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Estou persuadido de que um dos aspectos da crise
do nosso século é o estado de barbárie das nossas
ideias, o estado de pré-história da mente humana
que ainda é dominada por conceitos, por teorias, por
doutrinas que ela produziu, do mesmo modo que
achamos que os homens primitivos eram dominados
por mitos e magias. Nossos predecessores tinham
mitos mais concretos. Nós somos controlados por
poderes abstratos. (Edgar Morin, 2005)
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RESUMO

Entendendo que o espaço do turismo não se restringe às fronteiras territoriais
político-administrativas, as políticas públicas nacionais do setor dos últimos treze
anos indicam a criação de instâncias de governança para gestão de territórios
turísticos regionalizados. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a governança da
região das Agulhas Negras - RJ, entendida como um destino cujo território do
turismo ultrapassa as fronteiras estaduais, e compreender as políticas públicas que
ordenam o desenvolvimento turístico nessa região. Investiga-se, ainda, se as
entidades dos municípios fronteiriços dessa região estão de alguma forma, incluídos
nas decisões da instância de governança do Conselho Regional de Turismo
(CONRETUR) Agulhas Negras. Para isso foram realizadas pesquisas bibliográfica e
documental, pesquisa bibliométrica, entrevistas em profundidade e análise da rede
social do CONRETUR. Considera-se que os municípios fronteiriços estão de certa
forma, inclusos na rede do CONRETUR, ainda que esse relacionamento possa ser
aprofundado. Entretanto, questiona-se a legitimidade das decisões daquela rede a
partir do viés da participação e representatividade de seus membros. Verifica-se,
também que o Conselho enfrenta atualmente dificuldades de atuação, relacionadas
à gestão do território regionalizado e ao alto grau de dependência dos gestores
públicos participantes, o que levou a uma desarticulação dessa rede entre os anos
de 2016 e 2017.
Palavras-chaves: Turismo. Políticas públicas de turismo. Regionalização. Instâncias
de Governança. Região das Agulhas Negras – RJ.
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ABSTRACT

Understanding that the tourism space is not restricted to political-administrative
territorial boundaries, the last thirteen years' national public policy of the sector
indicates the creation of governance instances to management the regionalized
tourist territories. This research analyzes the Agulhas Negras' region governance,
understood as a destination that overcomes state frontiers and understand the public
policies that act in the touristic development in the region. It also investigates if the
border cities are somehow included in the Agulhas Negras' Regional Tourism Council
(CONRETUR) governance. For this purpose, it was carried out a bibliographical and
documentary research, a bibliometric research, interviews and a CONRETUR's
social network analysis. It is considered that the border cities are included in the
CONRETUR network in certain way, although this relationship could be deeper.
However, the decisions legitimacy is bring into question considering the participation
and representativeness of its members. The Council also faces difficulties related to
the regionalized territory management and the high degree of public managers'
dependence, which led to a disarticulation of this network between the years 2016
and 2017.
Key Words: Tourism. Tourism public policies. Regionalization. Governance
Instances. Região das Agulhas Negras – RJ.
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RESUMEN

Entendiendo que el espacio del turismo no se restringe a las fronteras territoriales
político-administrativas, las políticas públicas nacionales del sector de los últimos
trece años indican la creación de instancias de gobernanza para gestión de
territorios turísticos regionalizados. Esta investigación tiene como objetivo analizar la
gobernanza de la región de las Agulhas Negras, entendida como un destino cuyo
territorio del turismo sobrepasa las fronteras estatales y comprender las políticas
públicas que ordenan el desarrollo turístico en esa región. Se investiga aún si las
entidades de las ciudades fronterizas de esa región están de alguna manera
incluidas en las decisiones de la instancia de gobernanza del Consejo Regional de
Turismo (CONRETUR) Agulhas Negras. Para eso, se realizó investigación
bibliográfica y documental, investigación bibliométrica, entrevistas en profundidad y
análisis de la red social del CONRETUR. Se considera que las ciudades fronterizas
están, de alguna manera, incluidas en la red CONRETUR, aunque esa relación
podría ser más profunda. Sin embargo, la legitimidad de las decisiones se pone en
cuestión considerando la participación y representatividad de sus miembros. Se
observa también que actualmente el Consejo enfrenta dificultades relacionadas con
la gestión del territorio regionalizado y el grado de dependencia de los gestores
públicos participantes, lo que llevó a una desarticulación de esa red entre los años
2016 y 2017.
Palabras clave: Turismo. Políticas públicas de turismo. Regionalización. Instancias
de gobernanza. Región de las Agulhas Negras - RJ.
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INTRODUÇÃO

As políticas púbicas de turismo, e mais especificamente o Programa de
Regionalização do Turismo (PRT) e a institucionalização de instâncias de
governança, são objetos de interesse e estudo desta pesquisadora desde sua
graduação, quando desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso sobre o
processo de formação e gestão da instância de governança do Circuito das Águas,
estado de São Paulo (BANTIM, 2010; BANTIM; FRATUCCI, 2016).
O estudo de políticas públicas tem sua importância pelo impacto que elas
geram na vida cotidiana dos cidadãos, já que o poder público é o agente social
responsável pela institucionalização de normas para orientação dos rumos de uma
sociedade em determinado território e período temporal (FRATUCCI, 2014).
A pesquisa aqui relatada destaca dois aspectos principais para discussão das
políticas públicas, ambos advindos do processo de enfraquecimento do Estadonação a partir do processo de globalização: a fragilização de fronteiras, que permite
uma maior mobilidade de agentes sociais pelos territórios, e a institucionalização de
novas formas do exercício do poder democrático, com a participação da sociedade
civil na tomada de decisões junto ao poder público, refletidas na institucionalização
de instâncias de governança.
No Brasil, no âmbito do turismo, o poder público já se atentou sobre a não
delimitação do espaço do turismo nas fronteiras territoriais político-administrativa
municipais, indicando a criação de instâncias de governança para gestão dos
territórios turísticos regionalizados a partir do PRT (BRASIL, 2004). Porém, em
alguns casos, observa-se a inclusão de trechos de territórios dentro do recorte da
região sem a função turística e, em outros, a exclusão de territórios turistificados que
ficam além dos recortes político-administrativos adotados, que nem sempre são
suficientes para análise e o entendimento do fenômeno turístico que ali se concretiza
empiricamente.
Um exemplo dessa situação ocorre na região turística denominada como
Agulhas Negras que engloba oficialmente os municípios fluminenses de Resende,
Itatiaia, Porto Real e Quatis. Porém, parte dos turistas que visitam a região também
visitam localidades e atrativos e se utilizam de equipamentos e serviços localizados
no estado de Minas Gerais, como os dos municípios de Bocaina de Minas e
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Itamonte, que, de acordo com Fratucci (2008), estão incluídos na rede regional
turística efetiva das Agulhas Negras.
Os municípios que oficialmente fazem parte dessa região turística já
trabalhavam de forma regionalizada antes mesmo da implantação do PRT em 2004,
uma vez que a instância de governança regional de seu território, sob formato de
Conselho Regional Turístico (CONRETUR) remonta ao ano de 1997. Porém,
partindo-se da premissa de que a região das Agulhas Negras apropriada pelos
agentes sociais do turismo engloba também trechos de territórios de alguns
municípios do estado de Minas Gerais, questiona-se se as entidades turísticas
desses municípios fronteiriços estão de, alguma forma, incluídos nas decisões do
CONRETUR, dado que as decisões desse Conselho acabam impactando essas
localidades fronteiriças devido à proximidade de seus territórios e circulação de
turistas entre eles. Acredita-se que uma das dificuldades em refletir sobre a gestão e
ordenamento do turismo envolvendo municípios de estados diferentes seja as
políticas de diferentes escalas (nacional, estadual, local) que intervêm sob o
território.
O estudo dessa região turística e seu Conselho permite ainda uma discussão
sobre as redes que se formam a partir das relações entre os membros de instâncias
de governança, tanto as redes institucionalizadas formalmente, como aquelas que
ocorrem de maneira informal, e de que maneira essas relações influenciam nas
decisões e políticas públicas adotadas pelo setor do turismo.
Börzel (2008) aponta que as redes são estudadas nas Ciências Sociais
contemporâneas como novas formas de organização social e que constituem o
“novo paradigma da arquitetura da complexidade” (BÖRZEL, 2008, p. 219). Estudálas é relevante na medida em que, “as redes se tornaram um dos fenômenos sociais
mais proeminentes de nossa era” (CAPRA, 2008, p. 18). Corroborando com esse
entendimento, Fratucci (2014) acrescenta que:

As ações e articulações dos agentes produtores entre si e com
outros agentes culminam com a formação de redes regionais mais ou
menos densas e flexíveis, que comportam todos os processos de
produção dos espaços turísticos. Visto assim, indicamos que essas
redes regionais devam ser vistas como as instâncias de governança
mais indicadas para ordenar, planejar e dirigir os processos de
desenvolvimento turístico. Portanto, elas deveriam ser incorporadas
pelas políticas nacionais de turismo, uma vez que compõem e agem
diretamente no sistema turístico nacional. (FRATUCCI, 2014, p. 48).
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Assim, cabe esta investigação para verificar se as entidades dos municípios
do estado de Minas Gerais que fazem fronteira e possuem relações com a Região
das Agulhas Negras participando efetivamente dessa rede regional, estão de alguma
forma incluídos na instância de governança do CONRETUR Agulhas Negras, e em
caso negativo, se as decisões tomadas por esse grupo podem ser consideradas
legítimas de acordo com a participação e representatividade dos membros desse
conselho.
A pesquisa aqui proposta se mostra relevante para a área do Turismo na
medida em que a maneira como as políticas públicas nacionais são postas em
prática determinam o desenvolvimento turístico efetivo de uma região, e aprofundar
o conhecimento sobre essas experiências pode contribuir para a avaliação dessas
políticas e com planejamento da área, com manutenção do que foi bem sucedido e
ajustes do que pode ser aprimorado.
Sintetizando, a problemática presente nessa discussão é que a regionalização
proposta pelas políticas públicas de turismo brasileiras contribui para a formação de
redes regionais que ultrapassam os limites político- administrativos vigentes. Porém,
empiricamente há dificuldades para gerir esse território regional, especialmente se
essa rede é composta por municípios de diferentes estados. Uma possibilidade para
gestão do território regional é a formação de instâncias de governança com a
participação dos vários agentes sociais envolvidos no fenômeno turístico,
ressaltando que a legitimidade das decisões do grupo deve ser analisada
considerando a participação e representatividade de seus membros.
A partir da compreensão dessa problemática, configurou-se como objetivo
geral da pesquisa analisar a governança da região das Agulhas Negras, entendida
como um destino cujo território do turismo ultrapassa as fronteiras estaduais, e
compreender as políticas públicas que ordenam o desenvolvimento turístico nessa
região.
Para isso, foram adotados os seguintes objetivos específicos:
(1)

Reconhecer

a

importância

da

gestão

descentralizada

para

administração dos territórios em escala regional;
(2) Caracterizar a Região Turística das Agulhas Negras - RJ, do ponto de
vista das suas potencialidades turísticas e dos seus processos histórico de
formação;
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(3) Verificar as relações efetivas existentes entre os municípios fronteiriços na
região turística das Agulhas Negras no Rio de Janeiro;
(4) Verificar se os municípios do estado de Minas Gerais que fazem parte da
rede regional turística das Agulhas Negras estão de alguma forma, incluídos
no CONRETUR;
(5) Discutir sobre a legitimidade das decisões desse Conselho, em função da
participação e representatividade dos agentes sociais incluídos nessa
instância de governança.
Para alcance desses objetivos, aplicou-se a seguinte metodologia de
pesquisa: primeiramente, realizou-se o aprofundamento teórico com base em uma
pesquisa bibliográfica sobre os principais conceitos abordados na pesquisa, como:
região, redes, território-rede, turismo em regiões fronteiriças, políticas públicas em
turismo, Programa de Regionalização do Turismo, instâncias de governança,
participação, representatividade e legitimidade.
Em seguida, foram pesquisadas fontes documentais sobre as políticas
públicas de turismo no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e nos
municípios que compõem a rede a ser estudada, tendo como premissa a análise,
interpretação e interlocução das proposições já desenvolvidas para sustentar a
interpretação das informações a serem obtidas nas etapas seguintes.
Realizou-se também, um estudo bibliométrico, “técnica quantitativa e
estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento
científico” (ARAÚJO, 2006, p.12), priorizando as publicações sobre os seguintes
temas nos últimos cinco anos: turismo em regiões de fronteira, governança e
Região das Agulhas Negras.
A

