de turismo. 

O projeto também objetivava o planejamento participativo reunindo todos os 

agentes sociais de turismo das cidades, fortalecendo a comunicação e cooperação 

entre os diferentes setores envolvidos. O projeto era mais uma ação do Programa de 

Regionalização do Turismo realizado pelo Ministério do Turismo, visando preparar 

os municípios para os grandes eventos que estariam por vir - como a Copa do 

Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016.  (NITERÓI, 2011a; HÔTELIER NEWS, 2011). 
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O projeto Rio Competitivo visava o aumento da competitividade turística do 

estado do Rio de Janeiro. Seria estimulada a criação de um roteiro regional que 

pudesse solidificar a região turística Metropolitana. As fases do projeto contaram 

com a participação de diversos agentes sociais do turismo de Niterói na elaboração 

de estratégias para melhorias do setor turístico (NITERÓI, 2011b). Porém, por um 

problema de alçada federal, o projeto foi interrompido antes de sua conclusão e as 

ações previstas não chegaram a ser implantadas. 

Em 2013, foi assinado, pelo MTur, o Pacto pelo Desenvolvimento do Turismo em 

Niterói. A parceria foi estabelecida para a realização de melhorias na infraestrutura 

turística da cidade. Os investimentos do Ministério alcançaram R$ 3,7 milhões 

divididos entre obras de infraestrutura no Complexo dos Fortes e no Caminho 

Niemeyer, na implementação de novos Centros de Atendimento ao Turista (CATs), e 

na construção de um centro de apoio ao artesanato local (BRASIL, 2013a). 

Em 2013, o governo niteroiense buscou implementar o Sistema Municipal de 

Cultura (SMC). A Prefeitura de Niterói objetivou informar a população sobre a 

importância de sua participação no processo de desenvolvimento do Sistema. O 

objetivo era que “todos os interessados – governo, sociedade e mercado - possam 

ouvir e propor soluções para as demandas e problemas do setor cultural da cidade” 

(NITERÓI, 2013d, p. 9). 

A partir desse evento, foi criada a Lei Nº 3182, de 18 de dezembro de 2015 (S. 

p.), que estabelecia o Sistema Municipal de Cultura Niterói como “instrumento de 

articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas de cultura de longo 

prazo tendo como essência a cooperação intergovernamental e a gestão 

compartilhada entre a sociedade civil e o governo municipal” (BRASIL, 2015a). 

Historicamente, a preocupação com o planejamento formal do setor cultural foi 

iniciado ainda antes do planejamento do setor turístico no Brasil. Em 1985, o 

Ministério da Cultura foi criado enquanto que apenas em 2003 o Ministério do 

Turismo foi instituído. 

Entende-se que a participação da população no planejamento cultural é de suma 

importância já que a cultura é produzida e apropriada pelo próprio povo. Porém, o 

turismo se apropria da cultura da localidade, faz dela um produto e vai além, 

impactando âmbitos diversos da sociedade. Dessa forma, a participação da 

sociedade no planejamento turístico se faz extremamente importante assim como é 

no setor cultural. 



49 
 

Ainda em 2013, foi iniciado o Plano de Desenvolvimento de Niterói, intitulado 

Niterói que Queremos. Dividido em sete etapas de planejamento, atualmente o 

projeto se encontra em seu sétimo e último estágio: a transição entre o que foi 

planejado, o processo de implementação, gestão e monitoramento das ações 

(NITERÓI, 2013b). 

Segundo o website oficial do Plano, seu objetivo é formular um Plano Estratégico 

de Desenvolvimento da cidade de curto, médio e longo prazos, com vigência de 

vinte anos. O diferencial deste Plano, em relação aos outros já criados pelo governo 

niteroiense, é que pela primeira vez o plano buscou 

 
 
envolver profundamente a sociedade niteroiense para pensar em conjunto 
sobre o que nos aflige no presente e o que esperamos para o amanhã. 
Assim, por essa característica inclusiva e pluralista, o resultado desse 
trabalho será um plano da sociedade niteroiense, e não apenas do Governo 
(NITERÓI, 2013b, s.p.). 
 
 

O turismo não se encontra dentre os assuntos mais abordados nas entrevistas e 

congressos do Plano. No relatório de resultados das reuniões e debates entre a 

sociedade niteroiense, o turismo nem sequer chega a ser citado, porém foi debatido 

dentro de temas como o desenvolvimento econômico, a área ambiental, cultural, de 

lazer e outros. (NITERÓI, 2013b). 

A iniciativa, mesmo que não tenha seu foco no fenômeno turístico, demonstra 

uma mudança de mentalidade do governo municipal de Niterói em relação a 

participação da sociedade nos processos de gestão da cidade. Com isso, o governo 

tem buscado tomar conhecimento das necessidades, reivindicações e percepções 

da população niteroiense (CRUZ, 2015). 

Em 2015, Niterói contou com a criação de uma Lei inédita no país, a Lei dos 

Hotéis. A Lei tem o objetivo de estimular e favorecer o desenvolvimento da 

infraestrutura hoteleira no município, contribuindo com a economia da cidade e 

fortalecendo o turismo (INCENTIVO pioneiro, 2015). Com isso, a Prefeitura e a 

NELTUR aproximaram o setor hoteleiro da gestão do turismo. É um dos setores que 

mais se desenvolve na cidade hoje em dia. 

Ainda no fim de 2015, como divulgado no website do jornal O Fluminense, a 

Prefeitura de Niterói comunicou a revisão do Plano Diretor aberta à população. O 

Plano é o documento que formaliza o planejamento, as estratégias e as ações da 

prefeitura para alcançar o desenvolvimento almejado durante um período 
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determinado de tempo. Foram realizados encontros com a sociedade para divulgar e 

debater o Plano e colher sugestões e reivindicações da população sobre os diversos 

assuntos que envolvem a gestão do município. 

Foram debatidos temas tais como mobilidade, saúde, educação, turismo, 

esporte, lazer, dentre diversos outros temas que envolvem um plano de governo e a 

população niteroiense (RODRIGUES, 2016b). 

Apenas no início de 2017, após as audiências públicas para revisar o Plano 

Diretor da Cidade, o mesmo foi entregue à Câmara dos Vereadores. Dentre os 

principais pontos abordados pelo Plano e reivindicados pela população estavam a 

proteção das áreas verdes da cidade e a garantia do desenvolvimento sustentável 

das regiões já ocupadas pela população (REVISÃO do Plano Diretor de Niterói 

chega à Câmara, 2017). 

Segundo os registros, percebe-se que, no município de Niterói, a preocupação 

com a gestão formal da atividade turística é recente. Porém vem aumentando com o 

passar dos anos, principalmente a partir de 2016, com o fim das Olimpíadas e a 

crise econômica no Brasil. Nas palavras do atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves 

(RODRIGUES, 2016a, s.p.): 

 
 
Se hoje o Estado e o Governo Federal não conseguem pagar suas contas e 
acumulam déficits, Niterói pode se orgulhar de uma gestão planejada, com 
superávit, que consegue chegar a esse ano cumprido todos os 
compromissos e tirando projetos do papel, sem ocasionar prejuízos. Nesse 
período, o turismo, que já era uma vocação, acabou se tornando 
fundamental para a cidade, principalmente com a crise de outros setores, 
como a indústria naval.  
 