pesquisa

de

campo

se

iniciou

com

entrevistas

exploratórias,

semiestruturadas, pelas quais o pesquisador segue “um conjunto de questões
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma
conversa informal” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75), tendo como vantagem uma
cobertura mais profunda sobre determinados assuntos.
Após esse processo, foram realizadas entrevistas em profundidade com
agentes públicos que participam da rede estudada, com o objetivo de identificar os
membros oficiais do CONRETUR Agulhas Negras e outros agentes que
influenciam a gestão do turismo na região, utilizando-se a técnica bola de neve.
Essa técnica consiste em identificar um informante e lhe pedir que indique os
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atores com os quais mantém relações, para em seguida, contatar os atores
nomeados e repetir o processo consecutivamente até que o número de novos
atores se torne limitado (LEMIEUX, OUIMET, 2012).
Em seguida, realizou-se um mapeamento e análise da rede institucionalizada
do CONRETUR Agulhas Negras. A análise de rede é, segundo Souza e Quandt
(2008, p. 31), uma ferramenta metodológica de origem multidisciplinar cuja principal
vantagem é “a possibilidade de formação gráfica e quantitativa de conceitos
abstraídos a partir de propriedades e processos característicos da realidade social”.
Por fim, foi realizada uma análise qualitativa com base na metodologia de
análise de conteúdo das informações obtidas nas etapas anteriores, quando se
buscou uma aproximação da realidade a partir do quadro referencial dos
entrevistados e da análise de rede, desenvolvendo uma discussão com base no
referencial teórico construído na primeira e segunda etapas, integrando as
informações adquiridas e chegando às conclusões do tema proposto.
Os resultados dessa pesquisa estão aqui apresentados de acordo com a
seguinte estrutura:
A introdução justifica a importância da realização desse estudo, trazendo os
objetivos propostos nessa pesquisa, a metodologia de pesquisa aplicada e a
estruturação dos capítulos que apresentam o resultado deste trabalho.
O capítulo 1 traz parte do referencial teórico que serviu como base para as
discussões existentes neste trabalho, abordando o reposicionamento do papel do
Estado-nação, a partir do processo de globalização e da intensificação do
neoliberalismo econômico. Esse reposicionamento possui diversos efeitos dentre
os quais podemos destacar a fragilização de fronteiras, o que leva à discussão do
uso de conceitos geográficos como território, região e fronteira. A mobilidade de
agentes sociais nos territórios leva à adoção do conceito de território-rede, que
parece mais apropriado para o estudo de alguns fenômenos socioespaciais como o
turismo.
Esse capítulo está dividido em três seções: a primeira versa sobre a crise do
modelo de Estado e a fragilização de fronteiras; a segunda aponta as categorias
geográficas: território, região e fronteira utilizadas na problemática aqui presente; e
a terceira defende o uso da categoria território-rede como categoria para análise do
fenômeno turístico.
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O capítulo 2, também parte do referencial teórico, aborda as políticas públicas
de turismo e a gestão do território regionalizado. Apesar dessas políticas
apontarem que o território do turismo pode ultrapassar limites políticoadministrativos, empiricamente há regiões que ainda trabalham o turismo
restringindo-se aos limites estaduais, como ocorre oficialmente no caso da região
das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro. O capítulo discute ainda o
conceito de governança utilizado pelas políticas públicas de turismo, que preconiza
a participação de diversos agentes sociais envolvidos com o setor de turismo para
a tomada de decisões, e a representatividade e legitimidade das decisões dessas
instâncias a partir da participação.
Esse capítulo é dividido em quatro seções: a primeira traz um panorama das
políticas públicas de turismo, a segunda explica as origens da gestão
descentralizada no Brasil e da regionalização do turismo, a terceira seção traz o
contexto das instâncias de Governança nas políticas públicas de turismo e, por fim,
a quarta seção discute a representatividade e legitimidade das decisões nesses
colegiados a partir da participação dos agentes sociais na tomada de decisões.
O terceiro capítulo traz as questões de metodologia que são abordadas neste
trabalho. A primeira seção trata da complexidade e a pesquisa no turismo,
indicando o uso do paradigma da complexidade (MORIN, 2005; MORIN, 2006)
como fundamento teórico na análise dessa pesquisa. A segunda seção apresenta
um estudo bibliométrico sobre o estado da arte dos principais assuntos abordados
na dissertação: turismo em regiões de fronteira, governança e Região das Agulhas
Negras. O terceiro tópico discorre sobre a metodologia de análise de rede social,
que é utilizada para verificar as relações entre os agentes sociais participantes do
Conselho de Turismo na Região das Agulhas Negras, de forma a verificar se, de
fato, essas relações incluem agentes sociais de municípios de fora do Estado do
Rio de Janeiro.
O quarto tópico do terceiro capítulo trata da metodologia de pesquisa
aplicada, detalhando o passo a passo das técnicas utilizadas na pesquisa de
campo, a partir do enfoque da cartografia dos saberes (BAPTISTA, 2010). Assim,
esse tópico traz quatro subseções. A primeira descreve a pesquisa exploratória, a
segunda subseção trata da descrição das pesquisas em profundidade, a terceira
subseção explica o processo de aplicação dos formulários de pesquisa e a quarta
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subseção justifica o uso do software yED para representação gráfica da rede
formada pelo CONRETUR.
O capítulo 4 descreve a região das Agulhas Negras, seus municípios
fronteiriços e a formação do Conselho Regional de Turismo, já apresentando parte
da pesquisa de campo realizada.
A primeira seção – A região das Agulhas Negras e seu CONRETUR apresenta uma descrição dos aspectos socioespaciais e históricos da Região
Turística das Agulhas Negras. A segunda seção apresenta os municípios
fronteiriços da região das Agulhas Negras, destacando aqueles que possuem
interesses turísticos. A terceira seção apresenta o histórico de formação do
CONRETUR e a estrutura do Conselho.
A partir dos resultados obtidos pela pesquisa de campo e, pela pesquisa
bibliográfica realizada nos dois primeiros capítulos, são discutidos aspectos sobre o
turismo no território regionalizado e a governança que rege a região das Agulhas
Negras no capítulo 5.
Este capítulo subdivide-se nas seguintes seções: a participação no Conselho;
as questões de fronteira na microrregião de Visconde de Mauá; as dificuldades de
gestão e governança regional e a análise da rede do CONRETUR, a partir do grau
de influência das entidades nas decisões do Conselho; as relações dos
entrevistados com os demais membros da rede; e a percepção da rede de acordo
com o olhar da pesquisadora.
Por fim, apresentam-se as considerações finais realizadas a partir dos
resultados e análises da pesquisa aqui desenvolvida.
Considera-se que os municípios fronteiriços estão de certa forma, inclusos na
rede do CONRETUR, ainda que esse relacionamento ainda possa ser mais
aprofundado. Entretanto, a rede atual não pode ser considerada representativa ou
suas decisões legítimas a partir do viés da participação de seus membros. O
Conselho também enfrenta dificuldades de atuação relacionadas à gestão do
território regionalizado e ao alto grau de dependência que a rede apresenta dos
gestores públicos participantes.
Por fim, recomenda-se, como pesquisas futuras, a realização dessa análise
em momento de maior estabilidade política, pois a troca de governos na eleição de
2016 foi culminante para a desarticulação da rede do Conselho, interferindo nas
análises aqui realizadas.
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1 ESTADO NAÇÃO, CATEGORIAS ESPACIAIS E O FENÔMENO TURÍSTICO
CONTEMPORÂNEO
Este trabalho tem como objetivo analisar a governança da região turística das
Agulhas Negras, localizada no estado do Rio de Janeiro, entendida como um destino
turístico único cujo território ultrapassa as fronteiras estaduais e, compreender as
políticas públicas que ordenam o desenvolvimento turístico nessa região. Para tanto,
tornam-se imprescindíveis algumas discussões teóricas a partir de fontes
bibliográficas diversificadas que deem suporte para o cumprimento do objetivo geral
da pesquisa.
Este capítulo aborda o contexto atual que, a partir do processo de
globalização e da intensificação do neoliberalismo econômico, vem restringindo o
poder do Estado-nação. Essa retração possui diversos efeitos sobre as sociedades
atuais, dentre os quais podemos destacar, segundo os interesses dessa pesquisa, a
fragilização de fronteiras que pode permitir uma maior mobilidade de agentes sociais
pelos territórios e a institucionalização de novas formas do exercício do poder
democrático, com a participação da sociedade civil na tomada de decisões junto ao
poder público.
A constatação da mobilidade dos agentes sociais pelos territórios leva a
proposição da adoção do conceito de território-rede como o mais apropriado para o
estudo de alguns fenômenos socioespaciais como o turismo e, a partir dele, indica
que a organização desses agentes em rede para os processos de tomada de
decisões pode ser concretizada por meio de uma instância de governança
democrática e representativa, em escala regional.
Para compreensão desses pressupostos que guiam este trabalho como um
todo, esse capítulo apresenta a discussão sobre o reposicionamento do poder do
Estado-nação, fato gerador das manifestações que aqui são enfatizadas.
Assim, a primeira seção trata do surgimento, e principalmente, da crise
enfrentada pelo Estado-nação a partir do processo de globalização e da
amplificação do neoliberalismo. Discute-se que, ao contrário do que se propaga
sobre a tendência homogeneizadora da globalização/capitalismo que eliminaria as
fronteiras do mundo, a globalização traz incutida em si, também um movimento
oposto, de valorização de regionalismos e localismos.
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Na segunda seção, apresenta-se, com maior aprofundamento, as categorias
geográficas predominantes da discussão sobre a fragilidade do Estado-nação e que
também estão inseridas nas políticas públicas do setor de turismo, como território,
região, escala e fronteira.
Por último, na terceira seção, explica-se porque considera-se o território-rede,
e não a região, como categoria para análise e preposição de políticas para o
fenômeno turístico em escala regional.

1.1 O MUNDO SEM FRONTEIRAS?

Atualmente muito se tem falado e discutido sobre o esvaziamento do papel do
Estado como resultante da intensificação do processo de globalização. Apesar
disso, ao tratar o tema políticas públicas e seu papel enquanto ordenador do
território, não se pode desconsiderar o papel do Estado como agente indicador e
executor dessas políticas.
Para Castro (2009, p. 111), o Estado pode ser considerado a instituição mais
importante da modernidade, por ser responsável pela delimitação do território “para
exercício do mando e da obediência, segundo normas e leis estabelecidas e
reconhecidas como legítimas, sendo possível legalmente a coerção física em caso
de desobediência”.
Em uma perspectiva histórica, o nascimento do Estado moderno “definiu o
marco da centralidade territorial e institucional do poder político” (CASTRO, 2009,
p.111) e incorporou três elementos que o diferenciou dos Estados anteriores: a
plena autonomia, a distinção entre a esfera pública (Estado) e a privada (sociedade
civil) e o reconhecimento da propriedade privada separada do Estado (CASTRO,
2009).
Após a Revolução Francesa, marco inaugural da época contemporânea,
houve uma progressiva ampliação dos direitos legais e da participação da
sociedade, “estabelecendo os marcos da expressão política de uma vontade comum
e da solidariedade social estabelecida pelas regras do contrato com a sociedade civil
que o legitimam nos limites do território” (CASTRO, 2009, p. 113).
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Esta solidariedade se fez, pela primeira vez na história, com o
recurso à ideia de nação, tendo sido definidos os conteúdos do
discurso sobre a responsabilidade comum, embasada no local de
nascimento e no pertencimento a uma comunidade de destino.
Ambos são fundadores de uma identidade territorial, cultural e
política e são componentes essenciais do nacionalismo. Porém,
nesse processo histórico, a consolidação do Estado, como instituição
inovadora, como uma forma de poder político territorialmente
centralizado, só foi possível pela submissão e pelo controle do
território. Este controle se fez pela imposição da lei, pelo comando
centralizado da burocracia da administração pública e pela
uniformização das instituições sociais: língua, moeda, pesos e
medidas, etc (CASTRO, 2009, p.114).

Castro (2009) ressalta que o passado histórico, a identidade cultural e a
identidade linguística são condições para o nacionalismo, portanto a ideia de nação
“resultou da estratégia política de apropriar-se do sentido identitário contido na ideia
de povo e colá-lo à organização política comandada pelo Estado.” (CASTRO, 2009,
p. 114).
Observa-se, portanto, a construção de um Estado a partir de uma
centralidade territorial de poder decisório legitimados por uma sobreposição entre
povo e nação submetidos a ele, com a utilização de instituições que reforçam os
simbolismos do nacionalismo (CASTRO, 2009).

A ideia de ‘nação’ tem uma conotação cultural, e suas origens
distantes são historicamente muito mais velhas que aquelas do
Estado: ela ainda é reconhecível como nação mesmo quando suas
fronteiras não foram demarcadas e, pelo menos formalmente, ainda
não é um Estado com leis próprias. Uma população que seja
reconhecida como nação se sente livre no território em que vive e
não precisa estabelecer limites para a liberdade de movimento no
interior do espaço que ela sente como seu (BAUMAN, BORDONI,
2016, p. 39).

Liberdade que difere dos movimentos de formação e consolidação dos
Estados-nação, que não necessariamente foram pacíficos, ao contrário, “percebe-se
que todo esse processo se fez através de guerras, de alianças, do domínio e do
controle de forças políticas que representavam interesses dominantes em territórios 1
particulares” (CASTRO, 2009, p.129).
1

Na versão mais difundida, o território “é visto como um espaço delimitado e controlado, através do
qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes - mas não exclusivamente – relacionado
ao poder político do Estado” (HAESBAERT, 2004, p.40), o que vai ao encontro da concepção que
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Na atualidade, o Estado-nação está se transformando. Questiona-se “se
essas instituições políticas de base territorial e os seus líderes políticos nacionais
dispõem ainda de alguma força para moldar o mundo” (CASTRO, 2009, p. 227).
Para a autora, atualmente a política econômica nacional não é tão eficaz quanto
anteriormente, bem como a geopolítica apoiada no nacionalismo. Assim, os riscos e
perigos enfrentados pelas nações estão mais relacionados às transformações da
natureza do Estado-nação do que aos inimigos externos. (CASTRO, 2009)
Com o fim do sistema soviético, ao final da década de 1980, o liberalismo se
propagou de maneira mais intensa, paralelamente a algumas correntes de
autogestão e a um questionamento ideológico do Estado, que passou a ser
encarado, muitas vezes, como nocivo (BOURDIN, 2011; LIPOVETSKY, SERROY,
2011). Santos (2002), por sua vez, aponta que a centralidade do Estado-nação,
enquanto responsável por iniciativas econômicas, sociais e políticas, perde espaço
com a intensificação de fluxos transnacionais advindos do atual paradigma
tecnológico.
Para Castro (2009), esse paradigma neoliberal que impõe competitividade,
velocidade e inovações, resulta em um processo de globalização e suas conhecidas
consequências: “enfraquecimento das economias nacionais, redefinição das
relações

internacionais

com

a

busca

de

novas

solidariedades

regionais,

protecionismos, conflitos de interesses entre Estados centrais e periféricos”
(CASTRO, 2009, p. 118). Em consonância a esse pensamento, Harvey (2007)
aponta que o processo de neoliberalização implicou a reformulação não só de
estruturas e poderes institucionais anteriores (mesmo desafiando as formas
tradicionais de soberania do Estado), mas também de divisões do trabalho, relações
sociais, tecnologia, formas de vida, etc. Santos (2002), por sua vez, aponta as
seguintes consequências:

(A globalização) parece combinar a universalização e a eliminação
das fronteiras nacionais, por um lado, o particularismo, a diversidade
local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, por outro.
Além disso, interage de modo muito diversificado com outras
transformações no sistema mundial que lhe são concomitantes, tais
como o aumento dramático das desigualdades entre países ricos e
países pobres, e no interior de cada país, entre ricos e pobres, a
aproxima Estado, poder e território (Castro, 2009) diferenciando-o de nação, com uma simbologia
cultural (Bauman e Bordoni,2016).
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sobrepopulação, a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos, a
migração internacional massiva, a emergência de novos Estados e a
falência ou a implosão de outros, a proliferação de guerras civis, o
crime globalmente organizado, a democracia formal como condição
política para a assistência internacional, etc (SANTOS, 2002, p. 26).

Para aquele autor, o modelo de desenvolvimento voltado para o mercado é “o
único modelo compatível com o novo regime global de acumulação, sendo, por isso,
necessário impor, à escala mundial, políticas de ajustamento estrutural” (SANTOS,
2002, p. 37), em contraposição a intensa regulação estatal da economia adotada
anteriormente. Harvey (2007) aponta que o neoliberalismo valoriza o intercâmbio de
mercado como uma ética em si mesma, capaz de atuar como um guia para toda
ação humana e substituindo todas as crenças éticas anteriormente mantidas. Isso
requer tecnologias de criação de informações e capacidades para acumular,
armazenar, transferir, analisar e usar bases de dados maciças para orientar as
decisões no mercado global, levando alguns a proclamar o surgimento de um novo
tipo de ‘sociedade da informação’.
Essas tecnologias têm comprimido a crescente densidade das transações de
mercado em espaço e tempo, em um processo que o autor chama de ‘compressão
do tempo-espaço’. Nessa lógica neoliberal, quanto maior o alcance geográfico (daí a
ênfase na "globalização") e quanto menor for o prazo de mercado, melhor (HARVEY,
2007). De acordo com Boaventura Sousa Santos, as operações neoliberais
envolvem requisitos normativos e institucionais que afetam não só o papel do Estado
na economia, mas também “a legitimidade global do Estado para organizar a
sociedade” (SANTOS, 2002, p. 37).
Em consonância a esse pensamento, Lipovestsky e Serroy (2011) apontam
que sistemas como a Igreja, o socialismo, o Estado, a nação, a escola e as culturas
de classe perduram, mas não são contrapesos fortes o suficiente em comparação ao
poder do mercado e sua lógica de concorrência, competição e desempenho. Nesse
contexto,

Seriamente despojado de poderes e continuando a se enfraquecer,
os governos de Estado são compelidos a ceder, uma a uma, as
funções outrora consideradas monopólio natural e inalienável dos
órgãos políticos do Estado para os cuidados das forças já
‘desreguladas’ do mercado, expulsando-as deste modo do reúno da
responsabilidade e da supervisão política; e quanto à tarefa de lidar
com os efeitos socialmente adversos e potencialmente destrutivos da
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tendência endêmica do mercado à busca irrefreável de lucro às
expensas de todos os demais valores, ela foi ‘subsidiarizada’ ao que
Anthony Giddens chamou de o ‘reino da política da vida’ – um reino
deixado à iniciativa, à engenhosidade, à força e aos recursos
cronicamente inadequados do indivíduo (BAUMAN, BORDONI, 2016,
p. 32).

Como consequência imediata, houve um desmantelamento dos controles de
mercado concorrencial, diminuição dos entraves protecionistas, subordinação dos
países do Sul a esse modelo a fim de obter empréstimos de instituições como FMI e
Banco Mundial, redução de barreiras, livre transferência de capitais, instauração de
zonas de livre-troca e privatizações, inaugurando uma nova fase do capitalismo
(LIPOVETSKY, SERROY, 2011).
Nesse processo, é possível elencar três tendências na transformação do
Estado: (1) a desnacionalização do Estado; (2) a desestatização dos regimes
políticos com a transição do conceito de governo para o de governança; (3)
tendência à internacionalização do Estado nacional (JESSOP,1995 apud SANTOS,
2002). Bourdin (2011), analisando esse novo cenário mundial, aponta que os
fundamentos do Estado moderno como soberania, territorialidade, cidadania e
nacionalidade ficam frouxos, pois, esses dois últimos conceitos, por exemplo, já se
inserem em territórios diferentes (contínuos ou não), por isso, para o autor, os
fenômenos transfronteiriços assumem um outro patamar de importância nesse
contexto.
Na visão de Lipovestsky e Serroy (2011), o que se observa na atualidade é
que:

O próprio Estado democrático é cada vez menos capaz de funcionar
como guarda-fogo da superpotência do mercado. Graças à ascensão
dos corporativismos, dos lobbies, das mídias, a própria esfera pública
tende a assemelhar-se a um mercado político em que se exerce a
concorrência desenfreada dos interesses particulares (...). É ora um
Estado adaptando-se aos movimentos da opinião, ora um Estado
cacofônico, ora um Estado paralisado que se impõe, reduzindo-se a
política à gestão do confronto e da fragmentação de interesses
particulares. Ainda mais que o que depende da economia escapa em
muito ao controle dos Estados nacionais. Transferências, crises
financeiras, demissões, reduções de efetivo, tudo isso é subtraído à
influência da autoridade política e ilustra o enfraquecimento do poder
de governo das democracias, a impotência do político diante do
poder da globalização liberal (LIPOVETSKY, SERROY, 2011, p. 39 40).
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Em uma visão econômica, Lustosa (2005) aponta que a chamada crise do
Estado é uma crise fiscal decorrente da incapacidade atual desse ente de regular a
vida social pela emergência dessa nova forma de organização produtiva e padrão de
acumulação. Para o autor, a crise afeta as relações entre economia e sociedade,
afeta a capacidade do Estado em promover a solidariedade social e esvazia a
cidadania e as identidades individuais e coletivas.
Bauman e Bordoni (2016) afirmam que a confiança no Estado se baseava em
suas condições de transformar realidades sociais, a partir do poder e da política,
porém, esse poder foi capturado por forças supraestatais e a política foi assolada
pelo déficit de poder e coerção. Os autores sugerem que ocorre uma cisão entre o
poder e a política, responsável por um novo momento político e institucional.