 

Segundo levantamento feito pelo Fórum Estadual de Secretarias de Turismo em 

2016, o município de Niterói foi apontado como o sexto lugar no ranking nacional da 

melhor infraestrutura para receber o turista de negócios (DÁVILA, 2016). Essa 

colocação de destaque demonstra a capacidade de Niterói para desenvolver este 

segmento do turismo. 

O alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a alta qualidade de vida da 

cidade, a diversidade de atrativos e a proximidade de Niterói com um dos principais 

destinos turísticos do Brasil, o Rio de Janeiro, são oportunidades para o município. 

Aliadas estas características com a sensibilização da população e o estímulo a 

participação dos agentes sociais, o turismo pode refletir no desenvolvimento mais 
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equilibrado da sociedade. As políticas podem ser melhor ajustadas à realidade social 

(CORDIOLI, 2001). 

Segundo o IBGE, o IDH da cidade de Niterói tem aumentado significativamente. 

Em 1991 o Índice de Desenvolvimento Humano de Niterói era de 0,681, aumentando 

para 0,771 em 2000, e 0,837 em 2010 (IBGE, 2013). 

Atualmente, a gestão participativa do setor turístico de Niterói tem se dado por 

meio de eventos pontuais nos quais são discutidas determinadas ações de turismo 

com a sociedade, como a elaboração do Plano Niterói Que Queremos, a elaboração 

da Lei de Hotéis, dentre outros. Entretanto, não existe uma regularidade para 

reuniões e debates sobre o tema. 

O planejamento turístico de Niterói é, desde 1996, de responsabilidade da 

NELTUR. Por ser a empresa responsável também pelo lazer da cidade, a NELTUR 

tem o desafio de conciliar a infraestrutura municipal, os turistas e a população. 

Dessa forma, o planejamento participativo poderia ser grande estratégia para uma 

gestão mais justa, envolvendo os públicos impactados pela atividade turística. 

 

2.3 A EMPRESA GESTORA DO TURISMO EM NITERÓI: A NELTUR 

 

Conforme Souza (1992), criado por volta de 1964, o Centro Niteroiense de 

Turismo (CENITUR) é a origem do órgão oficial da gestão pública do turismo na 

cidade de Niterói. Em 1975, de acordo com Fratucci (2014), a CENITUR passou a se 

chamar Niterói Empresa de Esportes, Lazer e Turismo (ENITUR); e, em 1996, é 

reestruturada e passa a se chamar Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A 

(NELTUR), como é intitulada até atualmente. 

A NELTUR é uma sociedade anônima de economia mista, da qual a Prefeitura 

de Niterói detém a maior parte das ações. Constituída pela Lei nº 33, de 12 de 

dezembro de 1975, a empresa possui os objetivos principais de promover e 

incrementar o turismo no município niteroiense (NITERÓI, 1975). 

Na atualidade, a NELTUR é o órgão responsável pelo desenvolvimento, 

planejamento e execução das políticas públicas de turismo de Niterói. Segundo o 

endereço eletrônico da empresa, sua missão é 

 
 
promover, coordenar, executar e estimular o desenvolvimento do lazer, do 
turismo e das atividades correlatas, bem como, promoção de eventos e 
valorização dos equipamentos turísticos, em estreita consonância com a 
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política de desenvolvimento econômico e social do Município de Niterói, 
delimitada em Estatuto (NITERÓI, 2013a, S. p.). 
 
 

Atualmente tem como visão ampliar continuamente a importância do destino 

turístico Niterói nos cenários nacional e internacional. Seus principais valores são 

notoriedade, ética, labor, transparência, união e respeito ao cidadão (NITERÓI, 

2013a). 

A empresa é dividida em diretorias, cada qual com a sua função específica. De 

acordo com o seu site oficial, a estrutura da Presidência e das Diretorias da NELTUR 

é distribuída da seguinte forma: o Presidente e Diretor Financeiro é o senhor Luiz 

Fernandes, o Diretor Administrativo é o senhor Luiz Antônio Desmarias, o Diretor de 

Lazer é o senhor João Luiz Teixeira, e o Diretor de Turismo é o senhor Liberato 

Pinto (NITERÓI, 2017). 

No atual momento, o organograma da diretoria de turismo da NELTUR está 

organizado como demonstrado na figura 4. A sede da empresa está localizada no 

bairro de São Francisco, Niterói. Nos Centros de Atendimento ao Turista, 

distribuídos pelos principais pontos turísticos da cidade, atuam os estagiários 

universitários. 

 

Figura 4: Organograma da diretoria de turismo da NELTUR. 

 

Fonte: NELTUR, 2017. 
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A presidência junto aos acionistas da empresa forma o Conselho Administrativo 

da NELTUR. Segundo seu estatuto social, é durante as reuniões deste Conselho 

que a diretoria da NELTUR presta conta de seus atos. A Prefeitura de Niterói é a 

acionista majoritária da empresa com maior número de ações. 

A NELTUR, por ser responsável não apenas pelo turismo na cidade, mas 

também pelo lazer da população, tem o objetivo de criar ações que busquem 

atender aos agentes sociais, turista e morador. Além disso, como previsto em seu 

estatuto social, a empresa deve fornecer suporte técnico aos empreendimentos de 

lazer e turismo do município; viabilizar estudos, pesquisas e projetos nas áreas de 

lazer e turismo; promover a articulação entre os órgãos e entidades da 

administração pública em níveis municipal, estadual, nacional e internacional; 

promover a preservação dos patrimônios natural, cultural e histórico da cidade; 

dentre outras atribuições. 

Entende-se, então, que a NELTUR tem a atribuição de lidar com diversos 

agentes sociais do turismo da cidade, assim como deve manter a harmonia entre 

eles. Tal fato demonstra que a aplicação do enfoque participativo na gestão do 

turismo do município seria coerente com o propósito da empresa. Porém, segundo 

as atas de reuniões da NELTUR desde sua criação até 2015, o assunto não era 

discutido durante os encontros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e 

das reuniões gerais da NELTUR. 

Os motivos para a escolha de não aplicar o enfoque participativo e de não adotar 

sua filosofia serão apresentados e analisados no capítulo a seguir, bem como o 

entendimento do sentido e da importância do enfoque participativo na gestão pública 

do turismo em Niterói. 
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3 O ENFOQUE PARTICIPATIVO NA GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO EM 
   NITERÓI 
 

Até o atual momento, o Conselho Municipal de Turismo de Niterói ainda não foi 

ativado pela Prefeitura. O que se tem atualmente dentro da NELTUR são os 

Conselhos de Administração e Fiscal, os quais realizam reuniões mensais para 

discutir assuntos pertinentes ao Lazer, ao Turismo e aos investimentos na cidade. 

Como verificado, o município de Niterói vem desde 1904, com a criação da 

Prefeitura da cidade, planejando e desenvolvendo a sua atividade turística. A 

intenção de fomentar a participação de toda a comunidade no planejamento da 

cidade vem aumentando timidamente com o passar dos anos. Porém, a busca pela 

participação dos agentes sociais na área de turismo ainda não tem sido efetiva, 

mesmo com os incentivos federais para tal. 

Como pesquisado, a implantação do sistema democrático foi impulsionado pela 

demanda social de se envolver nos processos de gestão de sua própria vida. Porém, 

assim como esse processo levou tempo, e até hoje se pode dizer que não foi uma 

conquista efetiva, a participação na gestão do turismo, atividade com seu 

planejamento formal relativamente recente no país, ainda pode demandar tempo. 