A separação entre poder e política é uma das razões decisivas para
a incapacidade do Estado de fazer escolhas apropriadas. Segundo
Étienne Balibar, a fissura irreparável entre o local e o global produziu
uma espécie de ‘estatismo sem Estado”, que tem lugar através de
uma ‘governança’. Isso produz o efeito paralisante [...] de um sistema
político (representativo do povo, e portanto, democrático) no âmbito
local, reduzido `gerência da administração de rotina, incapaz de
assumir e resolver os problemas que o poder global (sem
representação política e, portanto, fundamentalmente não
democrático) impõe com frequência crescente (BAUMAN, BORDONI,
2016, p. 21-22).

Esse enfraquecimento de poder e as dificuldades do Estado na resolução dos
problemas cria um ceticismo nos cidadão sobre aqueles que os representam,
diminuindo a crença em política ou partidos políticos e aproximando-se de
referências como história, cultura, religião e etnicidade, capazes de criar um
sentimento de inclusão coletiva (LIPOVETSKY, SERROY, 2011) ou a busca de
outras formas de fazer política, como através de instâncias de governança, tópico
que será abordado posteriormente.

A inconsistência de governos nacionais, sua incapacidade de
adaptar-se a mudanças, responder aos novos requisitos
organizacionais e prover as redes de segurança que o progresso da
globalização exige, significa que a necessidade de participação
comunitária, condição sine qua non de todo e qualquer tipo de
sociedade civil, busca respostas satisfatórias em outro lugar. [...] Em
todo caso, elas questionam toda forma corrente de democracia, ou,
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na melhor hipótese, criam as condições para formas novas, antes
desconhecidas,
de
representação
democrática
(BAUMAN,
BORDONI, 2016, p. 24).

Analisando a mesma problemática, Canclini (2005) aponta que o processo de
globalização pode ser resumido em mudanças de características identitárias. Se
antes as identidades eram territoriais, atualmente, são transterritoriais, estruturandose mais pela lógica dos mercados do que pelo Estado, perdendo-se, portanto os
referenciais jurídicos e políticos da nação e fragilizando as identidades concebidas
como um ser coletivo, que passam a valorizar as identidades, etnicidade e
características individuais. Assim, ao mesmo tempo em que se observa a
intensificação da globalização, o oposto, a acentuação do local, também ocorre, com
o

aumento

das

economias

locais,

comunitárias,

de

pequena

escala

e

autossustentáveis. Nesse sentido, “numa economia e numa cultura cada vez mais
desterritorializadas, a resposta contra os seus malefícios não pode deixar de ser a
reterritorialização, a redescoberta do sentido do lugar e da comunidade” (SANTOS,
2002, p. 72).
Ou seja, apesar do receio de uma homogeneização a partir da globalização, o
que se observa é “uma permanente reconstrução da heterogeneidade e/ou da
fragmentação via novas desigualdades e recriação da diferença nos diversos
recantos do planeta” (HAESBAERT, 2010, p. 15). Ainda que as forças do capitalismo
se mostrem superiores às do Estado, elas não destruíram a ideia de nação que
continua com sua importância na resolução de conflitos e negociações
(LIPOVETSKY, SERROY, 2011). Para Bauman e Bordoni (2016), o país só continua
como um Estado reforçando sua identidade e garantindo limites territoriais, pois o
Estado necessita de um território para se enraizar.
Ao mesmo tempo, a produção da localização também pode ser uma
implicação da globalização, conforme exemplos que podem ser vistos no setor do
turismo, que, embora estimule “o olhar sobre a diversidade territorial, através da
valorização e/ou da recriação da diferença (quando não do exótico)” (HAESBAERT,
2010, p. 16), pode ter como pressuposto tornar o lugar suficientemente atrativo para
o mercado global (SANTOS, 2002).
Para Canclini (2005, p. 34), o “modo como o mercado reorganiza a produção
e o consumo para obter maiores lucros e concentrá-los, converte essas diferenças
em desigualdades” Assim, “o local é integrado no global por duas vias possíveis:
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pela exclusão ou pela inclusão subalterna” (SANTOS, 2002, p. 65). De qualquer
forma, “não se trata de considerar o global e o local como dicotomia separada no
espaço ou no tempo, e sim, que os processos de globalização e localização são
indissociáveis na fase atual” (FEATHERSTONE, 1996, s.p.). Para melhor
entendimento desses processos, é necessária uma análise das categorias
geográficas relacionadas à essas questões.
1.2 AS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS: TERRITÓRIO, REGIÃO E FRONTEIRA

Haesbaert (2010) afirma que com o enfraquecimento do Estado-nação,
“sujeito territorializador por excelência”, muito se tem falado sobre ‘o fim dos
territórios’ ou a ‘morte da região’ relacionado, com a homogeneização da
globalização e do espaço geográfico, às dificuldades do reconhecimento de
“singularidades ‘regionais’ num mundo cada vez mais unificado pelas redes
mercantis de uma sociedade culturalmente mundializada” (HAESBAERT, 2010,
p.38).
Entretanto, conforme visto anteriormente, alguns autores apontam para uma
valorização do local/regional que aparece no próprio contexto da globalização. Para
Lipovestsky e Serroy (2011, p. 65), por exemplo, o processo da globalização não
suprime as idiossincrasias culturais ou a soberania do Estado-nação: “o mesmo
planeta que se unifica pelos mercados é aquele que vê multiplicar-se os
micronacionalismos separatistas e, mais amplamente, a formidável proliferação dos
Estados” com valorização da diferença, das identidades culturais, apego ao território
e à memória (LIPOVETSKY, SERROY, 2011).
Para Haesbaert (2010, p. 183), quando a globalização parece mais evidente,
também se torna mais visível “a necessidade de reconhecer as ‘diferenciações
regionais’, ainda que, mais simplesmente, para uma espécie de ‘adequação’ a esses
processos mais amplos”.
Conforme observado na seção anterior, o Estado-nação está estritamente
relacionado com a concepção de território. Este conceito contém em seu cerne um
caráter político “no jogo entre os macropoderes políticos institucionalizados e os
‘micropoderes’, muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano das
populações” (HAESBAERT, 2004, p.76).
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Haesbaert (2004) aponta quatro vertentes básicas para a compreensão do
conceito de território:

 Política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídicopolítica (relativa também a todas as relações espaço-poder
institucionalizadas): a mais difundida, onde o território é visto como
um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um
determinado poder, na maioria das vezes - mas não exclusivamente
– relacionado ao poder político do Estado;
 Cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a
dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto,
sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de
um grupo em relação ao seu espaço vivido;
 Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida,
enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, o território
como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes
sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão
‘territorial’ do trabalho, por exemplo;
 Natural(ista): noção de território com base nas relações entre
sociedade e natureza, especialmente no que se refere ao
comportamento ‘natural’ dos homens em relação ao seu ambiente
físico. (HAESBAERT, 2004, p. 40).

O autor ressalta que, além das vertentes básicas, o território também pode
ser compreendido por uma perspectiva integradora entre essas diferentes
dimensões, podendo “ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de
poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais
simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural” (HAESBAERT, 2004,
p.79)
O ordenamento territorial, portanto, estaria diretamente relacionado às
atribuições do Estado, que para efetivar as ações de ordenamento se utiliza de leis,
normas e políticas que indicam a forma de gestão territorial, em suas diversas
estruturas administrativas (nacional, estadual, municipal).
No que diz respeito ao turismo e às políticas públicas de ordenamento deste
fenômeno, encontra-se a indicação de um ordenamento territorial baseado na
região.

Na distinção ‘focal’ entre os dois conceitos, devemos perceber que,
enquanto território tem seu foco principal no campo das práticas –
ou, se quisermos, das articulações espaciais – de poder, a região
tem seu foco, mais amplo, nos processos gerais de articulação,
diferenciação e ‘recortamento’ do espaço, o que implica trabalhar no
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entrecruzamento – ou no limiar – entre diferenciação como
construção
social
efetiva
e
como
recorte
espacial
classificatório/analítico. Ainda que permaneçamos restritos à região
como instrumento de análise, contudo, não podemos esquecer que o
modo como regionalizamos/recortamos o espaço tem profundas
implicações nas relações de poder que exercemos sobre outros
(HAESBAERT, 2010, p.178).

Paixão (2006, p. 75) afirma que no campo de estudos da geografia, o termo
região é considerado “como um objeto que está além do empiricismo com que é
sobremaneira tratado por outras ciências, chegando mesmo a um destaque teóricometodológico em diversas correntes do pensamento geográfico”, ressaltando que o
termo obteve destaque desde os primórdios dessa ciência por meios das escolas
alemã e francesa.
Paixão (2006, p. 75) aponta que na escola alemã, a região era considerada
“como parte da superfície terrestre individualizada pelos elementos naturais como o
clima, vegetação, relevo, solo, etc., os quais favoreciam a diferenciação dos lugares
e sociedades a partir de seus atributos físicos naturais”, conforme influência de
pressupostos naturalistas e deterministas de autores como Ratzel e Von Humboldt
(PAIXÃO, 2006).
Já na escola francesa, de acordo com o mesmo autor, a região seria “o
resultado do relacionamento constante e cumulativo das sociedades que, com seus
distintos usos, costumes e técnicas, constituíam a diversidade de gêneros de vida
que formatavam a pluralidade de regiões geográficas” (PAIXÃO, 2006, p. 75)
conforme abordagem humanista adotada por La Blache e seus discípulos (PAIXÃO,
2006).
Os Planos Nacionais de Turismo, embora enfoquem na questão da
regionalização, não trazem uma definição formal de região, tampouco as diretrizes
operacionais de seu principal programa, o Programa de Regionalização do Turismo
(PRT). Nos documentos que apresentam os módulos operacionais do programa, o
Ministério apresenta no seu glossário o conceito de região turística como:

O espaço geográfico que apresenta características e potencialidades
similares e complementares, capazes de serem articuladas e que
definem um território, delimitado para fins de planejamento e gestão.
Assim, a integração de municípios de um ou mais estados, ou de um
ou mais países, pode constituir uma região turística. (BRASIL, 2007b,
p. 55).
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Haesbaert (2010), por outro lado, identifica três referências para o tratamento
da região/regionalização:

 uma abordagem mais ‘realista’ da região como fato, tanto no
sentido epistemológico mais tradicional da região como um dado,
evidência empírica externa ao sujeito conhecedor (ao qual caberá
então ‘reconhecê-la’), quanto no sentido mais ontológico da práxis
que, a partir daí, propõe trabalhar com a interação sujeito/objeto,
teoria/prática;
 um sentido de viés mais estritamente epistemológico, em
abordagem racionalista, da região como artifício ou construto que,
enquanto instrumento metodológico, responde a questões analíticas,
tornando-se assim ‘operacional’ para os requisitos e/ou objetivos do
investigador
 um sentido mais normativo ou ‘pragmático político’ (do que a
região ‘deve ser’), da região como instrumento de ação e/ou projeto
de intervenção no real, ou seja, de alguma forma vinculada a
mecanismos de planejamento e ação (HAESBAERT, 2010, p.95).

De maneira geral, a região muitas vezes coincide “com um território políticoadministrativo formal e com uma unidade de governo estatal (estado, província,
etc.), ou pelo menos com um espaço de implementação de políticas públicas”
(SOUZA, 2013, p. 208), mas também pode ser definido, antes de tudo, como sendo
um lugar, ou “um recorte espacial 'qualquer', definido apenas em função de
características 'objetivas' estabelecidas pelo pesquisador, como o tipo de paisagem,
de economia predominante etc.” (SOUZA, 2013, p. 208). O autor ainda aponta que
considerando a região como um espaço vivido e percebido através de elementos
culturais, simbólicos, imagéticos e históricos, entre o nível local e a escala do país, é
possível coexistirem diferentes níveis regionais, como se esses diferentes níveis
fossem subconjuntos de um conjunto regional maior.
Souza (2013) nos lembra ainda que essas escalas não são um mero espelho
do objeto real do fenômeno, mas sim, algo construído com base nele, portanto,

a escala de análise é intelectualmente construída como um nível
analítico (ou, a rigor, um dos níveis analíticos) capaz de nos facultar
a apreensão de características relevantes de alguma coisa que
estejamos investigando ou tentando elucidar, a partir de uma questão
ou de um problema que tenhamos formulado (SOUZA, 2013, p. 182).

Isso significa dizer que conceitos como ‘regional’ ou ‘local’ dependem da
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construção do objeto por parte do analista, embora muitos pesquisadores entendam
as escalas geográficas como se elas fossem realidades sem história e o “uso desses
termos é tão frequentemente utilizado sem rigor ou preocupação conceitual, mesmo
na academia, que parecem mais um senso comum que uma matriz conceitual”
(SOUZA, 2013, p. 188-89).
Souza (2013) aponta que há uma quantidade considerável de autores, que
trabalham a questão da construção social da escala (incluindo a produção e
transformação das identidades socioespaciais), bem como escalas de ação e
articulações políticas interescalares e multiescalares e as conexões entre escala e
eficácia política, com destaque para Lacoste (1988).
Ressalta-se, entretanto, que apesar desse entendimento da escala enquanto
construção social, os limites formais sob o ângulo político-administrativo ou formallegal não são desprovidos de relevância analítica ou consequências políticas, ao
contrário, por incluírem processos como pagamentos diferenciados de impostos ou
diferentes legislações, “limites formais deixam de ser 'meramente' formais ou
convencionais, no sentido de vazios ou inócuos, para se fazerem fortemente
reais.”(SOUZA, 2013, p. 198). Tal colocação nos leva a refletir sobre quais são os
limites ou fronteiras de uma região, ou ainda o que significam esses limites ou
fronteiras.
Paixão (2006) faz uma distinção sobre o significado desses dois termos.
Limite pode ser definido como “uma linha que estabelece à área de sujeição jurídica
de um dado Estado e que, por isso, tem estreita relação com sua soberania”
(PAIXÃO, 2006, p. 46) ou uma linha clara de demarcação, em relação à qual uma
coisa ou está dentro ou está fora. (HANNERZ, 1997, p. 15). Fronteira pode ser
entendida como “faixas que podem ou não ser povoadas, podem evoluir ao estágio
de lócus de intercâmbio entre dois países vizinhos” (PAIXÃO, 2006, p. 46).
O autor ainda coloca que o limite “sugere uma carga semântica que beira a
imobilidade. Ou ainda que implica certo retrocesso das relações fronteiriças e que
tem marcado lugares mundiais com fortes tensões e (re)construções territoriais”
(PAIXÃO, 2006, p. 48). Ressalta-se, entretanto, que no uso comum, e inclusive nos
dicionários e em usos militares, os dois termos aparecem com certo grau de
equivalência (PAIXÃO, 2006).
Concentremo-nos,

portanto,

na

conceituação

de

fronteira

que,

em

comparação ao termo limite, nos parece – de acordo com as considerações de
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Paixão (2006) expostas anteriormente - mais apropriado para tratar das regiões
nesse caso estudado, especialmente por estarem circunscritas no mesmo país e,
portanto, demandarem menos tensões e imobilidades já que estão subordinadas a
um mesmo ente regulatório, o Estado nacional.
Paixão (2006) aponta que os estudos das fronteiras são tímidos, inclusive na
ciência geográfica e em países da Europa e nos Estados Unidos.
Ferreira (1998) define fronteira como “o limite do território de um Estado, mas
esse conceito aplica-se também à área que separa duas regiões ou duas entidades”
(FERREIRA, 1998, p. 338). A autora ainda coloca que esse conceito obteve uma
diferenciação na Geografia Histórica, assumindo os três sentidos apontados a
seguir:

• Faixa de terreno que acompanha a linha de demarcação de um
Estado, a "terra de ninguém", a raia, a faixa raiana. Para F. RatzeI
não havia dúvida que a fronteira era uma "zona" dotada de elevado
dinamismo como resultado da actividade, agitação e disputa que a
justificam (C. RAFFESTIN, 1074:30). Qual a largura desta faixa é o
problema que decorre de imediato desta definição.
• Linha de demarcação, limite de um Estado ou de uma região, ou
seja, um contorno, uma linha separatriz.
• Barreira defensiva construída para assegurar a protecção de um
Estado, de uma região ou cidade, logo uma construção ou um
conjunto de construções, uma linha de fortalezas. (FERREIRA, 1998,
p. 39).

Conforme será abordado no capítulo 3, na realização de pesquisa
bibliográfica os estudos sobre fronteiras pesquisados estão muito relacionados à
fronteira entre países, seu histórico de constituição e seu papel para o EstadoNação, como é possível verificar na proposição de Moraes (2002):

Sabemos que as fronteiras são construções históricas que possuem
vários pressupostos, entre eles a constituição dos Estados. Na
verdade, no mundo moderno, são linhas que formalmente delimitam
e legitimam as áreas de exercícios de soberanias estatais. Assim,
bordejam territórios, entendidos como espaços qualificados pelo
domínio político. Há, desse modo, um componente de submetimento
e conquista na definição das fronteiras, que geralmente põe em sua
gênese um caráter bélico. Todavia, sobre este dado (...) deve-se
desenvolver todo um processo legitimador, que torna a fronteira
também um constructo jurídico (...). E, finalmente, a fronteira é
finalmente uma construção ideológica, no sentido de que a conquista
e legitimação objetivadas devem ser assimiladas pelos atores sociais
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envolvidos no processo. E a maior feitichização das fronteiras –
como visto – está, exatamente, em torná-las como naturais. Isto é,
ver aquelas linhas demarcatórias dos domínios espaciais dos
Estados como acidentes geográficos da superfície terrestre
(MORAES, 2002, p. 95-96 apud PAIXÃO, 2006, p. 47).