Para Baquero (2008), a criação de instituições turísticas intituladas democráticas 

e descentralizadoras não é suficiente para garantir a participação e a justiça social 

do setor. Mas, a capacidade do entendimento e a valorização da participação da 

comunidade na gestão de segmentos pode garantir a estabilidade política. O 

discurso de participação social deve condizer com a realidade e as práticas das 

instituições públicas. 

Este capítulo trata, especialmente, das práticas da NELTUR voltadas a gestão 

participativa do turismo no município de Niterói. A seguir, são relatados os 

procedimentos metodológicos pelos quais foi realizada esta pesquisa e foram 

gerados os seus resultados. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto ao método desta pesquisa, pode-se dizer que é indutivo, pois considera 

o conhecimento como baseado em experiências. Sua generalização deriva da 

observação de casos da realidade e é elaborada a partir de constatações pessoais e 

particulares (LIMA, 2014). Ponderando-se que os resultados de tal pesquisa não 
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serão quantificados, a abordagem do problema foi qualitativa (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

Quanto à natureza da pesquisa, pode-se dizer que é exploratória já que busca 

contribuir com o conhecimento na área, sem finalidades imediatas de aplicação 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), com relação aos objetivos do 

trabalho, a pesquisa realizada foi descritiva, pois foram registrados, descritos e 

analisados os dados, sem interferência nos mesmos. O que se buscou foi descrever 

as características da gestão pública do turismo do município niteroiense, objetivando 

encontrar características do Enfoque Participativo nas práticas de gestão do poder 

público da cidade. 

Quanto aos procedimentos técnicos para cumprimento dos objetivos do trabalho, 

classifica-se esta pesquisa em bibliográfica e documental, considerando a análise de 

materiais já publicados; e de campo, considerando as entrevistas semiestruturadas 

realizadas (PRODANOV; FREITAS, 2013; LIMA, 2014). Os dados utilizados e 

analisados neste trabalho foram coletados de artigos, livros, publicações em sites, 

leis, planos, relatórios de atividades, atas de reuniões, jornais, e entrevistas feitas 

pessoalmente e por telefone.  

Como a pesquisa tem seu foco apenas na opinião do setor público, foram 

entrevistadas duas pessoas que se encontram atuantes na NELTUR, na diretoria e 

na assessoria técnica de turismo; e duas pessoas que já estiveram nos mesmos 

cargos, mas que neste momento estão afastadas da empresa. 

As entrevistas foram realizadas com o atual Diretor de Turismo da NELTUR, 

Liberato Pinto, com o último Diretor de Turismo da empresa, Rubens Branquinho, 

com uma atual assessora técnica de turismo, Taysa Alexandrisky, e com a ex-

funcionária da NELTUR, Jane Scorzelli. As entrevistas seguiram o mesmo roteiro 

básico e se trataram dos mesmos temas e questões, porém foram distintas 

considerando as ocupações, o tempo de trabalho e a relação atual de cada 

entrevistado com a empresa. 

As entrevistas semiestruturadas, com no máximo 16 perguntas, foram realizadas 

de acordo com as possibilidades, disponibilidade e preferência de cada agente 

social. A primeira entrevista, realizada com a assessora técnica de turismo da 

NELTUR, Taysa Alexandrisky, foi feita por telefone; a segunda, com a ex-funcionária 

da empresa, Jane Scorzelli, foi realizada presencialmente; a terceira coleta de 
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dados, com o Diretor de turismo da NELTUR, Liberato Pinto, foi presencial, realizada 

nas dependências da NELTUR; e, por último, com o último diretor de turismo da 

empresa, Rubens Branquinho, foi feita pessoalmente. Todas as entrevistas foram 

gravadas, segundo autorização dos participantes. A seguir, são apresentados os 

dados coletados com as entrevistas e a sua análise. 

 

3.2 A PERCEPÇÃO DA NELTUR SOBRE O ENFOQUE PARTICIPATIVO NA 

      GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO EM NITERÓI 

 

Como a NELTUR é atualmente a empresa responsável pela gestão pública do 

turismo no município niteroiense, para entender a importância dada pelo poder 

público à participação de todos os agentes sociais do turismo na sua gestão, foi 

necessário pesquisar o tema junto à representantes da empresa. Considerando os 

objetivos desta pesquisa, foi investigado junto aos entrevistados o entendimento do 

Enfoque Participativo e a importância dada pela gestão local para tal modelo de 

gestão. 

Como ressalta Dye (apud SOUZA, 2006), a política é representada pelas 

escolhas de fazer ou não fazer algo. A escolha de não realizar determinada ação, de 

não aderir a algum programa e de optar por implementar um modelo de gestão e 

não o outro são expressões políticas. Dessa forma, o que se buscou investigar com 

a presente pesquisa é a utilização, ou não, dos princípios do Enfoque Participativo 

da gestão pública de turismo. Bem como os motivos que levaram o poder público a 

optar pela sua implementação ou não. 

A seguir, são relatadas as opiniões da NELTUR sobre o tema, considerando a 

percepção e as experiências de cada entrevistado. 

 

3.2.1 O atual Diretor de Turismo da NELTUR, Liberato Pinto 

 

Formado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela UFF, e mestre na 

área de turismo pela FGV, Liberato Pinto é o atual diretor de turismo da NELTUR. 

Reassumiu o cargo em janeiro de 2017, já tendo ocupado a diretoria de turismo da 

empresa em 2002. 

Segundo Liberato, o período em que assumiu a direção de turismo da empresa 

pela primeira vez, foi um período muito importante para o desenvolvimento turístico 
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da cidade. Cita que Niterói estava bem colocado no índice de qualidade de vida 

nacional e ainda se aproveitava da visibilidade nacional e internacional 

proporcionada pela inauguração do MAC. Além disso, ganhava mais visibilidade 

pela construção do Caminho Niemeyer, já em andamento, e ainda havia o incentivo 

do governo federal com o PNMT. 

Segundo o entrevistado, foram realizadas três oficinas do PNMT na cidade 

dentre os anos de 2002 e 2003. Para ele, foi neste momento que a cidade passou a 

contar com a maior participação de outras secretarias, de agentes privados e da 

universidade no planejamento turístico. Segundo o diretor da empresa, se percebeu 

que a estrutura do PNMT levava ao crescimento local. 

Segundo relata, foi solicitado que, com base no PNMT, a NELTUR criasse um 

plano de turismo com vigência de 4 anos. Para Liberato, neste momento foi possível 

testar o conhecimento que o PNMT havia agregado aos agentes multiplicadores, e 

assim desfrutar de uma infraestrutura de turismo. O Plano, com vigência de 2005 a 

2008, objetivava a criação de infraestrutura de informações criando novos CATs, 

contratando estagiários universitários e implementando a sinalização turística do 

município. 

Para o diretor, a participação da população se dá, principalmente, no uso da 

infraestrutura turística para seus momentos de lazer. Para ele, alguns CATs, como o 

inaugurado recentemente no Campo de São Bento, são para o uso de visitantes e 

da população. Liberato entende o CAT como um grande meio para integrar estes 

agentes sociais da atividade. 

O entrevistado diz que esse contato é importante para que a população veja o 

turismo acontecer, se familiarize com a atividade e a entenda. Para ele, “uma cidade 

onde os moradores não gostam e não têm a percepção que a vinda de turistas vai 

trazer emprego e renda” torna a gestão do setor mais difícil. 