Para este trabalho, adotamos o sentido de fronteira, inclusive as que se
verificam no interior de um mesmo Estado-Nação (como fronteiras municipais,
estaduais ou regionais) como:

um processo de construção histórica que, na prática, pode ser
configurado como a faixa marginal de um território que pode
apresentar características diferenciadas das demais porções do
mesmo território. Nessa perspectiva, o limite é abarcado muitas
vezes apenas como uma simbologia estática que, apesar de
indispensável aos territórios, nada mais é do que o componente
linear e figurativo entre duas fronteiras (PAIXÃO, 2006, p. 51).

Hannerz (1997) não considera que termos como ‘limite’ e ‘fronteira’ implicam
em linhas nítidas, pelas dificuldades contidas nessa concepção ao considerarmos as
evidências da diversidade cultural nessas localidades. Por isso, para este autor,
esses termos implicariam em regiões, “nas quais uma coisa gradualmente se
transforma em outra, onde há indistinção, ambigüidade e incerteza” (HANNERZ,
1997, p. 20). Esse sentido de hibridização se faz presente na definição de ‘região de
fronteira’, que em um sentido geográfico é considerado como:

Aquelas áreas do espaço nacional e mundial cuja delimitação não é
hermética, mas sim consoante com os instrumentos teóricos e
metodológicos utilizados em cada abordagem (acadêmica,
governamental, não governamental, etc.), resultando um
encerramento (recorte) que expressa uma natureza diferenciada de
manifestações ambientais, históricas, sociais, econômicas e culturais
possíveis inerentes a um território (PAIXÃO, 2006, p. 77).

Ou ainda:

Um espaço sub-nacional dotado de contiguidade e de
especificidades que lhe conferem identidade regional e um elevado
grau de homogeneidade, por isso, constitui-se como verdadeira
região geográfica. Os limites deste ‘contínuo’ são difíceis de
estabelecer porque os ‘efeitos de fronteira’ têm graus de
permeabilidade diferenciados e são evolutivos. As potencialidades
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das novas tecnologias de comunicação e a globalização das
economias modernas levam a questionar a função tradicional destas
áreas e a tentar perspectivar a sua evolução (FERREIRA, 1998, p.
339).

Por essas características não é de se espantar que, no acontecer de certos
fenômenos, como o turismo, esses limites e fronteiras não sejam percebidos
claramente. Em alguns casos, o turista ainda vai se deparar com simbologias que
funcionam como marco de diferenciação entre os territórios, porém, em outros casos
não há nenhuma indicação de transposição das fronteiras, o que faz com que aquele
local seja percebido como um território único. Nesse sentido, Dias (2007) aponta
que:

A lógica territorial também deve ser desvendada como resultado de
mecanismos endógenos – relações que acontecem nos lugares entre
agentes conectados pelos laços de proximidade espacial – e
mecanismos exógenos – que fazem com que um mesmo lugar
participe de várias escalas de organização espacial. Isto quer dizer
que à tradicional combinação das escalas da organização, segundo o
modelo da boneca russa- do apartamento ao prédio, do prédio ao
quarteirão, do quarteirão ao bairro, do bairro à cidade, da cidade à
região, da região à nação – somam-se novos arranjos institucionais e
espaciais que nos desafiam a redefinir as categorias analíticas que
utilizamos para representar o mundo (DIAS, 2007, p. 21).

Para Haesbaert (2004):

Talvez seja esta a grande novidade da nossa experiência espaçotemporal dita pós-moderna, onde controlar o espaço indispensável à
nossa reprodução social não significa (apenas) controlar áreas e
definir ‘fronteiras’, mas, sobretudo, viver em redes, onde nossas
próprias identificações e referências espaço-simbólicas são feitas
não apenas no enraizamento e na (sempre relativa) estabilidade,
mas na própria mobilidade – uma parcela expressiva da humanidade
identifica-se no e com o espaço em movimento, podemos dizer
(HAESBAERT, 2004, p. 279).

Conforme aponta Urry (2000), há cada vez mais fluxos dentro, mas também
além dos territórios de cada sociedade, um crescimento da mobilidade interna e
global, cruzando fronteiras físicas e sociais em novos padrões de espaço-tempo. O
crescimento das tecnologias de informação, comunicação e transportes permitem
novas formas de coordenação de pessoas e encontros (SHELLER; URRY, 2006) e
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uma nova interpretação dos modelos e relações da mobilidade no espaço (COLES;
DUVAL; HALL, 2005).
O paradigma da mobilidade, consolidado por John Urry (2000), consiste,
basicamente, “em uma teoria geral do mundo baseada, sobretudo, na capacidade de
movimento, seja de pessoas, de produtos ou de ideias” (FREITAS, 2014, p. 341).
Ressalta-se que a mobilidade vai além do deslocamento físico-espacial, sendo este
apenas uma de suas formas.
Analisar a mobilidade envolve examinar as consequências para pessoas
diferentes e lugares diferentes. A mobilidade cria zonas de conectividade,
centralidade, locais de poder, mas, paralelamente, cria locais de desconexão e
exclusão social, sendo um recurso no qual nem todos tem uma relação igualitária
(SHELLER; URRY, 2006). A mobilidade é um fator de estratificação social, sendo a
imobilidade, portanto, uma arma de exclusão e degradação tanto física quanto
simbólica (BAUMAN, 1999; BAUMAN, 2003). O autor coloca que:

Para os habitantes do Primeiro Mundo — o mundo cada vez mais
cosmopolita e extraterritorial dos homens de negócio globais, dos
controladores globais da cultura e dos acadêmicos globais — as
fronteiras dos Estados foram derrubadas, como o foram para as
mercadorias, o capital e as finanças. Para os habitantes do Segundo
Mundo, os muros constituídos pelos controles de imigração, as leis
de residência, a política de “ruas limpas” e “tolerância zero” ficaram
mais altos; os fossos que os separam dos locais de desejo e da
sonhada redenção ficaram mais profundos, ao passo que todas as
pontes, assim que se tenta atravessá-las, revelam-se pontes
levadiças. (BAUMAN, 1999, p. 97)

Nessa perspectiva, embora os estudos do turismo venham sendo norteados
principalmente por teorias econômicas, administrativas ou de marketing ou tendo
como base as ciências sociais, existe a necessidade de compreender esse
fenômeno também como forma de movimento humano, considerando o aspecto das
mobilidades. (COLES; DUVAL; HALL, 2005)
O turismo apreendido como fenômeno socioespacial se caracteriza pela
mobilidade dos agentes sociais envolvidos com o fenômeno, ocorrendo em trechos
descontínuos do espaço, que muitas vezes ultrapassam a escala local e abrangem a
escala regional (FRATUCCI, 2008). Nesses processos, os agentes sociais (turistas,
empresariado, Estado, trabalhadores, população local) agem de acordo com lógicas
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de territorialização próprias, zonais ou reticulares e suas ações compõem relações
que se refletem no espaço geográfico, dando-lhe uma dimensão espacial
descontínua e marcada pela mobilidade, que pode ser caracterizado como um
território-rede (FRATUCCI, 2008).
1.3 TERRITÓRIO-REDE – CATEGORIA PARA ANÁLISE DO FENÔMENO
TURÍSTICO
Souza

(2013)

afirma

que

muitos

fenômenos

complexos

atualmente

observados demandam um pensamento multiescalar, exigindo uma análise
integrada por diferentes lógicas e tipos espaciais. Há espaços euclidianos
(contínuos) baseados na lógica na continuidade espacial, mas há também as redes,
que seguem uma lógica de descontinuidade. Haesbaert (2010), avançando nessa
discussão, explica que:

Numa concepção reticular de território ou, de maneira mais estrita,
estamos pensando a rede não enquanto mais uma forma (abstrata)
de composição do espaço, no sentido de um ‘conjunto de pontos e
linhas’, numa perspectiva euclidiana, mas como o componente
territorial indispensável que enfatiza a dimensão temporal-móvel do
território e que, conjugada com a ‘superfície’ territorial, ressalta seu
dinamismo, seu movimento, suas perspectivas de conexão (‘ação a
distância’, como destaca Machado, 1998) e ‘profundidade’,
relativizando a condição estática e dicotômica (em relação ao tempo)
que muitos concedem ao território enquanto território-zona num
sentido mais tradicional (HAESBAERT, 2004, p.286-287).

Vale destacar que não há dicotomia entre os espaços reticulares e contínuos,
ao contrário, eles tendem a estar associados. Nesse sentido, Souza (2013) explica
que:

É uma questão de escala: cada 'nó' de uma rede pode ser um
espaço contínuo (um território de uma quadrilha de traficantes de
drogas, por exemplo), ao passo que a rede, por seu turno, possuindo
uma área de abrangência, 'territorializa', ainda que descontinuamente
e em disputa com outras redes, uma dada extensão (SOUZA, 2013,
p. 175).

É o que se observa com o fenômeno turístico. Apesar da tradição do uso da
região e de métodos de regionalização nas políticas e no planejamento turístico,
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alguns autores como Fratucci (2008), consideram que essa categoria geográfica não
é a mais indicada para o estudo e gestão do turismo, devido às características desse
fenômeno. Fratucci (2008) explica que ao falar em regionalização, leva-se em conta
uma lógica zonal de apropriação dos espaços, entretanto, outras lógicas se fazem
presentes nesse fenômeno. Para este autor:

De acordo com as necessidades e ansiedades de cada agente social
que faz acontecer a atividade turística, podemos verificar processos
de territorializações orientados pela lógica zonal (trabalhadores,
Estado e sociedade local), nos quais as relações de proximidade e
de pertencimento enfatizam a força do local como contraponto da
lógica global. Porém, também verificamos processos de
territorializações mais fluídos e esgarçados, em que apenas alguns
pontos (nós) são apropriados efetivamente pelos agentes sociais
(turistas, agentes do mercado e, em alguns casos, os próprios
trabalhadores) e interligados a partir da lógica reticular do processo
de globalização dos mercados. O pequeno hotel localizado no interior
do pantanal mato-grossense interliga-se diretamente com os
operadores de turismo de Londres, por exemplo, que lhe determinam
sua forma de atuação, desde o tipo de serviços e instalações de
receptivo a serem oferecidos até seus preços, estabelecendo linhas
de comando que extrapolam as fronteiras nacionais, superpondo-se
às lógicas e normas do local (FRATUCCI, 2008, p. 108).

O território do turismo é, portanto, composto pelas lógicas territoriais de todos
os agentes sociais envolvidos no fenômeno, envolvendo diversas relações (até
mesmo antagônicas) entre essas lógicas, sendo necessário considerar essas
diferenças na análise, planejamento e gestão desses territórios (FRATUCCI, 2008).
O turismo se compõe dos movimentos e das paradas dos turistas pelo espaço
quando eles se apropriam dos elementos do mesmo (os atrativos turísticos, por
exemplo) a partir de uma lógica reticular, fixando-se em alguns pontos e ignorando
outros. O mesmo acontece com os demais agentes sociais envolvidos no fenômeno
turístico, porém cada um de acordo com seus interesses e lógicas de apropriação. A
sobreposição das diversas territorialidades desses agentes sociais forma um
território descontínuo, reticular, podendo ser visto como território-rede, ainda que
alguns agentes também possam agir a partir de lógicas mais zonais, como o poder
público e a população residente que estão naquele território permanentemente
(FRATUCCI, 2008).
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Enquanto a lógica de apropriação dos espaços do turista é
essencialmente reticular e marcada pela mobilidade, para o poder
público e para a comunidade local ela é predominantemente zonal; já
para os agentes de mercado e para os trabalhadores do setor ora ela
se apresenta como zonal ora como reticular. A combinação dessas
diferentes lógicas dos agentes sociais produtores do turismo,
apontam para a constituição de um espaço do turismo ora contínuo
(zonal) ora entrecortado (reticular), constituindo-se em um territóriorede, trazendo assim implicações distintas para as políticas de
planejamento e ordenamento de turismo (FRATUCCI, 2008, p. 120).

Para Souza (1995) essa perspectiva traz um ganho importante de natureza
política, pois “permite superar a noção de poder ‘exclusivista’ presente na noção
clássica de território, admitindo assim visualizar diferentes formas territoriais,
superpostas e descontínuas, de articulação do poder” (apud HAESBAERT, 2004, p.
297). Lynch e Morrison (2007) colocam que as redes não são objetos tangíveis, mas
sim construções sociais que compreendem pessoas, atividades e pensamentos que
não estão espacialmente limitados a um local específico. Para Capra (2008, p. 18)
com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, “as redes se
tornaram um dos fenômenos sociais mais proeminentes de nossa era”. Ainda que o
conceito de rede já tenha sido vislumbrado há muito tempo, “a maior valorização do
conceito precisou esperar por um momento histórico em que o tipo de realidade que
o conceito recobre se disseminasse até se tornar onipresente” (SOUZA, 2013, p.
165).
Dias (2007) nos coloca que, atualmente há fluxos de toda ordem que
ampliaram as necessidades de circulação, exigindo técnicas cada vez mais eficazes.
Com isso, a noção de rede se fortalece, enfatizando as relações e interações
complexas entre os nós que formam essas redes.
Souza (2013) complementa a discussão explicando que a rede é, de maneira
abstrata, “um conjunto estruturado de ligações ou de fluxos, em que os “fios”, entre
os nós são camadas de arcos e os 'nós' são, muito simplesmente, chamados
também de nós, com tudo isso compondo uma trama integrada” (SOUZA, 2013, p.
167). De acordo com Dias (2007, p. 14) a palavra rede “provém do latim retis e
aparece no século XII para designar o conjunto de fios entrelaçados, linhas e nós”.
Para o Ministério do Turismo (MTur), rede é “um conjunto de pontos
interligados que tomam uma determinada forma de organização” (BRASIL, 2007b, p.
16) ou ainda “um modo de organização, constituído de elementos autônomos que,
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de forma horizontal, cooperam entre si” (BRASIL, 2007b, p. 16). Suas propriedades
seriam: conectividade, densidade, processo de multiplicação e expansão e se
caracterizaria pelos seguintes fatores: autonomia, horizontalidade, cooperação,
democracia e ação concertada e difusa (BRASIL, 2007b).
O MTur ressalta que não existe um conceito único de rede e que o termo é
utilizado em diversos contextos, tendo como ideia básica “a formação de uma
dinâmica que favoreça a integração entre pessoas ou instituições em torno de
objetivos específicos” ou “uma forma de articulação que permite a distintos
indivíduos trabalhar em conjunto e de modo organizado” (BRASIL, 2007b, p. 16).
Inicialmente, a rede era associada ao organismo, designando o corpo humano
enquanto organizador de fluxos e tecidos e, especificamente o cérebro devido às
suas características (DIAS, 2007). A ideia de rede sempre esteve presente no
imaginário humano, pois, “o padrão de rede, em particular, é um dos muitos padrões
básicos de organização em todos os sistemas vivos. Em todos os níveis de vida, os
componentes e processos de vivos estão interligados em formas de redes” (CAPRA,
2008, p.22).
A partir do século XIII a rede começa a ser observada não mais sobre o
corpo, mas com as representações geométricas do espaço, sendo objetivada como
matriz técnica, relacionada com a infraestrutura rodoviária, telegráfica, etc. (DIAS,
2007).
Atualmente, com o crescimento de redes de comunicação, como a Internet, a
mesma é representada “como organismo planetário e parece desenhar a
infraestrutura invisível de uma sociedade, ela mesma pensada em rede” (DIAS,
2007, p. 18). Essa ampliação da concepção de rede significou ampliar também
nosso conhecimento dos padrões e princípios da organização da vida para a
realidade social (CAPRA, 2008).
Dias (2007) explica que a rede é uma construção social como qualquer outra
invenção humana, não sendo o sujeito da ação, mas sim expressando ou definindo
a escala das ações sociais e chamando atenção para a complexidade dessas
interações espaciais. Assim, “a rede representa um dos recortes espaciais possíveis
para compreender a organização do espaço contemporâneo” (DIAS, 2007, p. 23).
Por isso, para Fratucci (2008):
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A categoria território-rede revela-se mais adequada para avançarmos
nos estudos do sistema articulado pelo turismo, de modo complexo,
incluindo todos os seus elementos constituintes, suas ações,
interações e inter-relações, sejam elas complementares,
concorrentes ou antagônicas. A lógica reticular do território-rede nos
permite captar a mobilidade e a transformação dos agentes sociais
produtores do turismo (FRATUCCI, 2008, p. 126).

Para Capra (2008), as redes sociais são, antes de tudo, “redes de
comunicação que envolve linguagem simbólica, restrições culturais, relações de
poder etc.” (CAPRA, 2008, p. 22). Segundo este autor, a comunicação gera ciclos de
retroalimentação que produzem um sistema de crenças, valores, e cultura, que
formam a identidade dos membros dessa rede, gerando um limite de expectativa,
confiança e lealdade nessa rede, que é continuamente mantido e renegociado.
(CAPRA, 2008) Esse corpo de conhecimento compartilhado (de ideias, informações
e valores) dá forma ao modo de vida cultural nessas redes e constituem parte das
lentes pelas quais o mundo é visto (CAPRA, 2008).
Neste trabalho usaremos o sentido de rede conforme atribuído por Börzel
(2008), o conceito de rede política. O autor explica que há um entendimento comum
da rede política como:

Um conjunto de relacionamentos relativamente estáveis, de natureza
não hierárquica e interdependentes, conectando uma variedade de
atores que compartilham interesses relativos à política e que trocam
recursos com o objetivo de atingir esses interesses, reconhecendo
que a cooperação é a melhor maneira de atingir objetivos em comum
(BÖRZEL, 2008, p. 220).

Entretanto, há diferenças entre a concepção de redes políticas entre
pesquisadores anglo-saxões e germânicos. Os primeiros concebem a rede política
como “modelos de relações entre estado/sociedade em uma determinada área”
(BÖRZEL, 2008, p. 218) e os segundos a tratam como “uma forma alternativa de
governança em relação à hierarquia e ao mercado” (BÖRZEL, 2008, p. 218). Börzel
explica que:

A escola de intermediação de interesses concebe as redes políticas
como um conceito genérico que se aplica a todos os tipos de
relacionamento entre atores públicos e privados. Para a escola de
governança, ao contrário, as redes políticas caracterizam apenas
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uma forma específica de interação público-privado nas políticas
públicas (governança), aquela baseada na coordenação não
hierárquica, oposta à hierarquia e ao mercado enquanto formas
distintas de governança (BÖRZEL, 2008, p. 224).

Outros autores ainda caracterizam as redes políticas como um modelo ou
conceito político. Nesse sentido, as conexões (que variam em grau, intensidade,
normalização, padronização e frequência de interação) são realizadas entre agentes
interessados em certo tipo de política, com recursos necessários à formulação,
decisão ou implantação da mesma, formando, assim, as estruturas de uma rede
(BÖRZEL, 2008).
Consideramos neste trabalho, o conceito de redes como “relacionamentos
interorganizacionais que enfatizam a estrutura e os processos pelos quais as
construções de políticas são organizadas.” (BÖRZEL, 2008, p. 233). A análise
realizada aqui, se concentra nas conexões realizadas entre os agentes sociais e não
nos resultados das interações em si. A autora ainda ressalta que “a análise de redes
não é uma teoria no sentido stricto sensu, mas é uma caixa de ferramentas para a
descrição e mensuração de configurações regionais e suas características
estruturais” (BÖRZEL, 2008, p. 232).
Um aspecto importante colocado pela autora é que essas redes, não
necessariamente são conexões formais e muitas vezes, as conexões informais se
sobrepõem às estruturas institucionalizadas, pois conectam pela comunicação e
confiança, organizações independentemente das relações formais estabelecidas por
elas. (BÖRZEL, 2008)
Além disso, Börzel (2008) explica que as redes são capazes de produzir
resultados coletivos mesmo diante de interesses divergentes a partir de negociações
baseadas na comunicação e confiança em uma perspectiva de barganha ou
resolução de problemas em busca de resultados articulados e com valor para os
agentes negociadores.
Elas ainda podem reduzir custos de transações, por proporcionarem uma
base comum de conhecimento, experiência e orientação que auxiliam na tomada de
decisões complexas, e, consequentemente, diminuem a insegurança pela troca
mútua de informações, além de poderem equilibrar assimetrias de poder pelos
canais de influência independentes das estruturas formais.
Consolidando essas explicações, Börzel coloca que:
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As redes são vistas, então, como instituições informais – relações
relativas e permanentes, não organizadas formalmente, recíprocas
(não hierárquicas), entre atores que procuram obter ganhos
coletivos. As redes são baseadas em regras de consenso para
obtenção de um resultado comum. Elas reduzem os custos de
transação e da informação e criam confiança mútua entre os atores,
diminuindo a incerteza e assim o risco de defecção. Por causa
dessas funções, as redes servem como um arcabouço institucional
ideal para a auto-coordenação horizontal entre os atores públicos e
privados, no qual a formulação de políticas se ampara num ambiente
cada vez mais complexo, dinâmico e diversificado, onde a
coordenação hierárquica não pode funcionar (BÖRZEL, 2008, p.243).

Ou seja, o conceito de rede política não é baseado em uma única autoridade
de coordenação hierárquica, e sim relacionado à “emergência de estruturas políticas
que são caracterizadas por 'governar sem governo'” (BÖRZEL, 2008, p. 249). A
autora explica que “as redes políticas são consideradas como uma forma particular
de governança nos sistemas políticos modernos” (BÖRZEL, 2008, p. 233).
No próximo capítulo, será apresentado com mais profundidade as questões
relacionadas ao conceito de governança e suas contradições. No momento nos
limitaremos a explicar que essa nova governança mencionada está relacionada a
um modelo não-hierárquico, com a participação de diversos agentes sociais na
tomada de decisões coletivas. Nesse contexto, Börzel explica que:

A coordenação hierárquica (hierarquia) e a desregulamentação
(mercado) padecem cada vez mais de problemas de legitimidade
num contexto complexo e dinâmico de formulação de políticas
públicas. As redes de políticas se oferecem como solução para esses
problemas porque elas não só conseguem agrupar recursos
dispersos para as políticas, mas também propiciam a inclusão de
uma ampla variedade de atores diferentes. O que as torna especiais
é que as redes de políticas fornecem uma estrutura de gestão que
facilita a realização de ganhos coletivos entre agentes motivados por
interesses próprios, que buscam maximizar seus ganhos individuais.
Mas é importante observar que redes de políticas podem ter o efeito
totalmente oposto. Elas podem inibir mudanças nas políticas, excluir
certos atores do processo de formulação política e estão longe de ser
democraticamente accountable (BÖRZEL, 2008, p.249-50).

No contexto das políticas públicas de turismo no Brasil, o conceito de rede
está incorporado ao Programa de Regionalização do Turismo, cujos princípios e
objetivos se harmonizam com os conceitos de rede “pois ela oferece as condições e
as
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locais/regionais, de maneira integrada às políticas públicas para o setor” (BRASIL,
2007b, p. 14), a partir do fortalecimento das articulações, troca de conhecimento e
trabalho colaborativo entre os agentes envolvidos com o turismo.

No contexto do turismo, Redes são iniciativas voltadas para o
desenvolvimento da cultura associativa e participativa muitas vezes
já existente na comunidade, embora nem sempre percebida. Seu
maior desafio é fortalecer a capacidade de relacionamento do ser
humano com seus semelhantes. Na prática, o objetivo da Rede para
o turismo é fazer com que seus integrantes, as pessoas – físicas ou
jurídicas – consigam colaborar entre si, compartilhar conhecimentos,
capacitar-se, dividir riscos e responsabilidades, conquistar novos
mercados, reduzir custos, qualificar produtos e serviços, e ainda
desfrutar do acesso às novas tecnologias (BRASIL, 2007b, p. 17).

O programa propõe a concepção de uma rede nacional de regionalização do
turismo para troca de informações, experiências e com o intuito de fortalecer
relações e parcerias entre os agentes sociais relacionados ao PRT, permitindo uma
atuação compartilhada para planejamento e execução das ações do programa
(BRASIL, 2007b).

As Redes locais, regionais, estaduais e/ou a Rede Nacional de
Regionalização do Turismo vão conectar os agentes envolvidos com
a regionalização do turismo e promover o intercâmbio entre os
participantes de todas as regiões turísticas. Servirão para fazer surgir
soluções, propiciando que essas sejam divulgadas para outros
participantes em outros lugares, o que facilitará o acesso à inovação
e a difusão dos casos de sucesso. A ideia é aproximar e ligar de
forma produtiva os participantes, para que, juntos, eles possam
trabalhar para o desenvolvimento do turismo brasileiro (BRASIL,
2007b, p. 19).

Para o Ministério do Turismo, a consolidação ou estabelecimento da rede
pode ser coincidente com o estabelecimento de uma instância de governança
regional, já que, tudo no programa “converge para a articulação e a sinergia”
(BRASIL, 2007b, p. 34).
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2

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E A GESTÃO DO TERRITÓRIO
REGIONALIZADO
As atuais políticas públicas de turismo no país apontam para a estratégia de

regionalização do turismo como forma de gestão desses territórios por meio do
Programa de Regionalização do Turismo. Empiricamente, porém, há situações em
que a regionalização vem se revelando insuficiente para a análise e compreensão
desse fenômeno.
Como apontado no capítulo anterior, considera-se aqui que a categoria
geográfica mais apropriada para a gestão e o ordenamento dos espaços turísticos
seja a dos territórios-rede, a partir de uma lógica reticular que permite “captar a
mobilidade e a transformação dos agentes sociais produtores do turismo”
(FRATUCCI, 2008, p. 126), o que nos direciona para instâncias de governança
estruturadas em redes regionais de agentes sociais produtores do turismo.
O reposicionamento do Estado-nação e sua subordinação aos interesses
neoliberais faz com que parte da população comece a desacreditar nesse modelo e
busque alternativas locais para resolução de problemas, o que faz com que novos
modelos de gestão democrática comecem a ganhar força nesse cenário, como no
caso das instâncias de governança. Por isso, este capítulo apresenta também uma
discussão sobre governança, compreendida como um novo modelo para exercício
do poder, em um cenário de esvaziamento do poder do Estado e de fortalecimento
do poder concentrado no mercado financeiro mundial.
Assim, a primeira seção apresenta um panorama sobre o estudo de políticas
públicas e os marcos da política de turismo no Brasil. A segunda seção foca na
tendência à descentralização da gestão, presente nas políticas públicas e no
Programa de Regionalização do Turismo, enquanto principal programa proposto
pelo Ministério do Turismo e suas principais diretrizes para gestão do território. Na
terceira seção apresenta-se o contexto de surgimento da governança e o seu
conceito inserido nas políticas públicas de turismo. Na quarta seção, realiza-se uma
reflexão acerca da legitimidade das decisões dessas instâncias de governança
considerando a forma como a participação e a representatividade dos agentes
sociais ocorrem durante o processo de tomada de decisão.
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2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO

A discussão da gestão do turismo em regiões de fronteiras interestaduais,
foco do presente trabalho, se concentra no âmbito das políticas públicas nacionais
propostas para o setor. O pressuposto dos estudos de políticas públicas é que “em
democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser
(a) formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes”
(SOUZA, 2006b, p.22).
A política pública, enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica,
surge nos Estados Unidos, por volta da década 1950, sob o rótulo de policy science
com uma abordagem que enfatiza os estudos sobre as ações do governo,
independente da discussão da relação dessas ações com o papel do Estado e suas
instituições, principal foco, até então, das teorias sobre política pública concentradas
na Europa (SOUZA, 2006b; FREY, 2000). Apenas a partir da década de 1970,
particularmente na Alemanha, verifica-se o crescimento nos estudos sobre as
políticas, advindo do aumento do planejamento de políticas setoriais no contexto da
expansão da socialdemocracia (FREY, 2000).
A figura 1 consolida as principais contribuições dos quatro autores
considerados os fundadores da área de políticas públicas (SOUZA, 2006b):
Figura 1 – Contribuições dos quatro grandes fundadores da área de políticas
públicas
AUTOR

CONTRIBUIÇÃO
Introduziu a expressão policy analysis (análise de política pública),
ainda nos anos 30 do século XX, como forma de conciliar
Laswell
conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos
(1936)
governos e também, como forma de estabelecer o diálogo entre
cientistas sociais, grupos de interesse e governo.
Introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores
Simon
públicos (policy makers), argumentando, todavia, que a limitação
(1957)
da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento
racional.
Questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propôs
a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de
Lindblom
políticas públicas, tais como as relações de poder e a integração
(1959; 1979)
entre as diferentes fases do processo decisório o que não teria
necessariamente um fim ou um princípio.
Contribuiu para a área ao definir a política pública como um
Easton
sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e
(1965)
o ambiente.
Fonte: Elaboração própria a partir de Souza (2006b)
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É importante destacar que a literatura sobre análise política (policy analysis)
diferencia três dimensões da política: “‘polity’ para denominar as instituições
políticas, ‘politics’ para os processos políticos e, por fim, ‘policy’ para os conteúdos
da política” (FREY, 2000, p. 216).
Segundo Souza (2006b), a definição de políticas públicas mais conhecida é a
de Laswell: “decisões e análises sobre política pública implicam responder às
seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (LASWELL,
s.a., apud SOUZA, 2006, p.25). Para Pimentel (2014), política pública “é uma
combinação de atores, instituições, processos de decision making e resultados,
existindo relações causais entre os quatro componentes mencionados” (PIMENTEL,
2014, p.21). Em seu trabalho de revisão bibliográfica, Souza (2006b) ainda traz a
definição dos seguintes autores:

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”. (SOUZA, 2006b, p.25)

Sobre a definição atribuída a Dye, Hall (2004) afirma que ela abrange a ação,
inação, decisões e não decisões do governo, o que indica uma escolha de
alternativas,

sendo,

consequência,

portanto,

dos

aspectos

econômicos

e

socioculturais, da estrutura formal do governo e do sistema político, dos valores, das
ideologias, da distribuição de poder, entre outros aspectos, de uma sociedade.
Para Hall (2004, p. 27), “a política pública pode ser estudada para se
compreender as causas e consequências das decisões políticas e melhorar o
conhecimento sobre a sociedade.” Pimentel (2014, p. 16) por sua vez, acredita que o
principal ponto da ciência e da análise política é verificar “a capacidade do sistema
político de tomar decisões que resolvam os problemas e atendam às demandas da
sociedade”. Para Windhoff-Héritier (1987, p. 7 apud FREY, 2000, p. 214), a ‘policy
analysis’ tem como objetivo “analisar a inter-relação entre as instituições políticas, o
processo político e os conteúdos de política com o arcabouço dos questionamentos
tradicionais da ciência política”.
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É preciso ressaltar que tais decisões políticas são influenciadas pelos jogos
de interesses e valores envolvidos no processo político (HALL, 2004) e, conforme
apontam Trentin e Moraes (2014), a política acaba sendo resultado da competição
entre diferentes grupos que tentam defender e garantir seus interesses. Ressalta-se
que os agentes sociais envolvidos no processo decisório não agem de acordo tão
somente com seus interesses pessoais, mas também de acordo com regras, direitos
e deveres e suas diferentes identidades perante a sociedade (FREY, 2000).
Portanto, as instituições são “produto de processos políticos de negociação
antecedentes, refletem as relações de poder existentes e podem ter efeitos
decisivos para o processo político e seus resultados materiais” (PRITTWITZ, 1994,
p. 239 apud FREY, 2000, p. 231-232).
Ao analisar essas relações Heclo (1978 apud FREY, 2000), elabora o
conceito de ‘policy networks’ que seriam interações das diferentes instituições e
grupos para implementação de uma determinada ‘policy’. Para Miller (1994 apud
FREY, 2000) essas relações se mostrariam menos formais e delineadas que as
relações institucionalizadas, mas suficientemente regulares para gerar confiança,
opiniões e valores comuns.
Para Prittwitz (1994 apud FREY, 2000), a rede de agentes sociais formada
em torno de políticas pode ser considerada como antagônica à hierarquia
institucionalizada, pois são caracterizadas pela horizontalidade de competências,
alta comunicação e controle mútuo.
Frey (2000) ainda aponta que em democracias como a praticada no Brasil,
caracterizadas pela fraqueza e densidade reduzida de instituições, as decisões
políticas acabam reservadas a uma elite classista. Além disso, é preciso levar em
consideração a fragmentação e setorialização do processo político e a interferência
de ações como o clientelismo, o populismo e o patrimonialismo que podem exercer
influências maiores que as instituições formais (FREY, 2000).
Em relação aos estudos de políticas públicas, Frey (2000) ressalta que eles,
em sua maioria, trabalham casos empíricos e, portanto, seus resultados possuem
uma validade situacional. Entretanto, na medida em que cresce o número de
estudos o conhecimento sobre políticas específicas é ampliado, assim como o
conhecimento teórico relativo às relações estruturais e processuais do sistema
político e das políticas estatais, abrindo possibilidades para uma compreensão mais
consistente desses processos (FREY, 2000).
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Frey (2000) alerta também que as circunstâncias referentes aos interesses
dos pesquisadores, as forças políticas e os recursos disponíveis são influenciadores
da pesquisa. Além disso, há o risco de ocorrerem mudanças significativas durante o
processo de pesquisa, tanto em relação à política objeto de investigação quanto em
relação às instituições e à rede de agentes que determinam o processo, o que torna
esse tipo de estudo um processo desafiador.
No Brasil, os estudos sobre políticas públicas só foram realizados
recentemente (FREY, 2000) e, no caso do turismo, os estudos dedicam-se
principalmente a apontar os marcos regulatórios da atividade, permanecendo
escassas as análises que buscam explicar os motivos, meios e intenções das ações
do governo (PIMENTEL, 2014).
Para Hall (2004, p. 41) “o turismo, como qualquer setor, apresenta problemas
resultantes de fracassos e imperfeições do mercado e das subsequentes respostas
do governo”. Ainda assim, não há uma priorização da análise da política e do
planejamento turístico e “o setor e os governos em todos os níveis têm-se mostrado
mais preocupados com a divulgação e os retornos de curto prazo do que com o
investimento estratégico e a sustentabilidade” (HALL, 2004, p. 41). Pimentel (2014,
p. 17) afirma que “se, por um lado, a sistematização das ações governamentais
sobre o turismo encontra-se em construção, por outro, pouco se sabe a respeito de
atores, arenas, processos de decisão ou produtos dessas iniciativas”.
Diante disso, esse trabalho apresenta sinteticamente os marcos da política
pública do turismo brasileiro e se concentra em analisar de forma mais cuidadosa o
Programa de Regionalização do Turismo, por ele se constituir a política atual vigente
e objeto de interesse desse estudo.
Até o ano de 1966 poucas ações foram efetivamente implementadas em
termos de política pública de turismo no país. Naquele momento, com o crescente
movimento em outros países direcionado para a consolidação de processos de
desenvolvimento turístico, o país passou a realizar algumas ações para fortalecer a
atividade, incluindo a criação do Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e da
Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) (FRATUCCI, 2014). Tais instituições
foram criadas pelo decreto-lei 55 de 1966, no âmbito da Política Nacional de
Turismo, que tinha como objetivo “coordenação e adaptação de todas as iniciativas
públicas ou privadas, isoladas ou coordenadas, para as reais necessidades de
desenvolvimento econômico e cultural” (PIMENTEL, 2014, p.29).
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Em 1968, foi lançada a Resolução CNTur 31 que estabeleceu o plano de
prioridade de localização de hotéis de turismo que estimulou a construção de áreas
específicas “para onde os turistas, especialmente os estrangeiros, eram levados e
permaneciam isolados da verdadeira realidade brasileira” (FRATUCCI, 2014, p. 49).
Na década de 1970 há a promulgação de alguns decretos e leis regulatórios,
como o decreto-lei n. 1191/71 que criou o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR)
para incentivos fiscais, o decreto-lei 71791/77 que dispõe sobre zonas prioritárias
para o desenvolvimento do turismo, a lei 6505/77 que estabelece condições para
funcionamento e fiscalização de atividades e serviços turísticos e a lei 6513/77 que
cria áreas e locais de interesse turístico (BENI, 2006). Para Fratucci (2014, p. 52)
com essa última lei, “a Embratur passou a ter um instrumento legal consistente para
promover a preservação e o ordenamento do que poderíamos chamar de espaço
turístico brasileiro.”
A década de 1980 é caracterizada pela liberação do mercado para o exercício
e exploração da atividade turística e pela promoção do turismo interno pelo
Programa Passaporte Brasil (BENI, 2006). Este período foi marcado por pouco
intervencionismo estatal por conta do comprometimento da capacidade de governar
das administrações, e, já na década de 1990, pelo posicionamento liberal adotado
pelos governos (PIMENTEL, 2014). Há de se destacar que em 1988, o turismo foi
incluído pela primeira vez na Constituição Brasileira em seu artigo 180: “A União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo
como fator de desenvolvimento social e econômico” (BRASIL, 1988).
O Sistema Turístico Nacional é reestruturado com a lei 8181/91 e o decreto
448/92, que extingue o Conselho Nacional de Turismo e transforma a Embratur em
Instituto Brasileiro de Turismo (FRATUCCI, 2014). O Plano Nacional de Turismo
(Plantur), lançado no ano seguinte, era norteado pela descentralização das
infraestruturas turísticas até então concentradas no Sul e Sudeste do país, porém,
com o impeachment do presidente Collor, esse plano praticamente não teve
efetividade (FRATUCCI, 2014). Paralelamente, foi implementado o Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE) caracterizado pela
implementação de empreendimentos turísticos de grande porte naquela região do
país (FRATUCCI, 2014).
Em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é lançada a
Política Nacional de Turismo (PNT 1996-1999) “regida tanto pela lógica neoliberal de
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atração de investimentos como pelo discurso da participação da sociedade”
(TRENTIN, FRATUCCI, 2011, p. 840). O principal programa dessa política, o
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) é um dos primeiros
programas destinados à descentralização da gestão do turismo nacional e
“caracteriza-se por ser um programa de autoadesão, sem repasses financeiros
diretos e direcionados para os municípios brasileiros” (FRATUCCI, 2014, p. 55).
Sobre os resultados do programa, Trentin e Fratucci (2011) indicam que:

A implantação do PNMT em 1.081 municípios brasileiros possibilitou
o envolvimento e a capacitação de 27.483 pessoas através da
realização de 1.107 oficinas de diversos níveis. Em oito anos de
funcionamento efetivo (1995-2002), o programa gerou uma mudança
significativa na gestão do turismo brasileiro, principalmente, quando
olhamos para o envolvimento e a participação dos diversos agentes
sociais. O país saiu de uma situação de políticas públicas
extremamente centralizadas e verticalizadas, para uma situação de
envolvimento e participação dos agentes interessados no
desenvolvimento do turismo em seus municípios (TRENTIN,
FRATUCCI, 2011, p. 844).

Segundo Cerqueira (2009), o legado do PNMT foi positivo e formou as bases
para avançar em direção ao desenvolvimento no território, porém, como seu foco era
o

município,

as

experiências

bem-sucedidas

muitas

vezes

permaneciam

circunscritas às localidades ou microrregiões, não se disseminando para regiões
vizinhas. Além disso, ficou evidenciado que a escala de atuação adotada “revelou-se
equivocada na medida em que o turismo, tanto do ponto de vista do fenômeno
socioespacial quanto da atividade econômica, não se restringe às fronteiras
municipais” (TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p. 845).
No governo Lula (2003-2010), o turismo atinge seu ápice na estrutura
organizacional do Estado brasileiro contando, pela primeira vez, com uma pasta
exclusiva no governo, com a criação do Ministério do Turismo em 2003. Há a
implementação de um novo Plano Nacional de Turismo, que dá continuidade à
questão da gestão descentralização. Entretanto, a escala passa do município para a
região, através do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que será
detalhado na próxima seção.
Por fim, cabe destacar em 2008, a promulgação da Lei Geral do Turismo (lei
11771/2008), que “dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições
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do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico”
(BRASIL, 2008). Em uma análise sobre a lei, Brito (2016) conclui que ela trouxe
avanços, mas não conseguiu alcançar todas as demandas e anseios do setor, pois o
ritmo das regulações não tem acompanhado o ritmo de desenvolvimento da
atividade, deixando de fora a regulação de alguns setores. Ainda assim, ela é “o
primeiro instrumento legal que trata a atividade turística de forma abrangente e
aprofundada” (BRITO, 2016, p.104) e com ela, o país passa a ter uma política
legalmente estabelecida, um Plano Nacional com objetivos e metas para o setor e
Sistema Nacional que pode colocar em prática essas políticas, contribuindo de
maneira fundamental para o desenvolvimento do setor (BRITO, 2016).

2.2 A GESTÃO DESCENTRALIZADA E A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

A descentralização da gestão pública é um processo de abrangência mundial,
com maior visibilidade no Brasil a partir da década de 1980 (ZAPATA, 2009). O
histórico desse processo está relacionado à luta unificada da sociedade civil contra o
autoritarismo, que reuniu diversos setores sociais organizados no combate a esse
modelo de Estado e desempenhou papel fundamental ao longo da transição
democrática (DAGNINO, 2002a).
Uma consequência dessa atuação da sociedade civil são os espaços públicos
que passaram a ser constituídos para debate sobre temas e interesses até então
excluídos

de

uma

agenda

pública,

como

conselhos,

fóruns,

orçamentos

participativos, etc. (DAGNINO, 2002a). Esses espaços públicos, que também podem
se constituir como instâncias de governança, são objeto de discussão da seção
2.3.2.
Sobre a descentralização da gestão pública, Zapata (2009) explica que a
Constituição de 1988 pode ser considerada um marco para esse processo, com o
fortalecimento dos municípios e desconcentração de políticas e programas da União,
pois esta “não tem condições políticas, administrativas nem operacionais de dar
conta do tamanho e complexidade de um país como o Brasil, no contexto do mundo
contemporâneo” (ZAPATA, 2009, p. 19).
No turismo, percebe-se uma tendência à descentralização da gestão desde a
implementação do PNMT. Com a mudança de governo em 2003, o PNMT é extinto
dando lugar ao Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que mantém a
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tendência à descentralização da gestão, dessa vez, entretanto, focando o recorte
territorial da região ao invés do município.
O PRT é apresentado a princípio, no Plano Nacional de Turismo (PNT) 20032007, como um “fator de integração de objetivos, otimização de recursos e junção de
esforços para incrementar a qualidade e a competitividade, aumentando a oferta de
produtos brasileiros nos mercados nacional e internacional” (BRASIL, 2003, p.6).
A proposta do PNT 2003-2007 é a criação de “um novo modelo de gestão
pública, descentralizada e participativa, atingindo em última instância o município,
onde efetivamente o turismo acontece” (BRASIL, 2003, p.12). A descentralização da
gestão do turismo é proposta a partir da composição de um sistema de gestão da
atividade, em seu nível estratégico nacional representado pelo Ministério, Conselho
Nacional de Turismo e pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo (BRASIL, 2003).
O documento propõe ainda “a constituição de 27 fóruns estaduais com a
finalidade de integrar a cadeia produtiva nos Estados e Distrito Federal, facilitando a
implantação do Plano Nacional do Turismo” (BRASIL, 2003, p. 13) e incentiva os
municípios a criarem Conselhos Municipais de Turismo e a organizarem consórcios
“para formar Roteiros Integrados, ofertando um conjunto de produtos turísticos,
completando-se assim o sistema de gestão do turismo brasileiro” (BRASIL, 2003, p.
13).
Nesse contexto, o PRT aparece inserido no Macro Programa 4 - Estruturação
e Diversificação da Oferta Turística, cujo objetivo é “estruturar e aumentar esta
oferta, colocando no mercado, novos produtos de qualidade, compatíveis com
diversidade cultural e contemplando as diferentes regiões brasileiras se constituem
um grande desafio” (BRASIL, 2003, p. 37).
O PRT é detalhado em um documento específico com suas diretrizes
operacionais, em que se apresenta como “um modelo de gestão púbica
descentralizada, coordenada e integrada” (BRASIL, 2004, p.11). Sua proposta é
“transformar as ações, antes centradas nos municípios, em uma política pública
mobilizadora, capaz de promover mudanças por meio de um planejamento
sistematizado e participativo” (BRASIL, 2004, p. 9), assumindo que “o trabalho
envolve negociações permanentes entre as instâncias envolvidas, articulação de
acordos diversos e planejamento das ações de forma participativa, visando à
integração entre municípios, estados e países” (BRASIL, 2004, p.11).
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Para o Ministério, a regionalização deve ser entendida como “a organização
de um espaço geográfico em regiões para fins de planejamento, gestão, promoção e
comercialização integrada e compartilhada da atividade turística” (BRASIL, 2004, p.
11). O documento ressalta ainda que a descentralização é condição básica para
efetividade da política e, nesse contexto ela é representada pelas seguintes ações:

Estímulo à ampliação das possibilidades de organização da
sociedade; criação e fortalecimento de espaços de participação;
desconcentração
das
responsabilidades
na
gestão
do
desenvolvimento do turismo; de conquista e exercício da autonomia,
assim como do poder decisório entre as instâncias municipais,
regionais, estaduais e federais (BRASIL, 2004, p. 16).

As diretrizes do PRT adotam duas abordagens para a descentralização da
gestão. A primeira é uma descentralização de Estado para Estado, com as
responsabilidades indo da União para o Estado, do Estado para a Região Turística,
e da Região Turística para o Município. A segunda abordagem é uma
descentralização do Estado para a sociedade, que atuaria no planejamento e
execução de ações para o desenvolvimento do turismo por meio de colegiados
participativos, assumindo, ainda de acordo com as diretrizes do programa, um papel
de natureza pública (BRASIL, 2004, p.16).
Para tanto, o PRT foi estruturado a partir de três diretrizes políticas
específicas: gestão coordenada, planejamento integrado e participativo e apoio à
comercialização (BRASIL, 2004). O programa identificou inicialmente, cerca de 200
regiões turísticas, a partir das quais se criariam produtos turísticos com o
envolvimento dos agentes sociais do turismo local. Em 2015, o número de regiões
turísticas envolvia 3.345 municípios, divididos em 303 regiões turísticas (BRASIL,
2015).
A importância e abrangência desse programa fez com que no plano nacional
seguinte, PNT 2007-2010 – Uma viagem de inclusão, se transformasse em um
macro programa. Esse plano propõe avançar “na perspectiva de expansão e
fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo”
(BRASIL, 2007a, p. 13), e se mantém pautado na questão da descentralização na
gestão, seguindo a estrutura mostrada na figura 2.
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Figura 2 – Estrutura de Coordenação do Programa de Regionalização do
Turismo

Fonte: MTUR, 2014

Conforme destacam Trentin e Moraes (2014), a região turística não figura na
organização do sistema federativo brasileiro, ao contrário das demais esferas de
ação. Isso se constitui um fator de dificuldade para o funcionamento de instâncias de
governança regionais, conforme abordado ao longo deste trabalho.
A estratégia presente no PNT 2007-2010 consiste em segmentar a oferta e a
demanda turística para fins de planejamento e gestão, “tendo em vista a concepção
de produtos, roteiros e destinos que reflitam as características de peculiaridade e
especificidade de cada região” (BRASIL, 2007a, P. 67). Este documento explica que:

O contexto da regionalização pressupõe uma ampla convergência de
interesses em uma rede de relações com foco no mercado e intensa
integração econômica e social, com capacidade de produzir uma
interação dinâmica entre diferentes setores para o desenvolvimento
sustentável do turismo. O adensamento, a integração e a
abrangência dessa rede são os mecanismos centrais de
fortalecimento da dinâmica regional, constituindo uma ferramenta
importante do processo de gestão compartilhada do PNT. (BRASIL,
2007a, P. 68)

Para priorizar destinos nos quais perpassariam esses roteiros, foram
utilizadas avaliações do Plano de Marketing Turístico Internacional (Plano Aquarela),
do Plano de Marketing Turístico Nacional (Plano Cores do Brasil), e outros estudos e
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investigações sobre investimentos do governo federal e sobre as potencialidades
desses destinos e, a partir dessas informações, foram escolhidos 65 destinos
considerados indutores para o desenvolvimento nas regiões turísticas em que se
encontram, servindo como modelos para o desenvolvimento turístico-regional
(BRASIL, 2007a).
Entre 2007 e 2015, a priorização de investimentos em regiões turísticas teve
por base esses 65 destinos indutores e foi indicada a possibilidade de aumento
desse número. Contudo, de acordo com o Ministério, após oito anos de estratégia
detectou-se que “muitos desses destinos ainda não são capazes de atrair e distribuir
significativo número de turistas para seu entorno e dinamizar a economia do
território em que está inserido, como inicialmente era esperado” (BRASIL, 2015,
p.24).
Assim, no final de 2015 o Ministério adotou uma nova metodologia para
hierarquizar os destinos turísticos, com o objetivo de “categorizar os municípios
inseridos nas regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, instituído a partir do
Programa de Regionalização do Turismo” (BRASIL, 2015, p. 15). Com base em
variáveis como número de estabelecimentos e empregos formais no setor de
hospedagem e estimativa de fluxos turísticos domésticos e internacionais, os
municípios foram agrupados em 5 categorias (A, B, C, D e E) com características
semelhantes. Percebe-se que tal critério é estritamente econômico. De maneira
geral, Fratucci (2008) realiza a seguinte crítica sobre essa tendência economicista
redutora das políticas públicas de turismo:

Os gestores públicos vêm se apropriando apenas do turismo como
atividade econômica, deixando de lado, total ou parcialmente, as
outras dimensões do fenômeno socioespacial. Conseqüentemente,
os estudos e as diretrizes políticas (públicas e privadas) resultantes
abrangem unicamente as variáveis econômicas da atividade, não
contemplando suas variáveis espaciais, culturais e sociais. O espaço
é compreendido e citado apenas como suporte e matéria prima para
a atividade econômica, tornando-se bastante visível a priorização,
nas políticas do setor, dos interesses de apenas um dos agentes do
turismo, os empresários. Os demais agentes (turista, poder público,
trabalhadores e comunidade receptora) não vêem seus interesses e
necessidades contemplados diretamente, mesmo quando os
discursos apontam para isso (FRATUCCI, 2008, p. 65).
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Em relação ao Plano Nacional de Turismo, após um hiato de 3 anos (já que a
abrangência do plano anterior era indicada entre 2007-2010), o PNT 2013-2016 traz
um diagnóstico sobre as ações promovidas pelo Ministério até então. Sobre a gestão
descentralizada, o documento reconhece que:

Ainda que se tenha institucionalizado essa rede de cooperação
representada pelo Sistema Nacional de Turismo, é necessário
avançar no apoio às ações que promovam a organização e a
integração institucional, motivando a participação e a ampliação da
representatividade dos agentes produtivos nas diferentes instâncias
de governança que integram o modelo de gestão descentralizada
(BRASIL, 2013, p. 44).