Conforme citou Liberato, não cabe reclamar com o morador que não entende a 

empresa e a atividade turística. A empresa é que deve se aproximar dos moradores 

e mostrar como funciona a atividade e a gestão do turismo. O diretor concorda que a 

gestão da atividade não pode ser só pública, o setor deve dar oportunidades a 

outros agentes, principalmente para a iniciativa privada. Liberato explica que se a 

gestão for muito burocratizada, o setor privado e, consequentemente, toda a cidade 

não conseguirão avançar. 



58 
 

Ao ser questionado sobre a implementação do Conselho Municipal de Turismo, 

Liberato fala sobre uma de suas estratégias para assegurar a participação da 

população no turismo. Segundo ele, a NELTUR não atua diretamente com as 

associações, mas dá suporte a tais organizações por meio de outras áreas. Para o 

diretor, pode ser mais simples apoiar as associações por meio do suporte em 

infraestrutura e apoio a outros setores. Criar, estruturar e alinhavar os agentes 

sociais do fenômeno em um Conselho Municipal de Turismo levaria muito tempo. 

Além disso, Liberato afirma que a NELTUR não tem o poder de criar a 

integração. Deve haver uma predisposição dos agentes. Para ele, os representantes 

dos diversos segmentos e áreas do turismo devem entender e acreditar que devem 

se organizar e trabalhar juntos para a comunicação começar a dar certo. O diretor 

completa dizendo que quando os agentes tiverem este entendimento, a NELTUR 

dará todo o apoio necessário. 

Para ele, atualmente, o Niterói Convention Bureau é a melhor solução para 

integrar os agentes sociais do fenômeno turístico. Entende que com a sua criação, a 

comunicação entre o poder público, os empresários e comerciantes do setor será 

melhorada. Liberato afirma que o setor privado é o que mais tem acreditado e 

injetado o seu dinheiro na atividade turística. Por isso, deve ser incentivado e ter voz 

ativa na gestão pública do turismo na cidade. O diretor não chega a citar a intenção 

de estimular a participação da população niteroiense no Convention. 

De acordo com sua experiência, o entrevistado relata que a participação na 

gestão e a integração não acontecem apenas da empresa para fora com os demais 

agentes. A empresa deve interagir também com outras secretarias municipais e até 

estaduais. Para ele, a relação com outros órgãos municipais para a implementação 

de um projeto ainda dificulta a atuação da empresa. Liberato relata que uma simples 

ação envolve outros setores e secretarias, principalmente quando se trata de 

turismo, uma atividade multidisciplinar. Deve ser realizado um trabalho em conjunto 

e que deve considerar as especificidades de diversos âmbitos da sociedade. Mas, 

segundo o diretor, se for um planejamento bem sucedido, “o município dá um salto”.  

Conforme Liberato, a empresa possui seus projetos próprios, mas deve trabalhar 

em conjunto com outros órgãos para cumprir com as expectativas do Plano 

Municipal Niterói que Queremos. Em segundo plano e em conformidade com o 

Niterói que Queremos, Liberato afirma que a NELTUR deve ter o seu próprio plano 
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específico para o turismo, buscando aumentar ainda mais sua capacidade de 

planejamento e atuação na área. 

Para o diretor, algo que incentivou muito a sua volta para a diretoria de turismo 

da empresa é o comprometimento da atual gestão pública do município com a 

sustentabilidade, e a capacidade de decisão que a NELTUR possui atualmente. A 

capacidade de autogestão e a força política dada pela Prefeitura para que a 

empresa possa atuar nos ramos de turismo e lazer são facilitadoras do crescimento 

e desenvolvimento destes setores na cidade. Dessa forma, para Liberato, a relação 

entre a NELTUR e a Prefeitura de Niterói é harmoniosa e de confiança. Bem como a 

relação do governo niteroiense com o MTur, que desde sua criação incentiva e 

investe no turismo em Niterói. 

Liberato conclui a entrevista com o segredo da sua gestão: quem atua no turismo 

deve ter uma percepção do seu papel no setor e aonde pode somar melhorias na 

área. Para ele, a obtenção de sucesso está relacionada diretamente à disposição de 

atuar em conjunto e não sozinho. 

 

3.2.2 O ex-diretor de Turismo da NELTUR, Rubens Branquinho 

 

Turismólogo, com diversas especializações na área de turismo, Rubens 

Branquinho entrou na NELTUR em 2003 e permaneceu até 2008 passando pelos 

cargos de assessor e diretor técnico de turismo. Retornou a empresa em 2013 como 

diretor de turismo, permanecendo no cargo até o fim de 2016. 

Rubens ressalta a importância e as oportunidades que teve no período em que 

esteve na diretoria da empresa, com grandes eventos acontecendo no país, como a 

Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Niterói recebeu 

muitos investimentos e se desenvolveu muito na área de turismo. 

Quando questionado a respeito de seu entendimento sobre o Enfoque 

Participativo, Rubens diz que a voz ativa e a participação popular são importantes 

em todos os setores, principalmente no turismo, uma atividade multidisciplinar. Para 

ele, a população deve perceber os benefícios advindos do turismo para que seja a 

seu favor, e essa percepção só se dá quando a população está realmente envolvida 

e participando. 

Rubens ressalta a importância do Plano Niterói que Queremos que, para a 

elaboração do plano, contou com as opiniões e participação de líderes de diversos 
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setores, desde pequenos pescadores aos maiores empresários da cidade. Além das 

entrevistas particulares, foram realizados congressos para angariar as necessidades 

e reivindicações populares. Segundo ele, o Plano, que não discutia turismo, mas 

assuntos transversais ao tema, trouxe informações valiosas sobre a opinião popular 

a respeito da atividade. O entrevistado relata que o turismo foi apontado como “uma 

grande mola de desenvolvimento da cidade”. 

Conforme Rubens, em seu período na diretoria de turismo da NELTUR, se 

dedicou a estabelecer diálogos entre a empresa e os agentes sociais do turismo de 

Niterói. Foram criados fóruns para discussão da atividade turística com pescadores, 

moradores da cidade, com o polo hoteleiro, com o polo gastronômico, com os 

empreendedores dos pequenos meios de hospedagem, com artesãos, dentre outros 

grupos da comunidade. 

Para o ex-diretor, a partir dos fóruns realizados se percebeu que existe grande 

maturidade dos agentes sociais em relação a percepção do turismo na cidade. 

Conforme Rubens, a maior parte dos agentes sociais de turismo está pronta para o 

processo de participação. A respeito da baixa aparição e representatividade da 

população durante as oficinas do PNMT e do Rio Competitivo, Rubens fala que a 

atitude pode ser justificada pelo fato da cidade ter boa infraestrutura para o turismo, 

mas ainda não ter encontrado seu caminho no setor. Acredita que parte da 

população ainda não entenda e não acredita na atividade. 

Em contrapartida, Rubens acredita que ter uma população que critica e que 

cobra, pode ser positivo. Para ele, essa visão crítica poderá ser bem aproveitada 

quando se der, de fato, o processo de participação da população na gestão do 

turismo. 

Ao ser questionado a respeito da implementação do CMT, Rubens apresentou 

algumas das dificuldades pelas quais passou e não pôde dar continuidade a este 

projeto. Segundo relata, em sua primeira passagem pela empresa foram criadas 

duas comissões para atualizar a lei do Conselho e para discutir a lei de criação do 

Fundo Geral de Turismo da cidade. Tal processo permitiu que os dois projetos 

estivessem em um nível avançado de planejamento, mas acabou demorando muito 

e, segundo o ex-diretor, a vontade política de concretizar estes projetos se reduziu. 

Rubens relata que a gestão pública deve trabalhar com dois calendários muito 

bem alinhados, o calendário das realizações de projetos e o calendário do fim do 



61 
 

mandato. A mudança de governo implica na mudança de prioridades, e foi desta 

forma que o Conselho não permaneceu no papel. 

Para Rubens, era importante que o Conselho tivesse a representação real dos 

agentes sociais do turismo de Niterói e não de instituições gerais que apenas os 

representariam. Por conta disso, foram criados os polos hoteleiro e gastronômico da 

cidade. Buscava-se, com isso, a independência e autonomia do município em 

relação a gestão do turismo a partir das necessidades locais. 

Como relata o entrevistado, Niterói avançou muito nos últimos dez anos. 

Atualmente tem maior força de marketing, integra diversos roteiros turísticos de 

agências, tem seus atrativos valorizados e diferenciados, etc. Tudo isso, devido à 

boa relação entre a NELTUR, a Prefeitura Municipal de Niterói e o MTur. Embora a 

maior parte dos investimentos municipais seja direcionada ao lazer, o apoio do 

Ministério do Turismo para a elaboração e execução de muitos projetos alavancou o 

turismo de Niterói. 

 

3.2.3 Assessora de Turismo da NELTUR, Taysa Alexandrisky 

 

A entrevistada, Taysa Alexandrisky, é turismóloga formada pela UNIPLI e 

assessora de turismo da NELTUR há sete anos. 

Para Taysa, a participação dos agentes sociais do turismo no planejamento do 

fenômeno é fundamental. No entanto, percebeu-se que o Enfoque Participativo da 

gestão do turismo, suas técnicas e objetivos não são amplamente entendidos. 

Para Taysa, Niterói é naturalmente uma cidade turística, mas que teve seu 

processo de gestão iniciado há pouco tempo. Por conta disso, entende que a cidade 

tem muito a se desenvolver em termos de políticas públicas de turismo. Acredita 

também que a atual preocupação com a preservação dos atrativos turísticos, a 

ampliação da rede hoteleira na cidade, o foco dado ao turismo pelo atual governo, e 

a idealização de um Convention Bureau em Niterói, sejam evidências de que o 

turismo no município irá avançar muito nos próximos anos. 

Ao ser questionada sobre as ações da Prefeitura e da NELTUR para aproximar 

os agentes sociais do turismo, a entrevistada fala sobre o projeto Niterói Que 

Queremos e sobre as reuniões do Rio Competitivo, que buscaram a elaboração de 

políticas públicas em conjunto com a sociedade niteroiense. 
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A entrevistada foi questionada sobre da importância da ativação do Conselho 

Municipal de Turismo que, mesmo criado por Lei, ainda não foi implantado em 

Niterói e seria a representação da participação da sociedade na gestão do turismo. 

A entrevistada responde com poucas palavras: “o Conselho tem um papel muito 

importante”. Porém, acredita que o Convention Bureau da cidade promoverá a 

participação de todas as áreas envolvidas com o setor. Afirma também, que a 

NELTUR e a Prefeitura vão incentivar o trabalho em conjunto com a sociedade para 

angariar as necessidades da atividade. 

De acordo com sua experiência na empresa, a assessora de turismo foi 

questionada sobre o potencial de participação dos agentes sociais do turismo de 

Niterói. O que se pretendia entender neste momento era, segundo sua percepção, 

se os agentes sociais do turismo em Niterói estão realmente interessados em 

participar do processo de gestão da atividade. Para Taysa, “as pessoas não tem 

muito preparo para trabalhar em equipe e em conjunto por uma questão pessoal e 

cultural individualista”. Mas, completa que não saberia responder esse 

questionamento com exatidão, pois é uma questão pessoal e dependeria da 

importância que cada agente atribui ao processo e à atividade turística. Completa 

ainda que sempre vê reuniões da Prefeitura e até mesmo da NELTUR, com grupos 

distintos, porém separadamente para discutir questões pontuais e que dizem 

respeito a uma única área. 

A entrevistada cita a aproximação com o setor hoteleiro da cidade a partir da 

criação recente da Lei dos Hotéis; e a aproximação com a academia com eventos 

realizados em universidades e com pesquisas realizadas por acadêmicos, como na 

Jornada Mundial da Juventude, na Copa 2014, no Inventário da Oferta Turística, etc. 

Sabendo-se que a NELTUR é uma empresa de economia mista da qual a 

Prefeitura de Niterói possui a maior parte das ações, a entrevistada foi questionada 

sobre a relação entre a empresa e a Prefeitura no que diz respeito ao planejamento 

turístico. Segundo a entrevistada, a NELTUR tem autonomia na gestão do turismo. 

O que acontece neste momento é a conversa entre a empresa e a Prefeitura a 

respeito do que tem sido planejado para o turismo e para o lazer em Niterói. 

Conforme relata Taysa, a NELTUR é fiscalizada e monitorada pela Prefeitura por 

meio da Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle 

(SEPLAG). Deste modo, algumas observações são colocadas pela Prefeitura, mas a 

base do planejamento turístico é proveniente da NELTUR. 
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Sobre a relação entre a Prefeitura, a NELTUR e o Ministério do Turismo, a 

entrevistada disse que Niterói tem fácil acesso ao Ministério. Lembra ainda que 

Niterói recebeu um aporte de R$3,7 milhões para investimentos em infraestrutura e 

sinalização turística para a Copa do Mundo de 2014. Além disso, afirma que existem 

alguns projetos em execução na NELTUR com recursos do Ministério. Cabe 

recordar que o atual prefeito da cidade era filiado ao Partido dos Trabalhadores até 

2015, tendo migrado para o Partido Verde quando ocorreu o impeachment da ex-

presidente Dilma.  

Com a experiência de sete anos na empresa, a assessora naturalmente passou 

por alguns processos de mudança de mentalidade a respeito do turismo. Para ela, a 

maior mudança aconteceu dentro da Prefeitura que passou a dar maior importância 

para a atividade turística. 

Além disso, reconhece que com a multidisciplinaridade do turismo, mudanças de 

mentalidade em outras áreas podem impactar diretamente o turismo. Cita como 

exemplos a área ambiental, com maior preocupação na preservação dos espaços; e 

a área cultural, com a promoção de eventos em parques, atrativos históricos, 

culturais e naturais. Porém, afirma que uma mudança mais notável e radical no 

entendimento do turismo ainda está por vir e se dará com a criação do Niterói 

Convention Bureau que, para a entrevistada, promoverá a participação dos agentes 

sociais do turismo no seu planejamento. Segundo Taysa, “com isso o município tem 

uma grande chance de começar uma nova etapa” em termos de gestão em turismo. 

 

3.2.4. Ex-funcionária da NELTUR, Jane Scorzelli 

 

Jane Scorzelli, turismóloga formada pela UNIPLI e ex-funcionária da NELTUR 

desde 2015, por 23 anos prestou serviços nas áreas administrativa, financeira, na 

presidência e no turismo. Dentro da área turística, trabalhou como assessora técnica 

e diretora do departamento de planejamentos e projetos da NELTUR. Atualmente é 

mestranda em Turismo pela Universidade Federal Fluminense. 