Nesse sentido, Zapata (2009) pondera que:

Na prática, no entanto, os avanços, apesar de interessantes, são
insuficientes, porque a descentralização de recursos e de poder
decisório, é também muito incipiente. Por outro lado, existe uma
cultura arraigada nos territórios, fundada nos velhos modelos mentais
do não exercício do protagonismo e atitudes pouco propositivas que
impedem maiores avanços. Tanto por parte dos empresários como
da sociedade, a expectativa é a de que os governos, nos seus
diversos níveis, tragam as soluções para os desafios encontrados.
Há uma desconfiança entre os atores, com raízes na política
clientelista e de troca de favores (ZAPATA, 2009, p. 24).

Sobre o PRT, o PNT 2013-2016 aponta para a sua continuidade, “apoiando
ações de fortalecimento institucional, promovendo o planejamento, a qualificação e
as práticas de cooperação entre os diferentes atores, públicos e privados, na busca
da competitividade” (BRASIL, 2013, p. 56).
Em sua avaliação sobre o PRT, Trentin e Fratucci (2011) identificam que uma
das grandes dificuldades do programa foi conseguir promover efetivamente uma
integração entre os agentes sociais, premissa básica para o funcionamento do
programa. Os autores explicam que:

No PRT, apesar de suas propostas serem direcionadas à criação de
produtos turísticos regionais e sugerirem o envolvimento de
praticamente todos os agentes sociais envolvidos com o turismo, o
PRT não conseguiu os resultados esperados como previa,
sinalizando que a falta de interação entre aqueles agentes ainda é
significativa. Os produtos regionais devem ser resultados da
organização dos agentes envolvidos; para tanto, torna-se necessário
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que essas interações evoluam para inter-relações dinâmicas e
complementares, que irão compor a organização/sistema turístico de
cada região envolvida (TRENTIN, FRATUCCI, 2011, p. 846).

Esses autores afirmam que esse diagnóstico está relacionado com a falta de
preparação dos municípios para a gestão da atividade e formatação dos produtos,
pois sem a organização dos municípios há uma grande dificuldade dos arranjos e
redes regionais se estruturarem, “tendo em vista que o nível administrativo que
estabelece as legislações e normas básicas para o seu desenvolvimento é o do
município” (TRENTIN, FRATUCCI, 2011, p. 847).
A complicação aqui presente deve-se ao fato de termos uma atividade que
ultrapassa fronteiras municipais, que inclusive incentiva a criação de instâncias de
governança para administração do território regionalizado (conforme será visto
posteriormente), mas que não possui nenhuma instância administrativa de governo
capaz de legislar essa escala.
Cerqueira (2009, p. 206) comenta que instância, nesse caso, “tem o
significado de ente organizacional” e governança, pode ser conceituado como “a
capacidade que os governos têm de criar condições e de responder às demandas
da sociedade” (CERQUEIRA, 2009, p. 206). Conforme, será visto na seção a seguir,
este termo, é, entretanto, controverso.

2.3 INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE TURISMO
O conceito de governança é relativamente impreciso e, de acordo com
Rhodes (1996) possui pelo menos seis aplicações: pode se referir ao estado
mínimo, à governança corporativa, ao novo gerenciamento público, à boa
governança, ao sistema sócio cibernético, e às redes com organização própria.
A

partir

dessas

aplicações,

o

autor

lista

características

que

são

compartilhadas entre elas: (1) a interdependência entre organizações; a governança
é mais ampla que o governo, pois inclui agentes não estatais. Com isso, a fronteira
entre público, privado e voluntário se torna opaca; (2) há interações contínuas entre
os membros da rede, causada pela necessidade de troca de recursos e negociação
de propósitos compartilhados; (3) comportam interações com base na confiança e
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regulada pelas regras do jogo negociadas e acordadas pelos participantes da rede
(RHODES, 1996).
Com a governança, possibilita-se um nível significante de autonomia de
agentes (população residente, agentes de mercado, etc.) perante o Estado, dado
que eles são auto organizados e não controlados pelo Estado, que não ocupa uma
posição privilegiada ou soberana perante os demais agentes, embora possa orientar
essas redes de forma indireta (RHODES, 1996).
Gonzáles e Trentin afirmam que o conceito de governança é um dos que tem
gerado mais literatura nos últimos anos, tanto na ciência política como em outras
áreas de conhecimento. As discussões sobre o termo questionam se existem ou
deveriam existir novas formas de governar adaptadas às mudanças ocorridas na
sociedade nos últimos anos (GONZALES, TRENTIN, 2014, s.p.).
Na definição do Banco Mundial, a governança é definida como a maneira pela
qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais de um
local para seu desenvolvimento (WORLD BANK, 1992). Souza (2006, p. 176) aponta
que essa visão do Banco Mundial se vinculou a ideia de “privatizações, austeridade
fiscal, corte nos gastos públicos, desregulamentação da economia e das relações
capital/trabalho e ‘descentralização’”, inclusive passando para Organizações não
governamentais (ONGS) e outras instituições, funções que antes eram atribuições
do Estado, o que para Gonçalves (2005) tem levado à redefinição do conceito de
soberania estatal pela emergência de uma governança global. Não é esta a
concepção, entretanto, que adotaremos ao sentido de governança aqui.
Para Rhodes (2007), governança seria um novo processo de governo, ou a
mudança nas condições da regulação social ou um novo método para governar a
sociedade. As ideias sobre governança também estão relacionadas com os
processos de rupturas e transformações sociais ocasionados pela globalização e
desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (ZAPATA, 2009).
Zapata afirma que tais mudanças “estão transformando nossa tradicional
sociedade hierárquica em uma sociedade horizontalizada e em rede” (ZAPATA,
2009, p. 10), originando assim, “uma nova forma de governar, 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” (ZAPATA,
2009, p.11).
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Nesse contexto, o termo governança está relacionado, portanto, à capacidade
de gerar resposta às demandas da sociedade, não só por parte governo, mas
também por todas as representações sociais, emergindo assim um processo de
descentralização

do

processo

decisório

e

da

proposição,

implantação

e

acompanhamento de políticas de forma compartilhada entre Estado, organizações
sociais e agentes econômicos (ARNS, 2009).
No Brasil, o conceito de governança, tal qual se refere esse trabalho, está
relacionado com o advento de movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980 que
buscavam se consolidar como novos agentes nas relações entre o Estado e a
sociedade civil. Esses movimentos populares (movimento social, movimento sindical,
ONGs, etc.) se fortaleceram em um contexto de disputas políticas e se legitimaram
como oposição ao poder dominante do Estado centralizador e autoritário (décadas
de 1960 a 1980) e ao neoliberalismo (décadas de 1980 e 1990) (ARNS, 2009).
O processo de democratização, pelo qual o país passa a partir da década de
1980, abre espaço para que essas forças políticas, constituídas principalmente na
luta contra o regime ditatorial, passem a atuar com uma postura de negociação e
atuação conjunta, expressa na bandeira da participação da sociedade civil e do
encontro entre Estado e sociedade civil, a partir do aumento do associativismo, da
consolidação de movimentos sociais organizados, da reorganização partidária, etc.,
tendo a Constituição de 1988 como um marco desse processo (DAGNINO, 2002a).
Zapata (2009) afirma que a governança está relacionada com os padrões e
estruturas de interação entre agentes públicos e privados para formação de
consenso e tomada de decisões conjuntas, de forma mais cooperativa, em um
regime democrático. Para a autora, a governança implica em uma maior
transparência na tomada de decisões, “com a explicitação dos diferentes interesses
envolvidos, a construção de consensos, a resolução de conflitos e a compreensão
do que seja a nova visão de liderança compartilhada” (ZAPATA, 2009, p. 12). Assim,
a autora nos propõe a governança como sendo a “estrutura de relações entre os
diferentes atores, por meio da qual se toma decisões sobre a coisa pública, com
visão de longo prazo” (ZAPATA, 2009, p. 13).
É importante, porém, não confundir o termo governança como sinônimo de
gestão participativa, embora os termos sejam complementares. Arns (2009) explica
que:
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A governança refere-se ao ambiente político e institucional no qual se
processam as disputas de interesses e os conflitos e ao processo de
coordenação capaz de garantir uma gestão democrática, a
participação dos diferentes atores e compartilhar responsabilidades
com setor privado e sociedade civil organizada, enquanto que a
gestão participativa refere-se mais a processos e instrumentos de
tomada de decisões e implementações de ações (ARNS, 2009, p.
89).

Também não se deve confundir o conceito de governança com o conceito de
governo. Gonçalves (2005, s.p.) afirma que “a governança é um conceito
suficientemente amplo para conter dentro de si a dimensão governamental”. Zapata
(2009, p. 11) complementa tal posição afirmando que “governança contempla a
capacidade institucional na gestão pública, com a participação de diferentes atores,
ou seja, governo, agentes de mercado e sociedade civil”. Assim, “enquanto a
governabilidade tem uma dimensão essencialmente estatal, vinculada ao sistema
politico-institucional, a governança opera num plano mais amplo, englobando a
sociedade como um todo” (GONÇALVES, 2005, s.p.).
Nesse contexto, há uma mudança de paradigma, pois, passa-se de uma
noção de governo com um Estado centralizador do poder político, monopolizando as
decisões de interesse coletivo para um contexto em que essas decisões são fruto de
discussões entre as instituições e a sociedade (ZAPATA, 2009).
Entretanto, se por um lado o discurso da descentralização da gestão e de
novas formas de governança se relacionam com uma maior participação dos
diversos setores da sociedade civil nas decisões públicas, por outro, podem servir
também aos ideais neoliberais de minimização da importância do Estado, conforme
leitura de Bauman e Bordoni (2016) apresentados na seção 2.1.1. Santos Junior,
Azevedo e Ribeiro (2004) corroboram essa visão afirmando que:

Nesta agenda, os objetivos de aumento da participação da gestão
local se justificam apenas em razão das ameaças a uma suposta
crise de governabilidade das cidades e da necessidade de coesionar
as forças locais para aproveitarem as oportunidades criadas pela
globalização.(...) Ao mesmo tempo, prega-se a concepção da
governança em contraposição à clássica concepção do governo
regulador dos interesses privados em nome do interesse público pelo
qual o governo tem responsabilidade perante a sociedade. O
governo deve ter uma função habilitadora cuja concretização
implicaria a adoção de práticas de interação direta entre o governo,
as forças do mercado e da sociedade, através das quais é definido o
interesse público. É em razão desta reformulação do papel dos
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governos e dos procedimentos pelos quais se estabelecem entre
interesse público e interesses privados que o tema da participação é
incorporado na agenda liberal (SANTOS JUNIOR, AZEVEDO e
RIBEIRO, 2004, p. 13-14).

Ressalta-se, ainda, que a governança não é um movimento isolado da
sociedade civil em busca de maiores espaços de participação e influência, e sim, a
ação conjunta entre Estado e sociedade na busca de soluções aos problemas
comuns (GONÇALVES, 2005). A presença desses agentes não estatais é, no
entanto, condição sine qua non para a prática da governança, contribuindo com
opiniões capazes de influir nos resultados de políticas públicas, na regulação
internacional, na produção e revisão de normas, dentre outros campos. É
necessário, entretanto, estabelecer regras e normas para tal participação
(GONÇALVES, 2005).
Gonçalves (2005) também nos alerta para o fato de que, atualmente, há uma
tendência tanto nos Estados nacionais quanto nas organizações internacionais e
empresas privadas para a valorização e afirmação da necessidade de construção da
governança, tornando implícito que sua adoção é um elemento positivo, sendo a
governança relacionada necessariamente a boa governança. O autor questiona,
entretanto, sobre a existência de falhas no processo de construção da governança,
indagando: “a má governança seria simplesmente a “ausência” de governança, ou
há espaço para uma discussão maior sobre os métodos e planos de sua construção
e implementação?” (GONÇALVES, 2005).
Pensando neste questionamento, Scott, Baggio e Cooper (2008), elencaram
alguns quesitos (figura 3) que de acordo com diferentes autores seriam parâmetros
para estabelecer uma boa governança:
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Figura 3- Princípios da Boa Governança
Princípio

Participação

Estado de Direito

Explicação
Participação de
diversos grupos /
indivíduos
Liberdade de
associação e
expressão
Marcos legais justos
Proteção dos direitos
humanos
Poder judicial
independente e força
de polícia
incorruptível

Desafios

Referências

Nem todos os grupos e
indivíduos têm a mesma
capacidade de participar
na formulação de
políticas.

Marsh (2002)
Thompson &
Pforr (2005)
Ager & Löfgren
(2006)

A menos que as redes
tenham o apoio da
burocracia e do judiciário,
as decisões e a ação da
rede podem não ser
legitimadas

Ager & Löfgren
(2006)
March & Olsen
(1995)

As redes informais
podem não ter regras
claras e as diretrizes de
associação podem ser
um problema
As decisões podem não
ser representativas dos
membros da rede
Os membros da rede
podem ter capacidade /
expertise variados para
responder a todos os
problemas

Transparência

As decisões seguem
as regras e diretrizes
A informação está
disponível
gratuitamente

Capacidade de
resposta

As instituições
atendem as partes
interessadas em
tempo hábil

Orientação para o
consenso

Mediação de
diferentes interesses
para chegar a um
acordo sobre o que é
no melhor interesse
de toda a comunidade

Existe uma possível
tensão entre a influência
da autoridade executiva e
a maioria das coalizões

Marsh (2002)
Pforr (2004)

Equidade e inclusão

Processo participativo
livre de exclusão
Empoderando
minorias para
participar

Poderosos interesses
podem procurar
ativamente marginalizar
outros interesses

Ager & Löfgren
(2006)
Sorensen &
Torfing (2004)
Thompson &
Pforr (2005)

Instituições que
aproveitam ao
A eficácia da rede pode
máximo os recursos
ser influenciada pelo fato
para atender às
Eficácia e eficiência
de o governo aceitar sua
necessidades da
contribuição como
sociedade
legítima
Uso sustentável dos
recursos
Os interesses
governamentais e não
A rede pode não
governamentais são
representar interesses
Prestação de Contas
informados perante
públicos amplos, mas
as pessoas afetadas
interesses seculares
pelas suas decisões e
pelo público em geral
Fonte: adaptado de Scott, Baggio & Cooper (2008)

Ager & Löfgren
(2006)
Torfing (2004)

White (2001)

White(2001)
Ager & Löfgren
(2006)

White(2001)
Ager & Löfgren
(2006)
Sorensen &
Torfing (2004)
March & Olsen
(1995)
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Santos Junior, Azevedo e Ribeiro (2004) colocam que as práticas de
governança estão relacionadas à maneira como se organizam os arranjos
institucionais de interação entre governo, mercado e sociedade. Dependendo das
ações relacionadas abaixo, para os autores, os resultados podem divergir muito em
relação ao capital social mobilizado nesses colegiados e a institucionalização de
práticas democráticas:

(i) bloquear ou minimizar as práticas clientelistas vigentes e a captura
das esferas públicas por interesses coorporativos e particularistas,
através de procedimentos institucionais, como também pela
disseminação de uma cultura democrática que se incorpore às
práticas dos atores e que possa sobrepor-se hegemonicamente à
cultura política não-democrática presente no sistema político
brasileiro; (ii) gerar práticas e estruturas horizontais de participação,
capazes de produzir ‘capital social’; (iii) empoderar grupos sociais em
situação de vulnerabilidade e exclusão de forma a reduzir o impacto
das relações assimétricas de poder; (iv) reforçar vínculos
associativos dos grupos locais, suas mobilizações e suas
organizações representativas, de forma a incentivar e fortalecer as
relações de interação entre os diferentes atores com presença na
esfera pública. (SANTOS JUNIOR, AZEVEDO e RIBEIRO, 2004, p.
20).