Ao ser questionada sobre seu entendimento e sobre a importância do Enfoque 

Participativo na gestão pública do turismo, a entrevistada disse acreditar que “o 

melhor princípio que existe dentro da gestão pública de turismo é a descentralização 

e a participação com enfoque na gestão compartilhada”. Para ela, a participação dos 

agentes sociais do turismo agrega valor ao planejamento. Segundo Jane, “a gestão 
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participativa é a forma mais democrática em realizar a gestão de qualquer 

segmento” e que, em Niterói, a intenção de fomentar a participação da comunidade 

niteroiense ainda deve sair do discurso para se tornar realidade. 

Notou-se, nos últimos quatro anos, certo esforço por parte da Prefeitura de 

Niterói em promover a participação da sociedade no planejamento do futuro do 

município, com a elaboração do Plano Diretor de Niterói 2017-2020 e do Plano 

Niterói que Queremos 2013-2033. A respeito do tema, a entrevistada comentou 

sobre a falta de interesse da sociedade niteroiense em participar do processo de 

gestão do turismo em Niterói. Para ela, a população niteroiense tem a cultura de 

cobrar melhorias, porém pouco interesse em participar das melhorias. 

Sobre a importância do Conselho Municipal de Turismo de Niterói, Jane diz ser 

totalmente a favor da sua criação e pensa que a sua instituição poderia ser o marco 

da implementação do Enfoque Participativo na gestão pública do turismo no 

município. Segundo ela, durante as fases do PNMT, foi discutida e objetivada a 

criação do CMT no município. A lei foi atualizada e chegou a existir uma comissão 

provisória de turismo enquanto eram resolvidos os trâmites para a implementação 

do CMT. Ao longo desse período houve uma mudança de governo, e a nova gestão 

resolveu permanecer sem o Conselho. 

Para Jane, “a população perdeu mais uma oportunidade de participar”. Para ela, 

o fato se deu por uma série de fatores, e dentre eles a falta de sensibilidade e de 

entendimento sobre a importância do envolvimento da sociedade na gestão do 

turismo. A entrevistada completa que a sociedade niteroiense também não é 

participativa e não tem interesse em interagir. Para ela, um dos maiores motivos 

para tal é a falta de confiança no poder público. 

Conforme relatou Jane, nas oficinas do PNMT, a participação da sociedade civil 

organizada foi muito baixa. Dentre as três oficinas do programa apenas o 

representante da FANIT e da ASART compareceram. Segundo a entrevistada, 

dentre quase trinta pessoas da área pública, tais representantes quase não tiveram 

voz. Jane comenta também que mais ninguém da população participou e em 

nenhuma fase a iniciativa privada e os empresários da cidade compareceram. O 

grupo foi composto basicamente pelo poder público, em maior número, e pela 

academia – UNIPLI e UFF. 

Segundo relatos da entrevistada, o PNMT amadureceu muito o turismo na 

cidade. Durante suas três fases foram traçados sete programas com diversos 
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projetos. Nem todos chegaram a ser colocados em prática, mas muitas melhorias na 

gestão da NELTUR foram impulsionadas pelos projetos do PNMT nos anos 

seguintes. 

Jane fala sobre as técnicas do moderador das oficinas para mobilizar e 

sensibilizar toda a equipe participante do Programa. Segundo relata, o moderador 

falava sobre “ter um novo olhar, esquecer o achismo, de fato colocar a mão na 

massa, se a gente quer uma mudança a gente tem que se comprometer, a gente 

tem que se responsabilizar”. Para ela, a participação de todos os agentes era 

essencial, pois seria possível planejar a atividade a partir das diferentes visões das 

diferentes áreas da sociedade envolvidas e impactadas pelo turismo. 

Para Jane, a NELTUR tem papel fundamental e grande responsabilidade no 

incentivo à participação da sociedade no planejamento turístico, porém entende que 

os agentes do turismo devem acreditar na atividade e devem se responsabilizar por 

parte do processo de desenvolvimento. Além disso, ressalta que a falta de interesse 

da população pode ser justificada pela falta de confiança nas ações do governo, seja 

federal, estadual ou municipal. Para ela, esta desconfiança parte de algumas 

características da gestão pública brasileira. Dentre elas, a demora em finalizar 

projetos e a grande possibilidade de não chegar a finalizar. 

Sobre o PRT, Jane relata que, em 2006, a Secretaria de Estado de Turismo do 

Rio de Janeiro incentivou que o Rio de Janeiro e Niterói trabalhassem as diretrizes 

para a regionalização. Para isso, foram realizadas algumas oficinas para os gestores 

públicos de turismo da NELTUR e da Riotur. Porém, em certa fase do Programa, os 

representantes da Riotur deixaram de comparecer e o projeto ficou incompleto. Até 

hoje a região turística não possui roteiro oficial que seja trabalhado e comercializado 

em conjunto. 

A respeito do projeto Rio Competitivo, a entrevistada relata ter participado de 

todas as fases. Para ela, a intenção do projeto era trabalhar o turismo em Niterói, 

tornando a cidade competitiva a partir de seu potencial evidenciado em pesquisa 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, com o projeto, buscou 

incentivar a regionalização do turismo considerando a região turística Metropolitana, 

e a participação da sociedade niteroiense no planejamento do turismo. 

Conforme relata, o público desse projeto foi o maior dentre todos os projetos de 

fomento ao turismo no município. Porém, ainda assim, foi notável a baixa adesão da 

população. A entrevistada ressalta as técnicas e estratégias do projeto, que 
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buscavam alavancar o turismo no município. Além disso, destaca o grande interesse 

e empenho demonstrado pelos participantes durante as oficinas. Porém, por um 

problema de alçada federal, o Rio Competitivo foi interrompido e cancelado, não 

chegando a sair da fase de planejamento. 

Ao ser questionada sobre a relação entre a Prefeitura de Niterói e a NELTUR, a 

entrevistada diz que, durante os 23 anos em que esteve na empresa, a relação foi 

harmoniosa. Relatou também que a NELTUR tinha autonomia para a criação de 

projetos, porém, enfrentava dificuldades em relação a emergência das demandas 

provenientes da Prefeitura; não havia muito tempo para planejamento, não havia 

uma vertente de trabalho, algumas atividades importantes eram realizadas 

esporadicamente. 

Conforme relata, com o passar do tempo, outros turismólogos começaram a 

compor o quadro de funcionários da empresa, a NELTUR passou a contar com a 

presença de estagiários e o planejamento foi se tornando mais profissional. Segundo 

ela, projetos importantes para o turismo foram colocados em prática nesta época, 

principalmente pela criação do Ministério do Turismo em 2003. 

Sobre a relação entre a NELTUR, a Prefeitura de Niterói e o MTur, Jane afirma 

que pelo governo Niteroiense e o Ministério serem das mesmas coligações políticas, 

o MTur era bastante acessível a Niterói. Relata também que com a criação do 

Ministério, o turismo em Niterói presenciou muitas melhorias, recebendo muitos 

projetos e recursos. Para ela, foi um dos períodos em que a cidade mais investiu em 

turismo. 

Durante todo o período em que Jane esteve trabalhando na NELTUR, percebeu 

uma mudança na mentalidade em relação ao entendimento do turismo. Para ela, a 

mudança foi gradativa e crê que o período em que mais houve mudança foi por volta 

de 2002, período em que a Diretoria de Turismo da NELTUR foi ocupada pelo 

engenheiro Liberato Pinto. O Diretor cursava na época uma pós-graduação em 

turismo e acabou levando muitas ideias da academia para a gestão real do turismo. 

Foi neste período que Niterói desenvolveu seu Plano Estratégico de Turismo 2005-

2008, com ideias provenientes do PNMT, no qual Jane e Liberato participaram e se 

tornaram agentes multiplicadores. 

Para ela, esse período foi o marco do desenvolvimento turístico da cidade, pois 

com a criação e a boa relação entre a cidade e o MTur foi possível implementar 

diversos projetos e fazer investimentos no setor. Para a entrevistada, após a saída 



67 
 

de Liberato da Diretoria, as melhorias em turismo na cidade foram continuadas 

visando os grandes eventos que estavam para acontecer. 

 

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As instituições do poder público devem ser capazes de estimular e valorizar 

participação dos agentes sociais do turismo. Devem ter a sensibilidade para 

entender que um governo democrático é aquele que se permite conhecer os desejos 

e necessidades do seu público. Em contrapartida, os agentes sociais que desejam 

participar da gestão da atividade turística devem apresentar uma série de 

características, como afirma Cordioli (2001). Devem ser responsáveis, organizados, 

ter autoestima elevada, estar motivados, acreditar no turismo local, dentre outras 

características. 

Neste caso, o sucesso / fracasso do Enfoque Participativo na gestão do turismo 

está diretamente relacionada ao interesse de todos os seus agentes sociais. Para 

que sejam diagnosticados problemas, sejam elaboradas estratégias para reduzir tais 

falhas, e para que haja uma gestão ajustada à realidade de uma sociedade, todos os 

seus agentes sociais devem fazer parte do processo de planejamento. 

E embora a atual direção de turismo reconheça que é papel da NELTUR 

aproximar a população da gestão, não estão entre seus planos a instituição do CMT 

ou a promoção da participação popular no Niterói Convention Bureau. O apoio a 

população se dará por meio de outros setores, enquanto a gestão participativa será 

compartilhada com o setor privado para a melhoria da infraestrutura turística da 

cidade. 

O que se percebeu com esta pesquisa é que a NELTUR estimula a participação 

de pequena parte dos agentes e, na maioria das vezes, de forma isolada por meio 

de eventos e reuniões que tratam de assuntos . 

Com a instituição de uma gestão formal do turismo tardia no Brasil - com a 

criação do MTur há apenas 14 anos, e com a criação de uma instituição pública de 

turismo oficial em Niterói há pouco mais de 50 anos - entende-se que o país e a 

cidade devem ainda desenvolver o setor, bem como devem evoluir na criação de 

políticas públicas que acompanhem o contexto social. 
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Com a criação do PNMT, o governo federal buscou incentivar a participação dos 

agentes sociais do turismo na gestão do fenômeno, porém não houve muita 

receptividade e suas oficinas ocorreram praticamente entre o poder público e a 

universidade. Assim como no projeto Rio Competitivo, ocorrido em 2011. Embora a 

aderência dos agentes sociais tenha sido maior, não foi muito representativa em 

termos de quantidade e variedade. 

Porém, neste último projeto, a participação dos agentes, mesmo que em pouca 

quantidade, foi mais intensa e comprometida demonstrando uma mudança na 

mentalidade e no desejo de participação desde 2003. 

Para Cordioli (2001), a participação considera que os agentes sociais se sintam 

parte responsável pelo processo de gestão do turismo. Os agentes devem integrar o 

grupo de modo a somar com suas experiências e pontos de vista sobre o tema.  

Segundo Bettoni, Biz e Nunes (2011, p. 329), 

 
 
a participação é inerente a natureza social do homem [...]. A frustração da 
necessidade de participar constitui uma mutilação do homem social. Tudo 
indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno numa sociedade 
que permita e facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só 
se dará numa sociedade participativa. 
 
 

Apesar do interesse natural do homem em participar dos processos de gestão e 

da participação de Niterói no PNMT e Rio Competitivo, a comunidade niteroiense 

não demonstrou pleno interesse em participar e se responsabilizar pela gestão. 

O que se pode presumir é que a comunidade talvez não dê a devida importância 

à atividade turística e talvez não tenha fé na gestão pública da cidade (BAQUERO, 

2008). Porém, para que se possa chegar a esta conclusão, seria necessária uma 

nova pesquisa junto a comunidade para entender como se dá a sua relação com o 

poder público e com a atividade turística. 

Nas entrevistas com os representantes da NELTUR, foi verificado que as 

técnicas utilizadas nas oficinas do PNMT diziam respeito a implantação do Enfoque 

Participativo na gestão pública do turismo. No discurso do moderador pôde-se 

verificar a intenção de responsabilizar, elevar a autoestima e motivar os participantes 

do processo de planejamento. Como nos diz Cordioli (2001), tais características são 

indispensáveis no grupo gestor. 

A partir do PNMT, foram notáveis diversas mudanças na gestão e no 

entendimento do turismo por parte da NELTUR. Inclusive o entendimento de que a 
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comunidade deveria ser sensibilizada para a importância do turismo, medida 

incentivada pelo Plano Niterói Turismo 2005-2008. 

O Plano Niterói que Queremos iniciado em 2013, embora não seja voltado 

exclusivamente para o turismo, teve sua contribuição para a gestão pública do 

município. A busca pelas opiniões e reivindicações da população demonstra uma 

preocupação em assegurar a democracia. Essa mentalidade da Prefeitura, mesmo 

que em processo de iniciação, pode gerar mudanças na atuação das suas 

secretarias e permitir grandes avanços na cidade em direção à gestão participativa. 

Os entrevistados concordam que o Conselho Municipal de Turismo é importante, 

e pode trazer benefícios assegurando a participação dos agentes sociais do turismo. 

Porém, os que atualmente compõem a NELTUR apostam na criação do Niterói 

Convention Bureau para cumprir tal função. O que se percebe, é que a força e 

participação dos hoteleiros, agentes de turismo, empreendedores da área 

gastronômica, e os comerciantes terão sua presença confirmada no Convention. Já 

a população residente, as suas associações, os trabalhadores diretos e indiretos não 

são citados como componentes. 

No discurso do atual diretor da empresa, entende-se que a infraestrutura turística 

deve ser melhorada e integrada; por conta disso, o Convention terá o objetivo de 

integrar a oferta turística provedora de infraestrutura privada e não o objetivo de 

buscar a participação para o desenvolvimento sustentável. Entende-se que há 

extrema importância nesta estratégia, mas não é seu objetivo real implantar o 

enfoque participativo na gestão do município. 

A NELTUR tem papel fundamental e grande responsabilidade no incentivo à 

participação da sociedade no planejamento turístico de Niterói. E embora já tenha 

existido uma comissão técnica para instituir o Conselho Municipal de Turismo da 

cidade, por falta de sensibilidade, entendimento da importância do enfoque 

participativo e por questões políticas, o CMT permanece no papel desde 1994, ano 

da sua criação por Lei. 

Para a atual direção de turismo da NELTUR, a participação da população se dá, 

principalmente, pelo uso da infraestrutura turística e não pelo planejamento desta. 

Segundo o diretor, os agentes, principalmente os moradores, ainda precisam ver o 

turismo acontecer, se familiarizar com a atividade e a entender para enfim, participar 

da sua gestão. Enquanto isso, a anterior direção da empresa acredita que para a 
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população perceber os benefícios advindos do turismo e posicionar-se a favor da 

atividade, deve estar realmente envolvida e participando do processo de gestão. 

Uma das estratégias atuais da NELTUR para integrar a comunidade ao turismo e 

assegurar sua participação na atividade é não atuar diretamente com as 

associações, mas dar suporte e apoio em infraestrutura a tais organizações 

populares por meio de outras áreas. 

Levando em consideração a informação confirmada por parte dos entrevistados 

e pelos materiais analisados neste trabalho, parte dos agentes sociais não se 

interessa em ser parcela responsável pela gestão do turismo em Niterói. Parte esta 

que diz respeito a população, ao poder público e ao setor privado. Deve haver a 

predisposição dos agentes sociais. Eles devem acreditar no turismo da cidade, 

devem estar motivados a contribuir e a se responsabilizar pela atividade. 

Em contrapartida, a NELTUR, que não tem o poder de criar a integração, tem a 

responsabilidade de estimular e motivar a participação social. 

Outro desafio da empresa é a articulação com os diversos setores que envolvem 

o setor turístico. Segundo Godeldner, Richie e Mcintosh (2002), o turismo é um 

campo de conhecimento interdisciplinar que envolve diversos setores e aspectos de 

uma sociedade. Na NELTUR, uma simples ação ou projeto requer a interação com 

outras secretarias para que seja colocada em prática. Dessa forma, existe uma 

relação de dependência de outras instituições para que a NELTUR possa 

concretizar seus planos. Faz-se necessário então, o planejamento e o trabalho em 

conjunto considerando as especificidades dos diversos âmbitos da sociedade. 

O Enfoque Participativo na área de turismo pode contribuir, também, com a 

comunicação intersetorial - entre a NELTUR e outros setores que impactam e são 

impactados pelo fenômeno. A partir do enfoque, a participação pode ser 

interdisciplinar, considerando os agentes sociais do turismo e os demais setores 

envolvidos como participantes do processo de gestão. Tal intercâmbio de 

informações e experiências, para Cordioli (2001, p. 26), “facilita o surgimento de 

soluções mais criativas e ajustadas à realidade”. 

A partir da apresentação da importância do Enfoque Participativo na gestão 

turística de um município, das tentativas do seu uso, e dos motivos pelos quais não 

é aplicado efetivamente em Niterói, percebe-se que a teoria muito se distancia da 

prática, principalmente quando se trata de interesses políticos. 
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Com este trabalho, percebeu-se que a atual gestão da empresa não vê o 

processo de participação como um todo. O que se preza é a integração da 

infraestrutura e não a justiça social. 

As políticas públicas consideram a razão pelas quais os governos tomam ou 

deixam de tomar determinadas atitudes em relação a assuntos públicos (SOUZA, 

2006). Dessa forma, pode-se dizer que o Enfoque Participativo em sua essência 

ainda não será a base para a gestão do turismo na cidade. Sua adoção tem se dado 

de forma fragmentada. 

Não se pode dizer que tal consideração cause surpresa no contexto atual da 

gestão pública brasileira de turismo. A dimensão econômica tem se demonstrado o 

âmbito de maior relevância para os órgãos gestores de turismo no Brasil. A falta de 

entendimento da complexidade do fenômeno turístico tem proporcionado o 

crescimento fragmentado da sociedade brasileira. Mesmo considerando os 

benefícios econômicos desencadeadores de desenvolvimento, o foco somente neste 

âmbito não assegura o desenvolvimento sustentável e pode refletir no aumento da 

desigualdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade, a dimensão econômica tem sido o principal aspecto levado em 

consideração pelas políticas públicas de turismo brasileiras. Mesmo considerando 

que o impacto econômico é extremamente importante para a manutenção de uma 

cidade e que suas vantagens desencadeiam outras melhorias, é um erro não 

considerar que o contexto social atual demanda outros pontos de vista. 

A percepção do turismo como fator de desenvolvimento social tem sido 

assumida considerando o contexto de rupturas que tem transformado a sociedade 

através do tempo. Ponderando este fato, pode-se dizer que o sistema democrático 

de governo foi demandado por tais mudanças, entendendo a necessidade do 

homem de participar da gestão do seu próprio cotidiano. 

A partir deste discurso, pode-se considerar, no contexto do turismo, os 

participantes da atividade, seus influenciadores e os sujeitos impactados pelo seu 

acontecimento, agentes sociais do turismo. Tais agentes possuem pontos de vista 

diferenciados ajustados a sua realidade pessoal. E neste cenário atual de 

mudanças, de voz social ativa e participação, encontram-se programas e projetos do 

governo federal para estimular a adaptação do setor turístico. 

Partindo deste contexto, o presente trabalho teve como elemento norteador a 

busca por essa sensibilidade do governo niteroiense. O que se pretendeu analisar 

foi o processo de mudanças da gestão pública do turismo no município, 

acompanhando as mudanças e demandas sociais. Buscou-se então identificar os 

motivos pelos quais o Enfoque Participativo é, ou não, utilizado como base da atual 

gestão do turismo. 

Com este estudo, dentre a pesquisa bibliográfica, documental e as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com representantes da NELTUR, percebeu-se que as 

opiniões e decisões políticas mudam e que uma base de gestão tão trabalhosa, que 

requer grande envolvimento e organização, acabou não resistindo. Além disso, a 

priorização pelos benefícios econômicos afasta a atual gestão do Enfoque 

Participativo. A atual gestão pública de turismo de Niterói não demonstrou interesse 

em promover a participação social e de gerir o setor de forma compartilhada com a 

sociedade. 
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Outro fator importante é o interesse dos agentes em participar da gestão, pela 

perspectiva do governo. Vale ressaltar que a pesquisa considerou apenas a opinião 

do poder público, representado pela NELTUR. Dessa forma, os resultados aqui 

apresentados dizem respeito à opinião de apenas um agente social do turismo, o 

poder público municipal. Considerando esta abordagem, as informações aqui 

detalhadas podem gerar controvérsias se analisadas as opiniões de outros setores e 

agentes sociais. A generalização da pesquisa cabe apenas a NELTUR, 

considerando a sua gestão de 2003 até atualmente (2017). 

A partir deste trabalho, podem ser estimuladas outras pesquisas considerando 

as opiniões e percepções de outros agentes sociais do turismo a cerca do tema. 

Cabe entender as distintas perspectivas a respeito da importância da atividade 

turística, da necessidade pessoal de participação e da relação dos agentes entre si. 

A partir de novas pesquisas podem ser comparadas e confrontadas as opiniões 

entre os diferentes agentes. 

As diversas fontes de pesquisa utilizadas para a elaboração deste trabalho têm 

como justificativa a dificuldade de encontrar bibliografia disponível a cerca do tema 

principal. Percebe-se assim, haver uma lacuna a ser preenchida, e que, devido à 

complexidade deste campo de estudo, a presente pesquisa não é por si só 

conclusiva.  

Dentre as maiores dificuldades encontradas para a realização da atual pesquisa 

estão a escassez de trabalhos sobre o tema, especificamente em Niterói, a 

dificuldade na obtenção de algumas informações junto a NELTUR, a insegurança de 

alguns dos entrevistados que preferiram não responder a algumas questões e a falta 

de registros oficiais de ações viabilizadas pela NELTUR. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para pesquisas futuras, mesmo 

acreditando que este tema nunca terá uma conclusão. Principalmente, se 

ponderadas as mudanças e rupturas sociais constantes e os avanços na gestão de 

um fenômeno que trabalha com espaços territoriais e temporais, pessoas e culturas. 

Fatores estes complexos, dinâmicos e até mesmo imprevisíveis. 
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