A governança também pode estar relacionada ao desenvolvimento territorial.
Arns (2009) afirma que a governança está relacionada com a formação cidadã a
partir dos mecanismos de decisões compartilhadas de modo que os sujeitos
“ocupem espaços de tomada de decisão e influam como sujeitos sociais na
determinação dos rumos do desenvolvimento de seus territórios” (ARNS, 2009, p.
91).
Dallabrida (2011) também relaciona a governança ao desenvolvimento
territorial, por meio do conceito de ‘governança territorial’ definida pelo autor como
“as iniciativas ou ações que expressam à capacidade de uma sociedade organizada
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e
cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais” (DALLABRIDA, 2011,
s.p.).
Para Dallabrida (2011), os atores estariam organizados em redes de poder
socioterritorial. Esse último termo seriam segmentos da sociedade organizados
territorialmente, assumindo posição hegemônica capaz de dar direção políticoideológica ao processo de desenvolvimento. Representantes de diferentes redes de
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poder socioterritorial assumiriam a prática da gestão territorial de forma democrática
e descentralizada a partir da criação de pactos advindos da construção de
consensos mínimos, o que é chamado pelo autor de concertação social
(DALLABRIDA, 2011). O autor também ressalta que o exercício da governança
necessariamente é realizado através de relações de poder ou seja, são relações
conflituosas por conta de interesses divergentes.
O conceito de governança territorial de Dallabrida (2011) possui elementos
importantes para as discussões apresentadas neste trabalho, como a relação entre
governança, território e redes e os conflitos presentes nessas relações por conta dos
diferentes interesses e lógicas por traz de cada agente social participante do
processo de governança.
O conceito de governança é apropriado pelo setor do turismo, diante da
necessidade de buscar novas formas de tomar decisões coletivas que permitam um
papel mais ativo de diferentes agentes sociais (GONZÁLES, 2014). Para Gonzáles a
governança turística pode ser entendida como a busca de novas formas de tomada
de decisões coletivas sobre assuntos que implicam a gestão de conflitos de
interesse e que tratam de impulsionar processos de inovação social, fortalecimento
de atores minoritários do sistema e mudança das dinâmicas turísticas geradoras de
impactos negativos. (GONZÁLES, 2014).
Para a autora, a ideia de governança turística deve provocar reflexões sobre
os seguintes elementos: (1) se trata de uma ideia ligada à função de governo, tanto
como processo social como em referência a atores governamentais, sendo
necessário distinguir a governança turística dos processos de cooperação do
governo com o setor privado; (2) não há princípios de hierarquia ou de mercado nas
relações entre os agentes sociais, de forma a ampliar a cooperação e interação
entre eles para a tomada de decisões que visem a competitividade e
sustentabilidade do destino; (3) no processo há uma estrutura institucional pública
que pode exercer função de autoridade buscando a gestão de conflitos; (4) é uma
atividade orientada a objetivos concretos por meio da seleção de métodos e
técnicas; (5) supõe o estabelecimento de canais que permitam um trabalho conjunto
entre diversos agentes e o desenho de novos processos de gestão e
desenvolvimento público e coletivo (GONZÁLES, 2014).
A autora alerta que a governança se trata, certamente, de um termo em moda
na academia e na política que, se utilizado sem reflexão, pode ser parte de uma
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retórica banal ou ainda, conter propostas de novas formas de coordenação sociais
com base no mercado, disfarçadas pela ideia de melhorar os processos de
governança. O ponto positivo do conceito está relacionado, ao contrário, com a
necessidade sentida pelos cidadãos em melhorar os processos coletivos de tomada
de decisões (GONZÁLES, 2014).
No caso das instâncias de governança de turismo, Cerqueira (2009, p. 207)
as conceitua como “uma organização social que conta com a participação de
representações do poder público, da sociedade civil organizada e de entidades
empresariais vinculadas ao turismo em determinado território”. O autor ainda explica
que, de forma geral, elas constituem-se em “em espaços de articulação dos atores
sociais e de proposição, análise e monitoramento de políticas, planos e projetos na
área do turismo sustentável” (CERQUEIRA, 2009, p.207).
Dagnino (2002a) afirma que, devido à diversidade de composição desses
espaços, do sucesso, dificuldades e limites encontrados nos mesmos, eles
constituem um cenário rico para pesquisa que permitiria uma análise “da
heterogeneidade e complexidade da composição da sociedade civil, bem como o
embate entre as diferentes concepções de desenho democrático que a compõem”
(DAGNINO, 2002a, p. 12).
O Ministério do Turismo, no documento de diretrizes operacionais do PRT,
explica que todos os processos que envolvem planejamento, desenvolvimento e
implantação de planos estratégicos necessitam de uma organização encarregada
em coordenar, acompanhar e gerir esses processos. No caso do Programa de
Regionalização há uma orientação para “reconhecer, institucionalizar ou fortalecer
uma organização representativa dos poderes público, privado, do terceiro setor e da
sociedade civil organizada dos Municípios componentes da região turística em foco”
(BRASIL, 2007c, p.16), que assuma o papel de executora da proposta, chamada
Instância de Governança Regional.
Segundo o PRT, a instância de governança “será constituída a partir de
processos de sensibilização, mobilização, identificação e capacitação – apropriada e
específica – de atores com representatividade nos Municípios da região turística”
(BRASIL, 2004, p. 27), baseados nos princípios da participação, sustentabilidade,
integração e descentralização (BRASIL, 2007c).
Nesse contexto, a regionalização do turismo está diretamente relacionada à
institucionalização de uma instância de governança. De acordo com Silveira, Paixão
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e Cobos (2006), o grande desafio da regionalização é a institucionalização dessas
instâncias, pois o êxito desse Programa depende do bom andamento desses
arranjos e sua capacidade gerencial em uma esfera que não possui representantes
tradicionais.
Procurando contribuir para a constituição das instâncias de governança e
orientar os diversos agentes sociais envolvidos com o turismo, o Ministério lançou
uma série de cadernos técnicos com os principais conteúdos relacionados ao PRT,
dentre os quais está a institucionalização de uma instância de governança. Esse
documento explica que institucionalizar uma instância de governança significa
“estabelecer uma organização para decidir e conduzir o desenvolvimento turístico de
uma região” (BRASIL, 2007c, p.14).
A definição do Ministério para governança coincide com a de Cerqueira
(2009) e está estritamente relacionada a governo, dado que indica que governança
como “a capacidade de administrar ou, mais especificamente, como a capacidade
que os governos têm de criar condições e de responder às demandas da sociedade”
(BRASIL, 2007c, p.16). O documento “Institucionalização de uma instância de
governança” elaborado pelo Mtur no contexto do PRT, aponta que em se tratando de
governança social ou democrática, “essa capacidade de governar pressupõe uma
administração participativa que envolve as populações locais na elaboração,
monitoramento e, em alguns casos, na execução de políticas públicas” (BRASIL,
2007c, p.16).
Em uma definição mais ampla o Ministério do Turismo afirma que instância de
governança regional é “uma organização com participação do poder público e dos
atores privados dos municípios componentes das regiões turísticas, com o papel de
coordenar o Programa em âmbito regional” (BRASIL, 2007c, p.16).
Do ponto de vista do seu caráter jurídico, as instâncias podem ser privadas,
públicas ou privadas e públicas, na forma de fórum, conselho ou outro tipo de
colegiado de acordo com as necessidades de cada região (BRASIL, 2004; 2007c).
O quadro apresentando na Figura 4 apresenta os objetivos e estratégias para
se institucionalizar uma instância de governança, de acordo com o PRT:
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Figura 4- Institucionalização de uma Instância de Governança
criar comunicação regional para a operacionalização do PRT;
Objetivos

coordenar todo o processo da regionalização do turismo de uma região turística;
descentralizar as ações de coordenação do processo, deslocando-as da União
para o Estado, e deste para as regiões turísticas.
organizar e coordenar os diversos atores para trabalhar com o foco centrado na
região turística, de modo a considerar as especificidades de cada município;
avaliar e apoiar os projetos elaborados pelos diversos agentes do processo de
consolidação da região turística, quando necessário;
mobilizar parceiros regionais para integrarem o PRT;

Estratégias

participar do planejamento e apoiar a gestão dos roteiros e produtos turísticos;
integrar as ações intra-regionais e interinstitucionais;
realizar o planejamento, o acompanhamento, a monitoria e a avaliação das
estratégias operacionais do Programa no âmbito regional;

captar recursos e otimizar seu uso.
Fonte: BRASIL, 2007c, p.20

O Ministério do Turismo sugere que sejam resgatadas e levantadas
informações sobre as instâncias já existentes nas regiões e se analise a
possibilidade de a instância encontrada assumir o papel da coordenação geral do
Programa, com o cuidado de verificar “a necessidade de fortalecimento, ampliação
ou recomposição da mesma, com foco na abrangência do Programa e na
representatividade dos diversos setores envolvidos” (BRASIL, 2004, p. 27).
Caso não seja identificado uma instância de governança regional, sugere-se a
institucionalização da mesma, “com base na transparência, representatividade dos
setores envolvidos na atividade e das áreas de abrangência, de forma participativa e
compartilhada” (BRASIL, 2004, p. 27).
Para o Ministério do Turismo, as questões relacionadas à descentralização da
gestão e à participação são “resultantes da pressão social gerada pelos conflitos
entre grupos da sociedade” (BRASIL, 2007c, p.15), corroborando com a leitura de
Dagnino (2002a) e indica que, por isso, a melhor forma de atuação da instância é a
cooperação. Para tanto, indica que cooperar significa trabalhar em conjunto e que a
cooperação “torna-se condição essencial para uma atuação conjunta, na qual poder
público, empresários, sociedade civil e instituições de ensino compartilham a
escolha de prioridades e a participação na tomada de decisões” (BRASIL, 2007c,
p.15).
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Em relação às diretrizes que o Ministério do Turismo propõe em relação à
governança, nos parece conveniente destacar a ênfase dada à necessidade de
participação

de

representatividade

diferentes
dos

agentes

setores

sociais

no

processo,

envolvidos,

no

intuito

de

bem

como

à

formalizar

a

institucionalização da instância de governança como um processo democrático, de
acordo com os preceitos vistos na seção anterior.
Ao mesmo tempo, ao se falar em ‘institucionalizar’ a instância, inclusive com
uma cartilha de orientação de como fazê-lo, parece-nos um processo de cunho
autoritário, vindo de cima para baixo (top-down), com grande influência do governo.
Em nosso entendimento, uma instância de governança, ao contrário, deveria ser
resultado de um processo genuinamente endógeno, a partir da vontade da
sociedade, para que a sua formação possa se constituir efetivamente como espaços
sociais de convivência democrática para a solução de problemas em comum
constituídos a partir da vontade da população, em um processo de baixo para cima.
Caso contrário, a legitimidade das decisões daquela instância pode vir a ser
questionada.

2.4. PARTICIPAÇÃO, REPRESENTATIVIDADE E LEGITIMIDADE DAS DECISÕES
DO SETOR PÚBLICO DO TURISMO
Conforme apontado por Gonçalves (2005) atualmente há a tendência de
relacionar a governança à ‘boa governança’ como se a ‘má governança’ fosse, na
verdade, a ausência da governança. Entretanto, as estruturas de governança
precisam ser questionadas de maneira ampliada e consistente. Gohn (2004) coloca
que a eficácia desses espaços depende de fatores como:

Composição (não apenas numérica, mas qualitativa: quem participa,
que projetos sociopolíticos representa), atribuições, condições para
funcionamento, organização interna, cultura política interna dos
sujeitos
e
espaços
onde
acontecem, mecanismos
de
acompanhamento e avaliação etc) (GOHN, 2004, p.66)

Neste trabalho, dado os seus objetivos mais restritos, nos limitaremos a
investigar as questões relacionadas com a participação, a representatividade e a
legitimidade nos âmbitos das instâncias de governança.
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A institucionalização de uma instância de governança preconiza a
participação de diversos agentes sociais no processo de tomada de decisão. Nesse
contexto, Bordenave (1995) define uma sociedade participativa como “aquela em
que todos os cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto dos bens da
sociedade de maneira equitativa” (BORDENAVE, 1995, p. 25).
Para o autor, o uso frequente do termo participação está relacionado com o
descontentamento em geral com a “a marginalização do povo dos assuntos que
interessam a todos e que são decididos por poucos” (BORDENAVE, 1995, p. 12).
A partir da participação, a sociedade pode exercer um papel mais efetivo de
fiscalização, controle e alocação dos recursos públicos (TATAGIBA, 2002),
dificultando a corrupção e má utilização dos recursos, que não estariam mais
sujeitos a uma liderança centralizada; além disso, a participação pode fortalecer a
consciência crítica e o empoderamento dos cidadãos (BORDENAVE, 1995).
Nesse sentido, o bom funcionamento dos espaços de gestão descentralizada
e democrática, como os colegiados participativos mencionados na seção anterior,
estariam dependentes da forma como interagem a esfera governamental e a
sociedade, ou seja, dependendo da maior ou menor autonomia da sociedade frente
ao Estado e da sua capacidade de mobilização. (SANTOS JUNIOR, AZEVEDO e
RIBEIRO, 2004). Reconhece-se, entretanto, que essa forma de interação é
dependente também da ação governamental, não apenas pela instituição dessas
arenas de interação, mas pela criação de uma cultura cívica:

Podemos assim afirmar que um dos principais problemas da nossa
democracia pode estar relacionado exatamente ao baixo vínculo
entre nosso arcabouço legal e a realidade institucional e social dos
municípios, seja pela fragilidade dos mecanismos locais de garantia
dos direitos de cidadania e o alto grau de desigualdades sociais, seja
pelo padrão de cultura cívica existente, que bloqueia a conformação
de esferas públicas e a participação da sociedade, incidindo,
portanto, sobre as possibilidades de interação entre governo e a
sociedade. (SANTOS JUNIOR, AZEVEDO e RIBEIRO, 2004, p. 19).

Gohn (2004) alerta que a informação é essencial para a participação
democrática, pois não se pode ter igualdade quando alguns setores (como os
representantes de governo) sabem tudo sobre a legislação pertinente, o
funcionamento da máquina pública, etc., quando outros setores, além de não
saberem tem dificuldade em acesso à essas informações. Nesse caso,
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determinados grupos estarão apenas “manipulando-se pessoas e grupos de forma a
controlá-las, e não o contrário, o conselho participando da elaboração e controlando
a execução das políticas públicas” (GOHN, 2004, p.89). É necessário, portanto, a
publicização das informações, necessidades, prioridades, a criação de uma cultura
participativa e ainda condições para atuação como local físico, infraestrutura mínima,
recursos financeiros, ou esses conselhos servirão apenas para reproduzir velhas
práticas sob um novo formato (GOHN, 2004; SOUZA, 2006).
Anseia-se, com a participação, uma reversão do padrão de planejamento e
execução das políticas públicas no Brasil, pois, os mecanismos de participação
obrigariam o poder público a negociar suas propostas com os diferentes agentes
sociais “dificultando a usual ‘confusão’ entre interesse público e os interesses dos
grupos que circulam em torno do poder estatal e costumam exercer influência direta
sobre ele” (TATAGIBA, 2002, p. 48).
Por essas razões, Dagnino (2002b) aponta que o Estado, muitas vezes
resiste aos impulsos participativos, bem como os partidos políticos, que
historicamente se distanciam da sociedade civil e se inclinam na direção do Estado
“limitando sua busca de representatividade na sociedade civil aos momentos
eleitorais e aos mecanismos vistos como os mais eficazes nestes momentos: o
clientelismo, as relações de favor, o personalismo” (DAGNINO, 2002b, p. 279). A
autora aponta ainda que é possível haver embates nesses espaços entre as
organizações da sociedade civil e partidos políticos, gerando conflitos entre a
representatividade das urnas e aquelas articuladas nesses colegiados. (DAGNINO,
2002b)
Hall (2004) também aponta a resistência do poder público a processos mais
participativos por conflito de interesse com grupos comerciais e pelo impacto
econômico que pode ser causado pela maior lentidão nos processos de tomada de
decisões em um processo participativo. Além disso, o autor também expõe que:

Para muitos integrantes do governo, eleitos ou não, o controle da
comunidade também pode ser interpretado como perda de seu poder
e controle sobre o processo de planejamento. De fato, o grau de
envolvimento público no planejamento turístico em quase todo
mundo pode ser mais bem descrito como uma forma de concessões
simbólicas em que as decisões, ou, igualmente importante, a direção
das decisões, já foram determinadas pelo governo (HALL, 2004, p.
56).
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Ressalta-se, entretanto, que no caso do turismo, a participação é
impulsionada pelas ações do Estado. Entretanto, Souza (2006a) apresenta uma
visão pessimista sobre o processo de participação, utilizado pelo Estado como um
subterfúgio para a tomada de suas decisões. O autor aponta que:

O fato de que a ‘participação’ conhece, nos dias que correm,
muitíssimas vezes uma funcionalidade especialmente perversa no
que tange à sobrevida do modelo social vigente, é singularmente
relevante e preocupante, porquanto, além de importante em si, é
ainda um aspecto generalizadamente subestimado. Se, há algumas
décadas, o discurso “participativo” podia servir, notadamente na
Europa e nos Estados Unidos, para ‘seduzir’ e ‘convencer’ uma
parcela da população a ‘deixar-se integrar’ sob a égide do welfare
state e a ‘assumir responsabilidades cidadãs’, na atual quadra da
história a conversa é cada vez mais bem outra, ainda que o
vocabulário nem sempre seja muito diferente do anterior. Longe de
querer ou, principalmente, poder integrar, o sistema, na esteira da
globalização e do processo eufemisticamente denominado de
reestruturação produtiva, expele ou mantém à distância uma
crescente parcela da população do mercado de trabalho formal (...)
seja no ‘Primeiro Mundo’ do welfare state erodido, seja no ‘Terceiro
Mundo” da crise da dívida externa e dos decorrentes ‘ajustes
estruturais’ (e dos inevitáveis ajustes fiscais, privatizações, etc”, as
finanças do Estado (a começar pelos municípios) se acham em uma
situação deplorável, a questão sociopolítica por trás da ‘participação’
como instrumento de governance não é mais (propriamente)
‘integrar’, mas congerir a crise. (...)O que há são constrangimentos e
restrições estruturais e supralocais, contra as quais nem mesmo
administrações locais de esquerda poderão, isoladamente, muita
coisa, especialmente se procurarem tapar o sol com a peneira em
nome de uma lógica eleitoral de fôlego curto. ‘Participação’, por
conseguinte, como uma ferramenta de co-administração da
escassez, de co-gestão da crise – e último recurso de legitimação de
um sistema falido e que se mostra pernicioso para a grande maioria
(os ‘perdedores da globalização’ , os ‘perdedores dos ajustes
estruturais, e por aí vai). Visto que, além disso, o que resta é a
repressão. (SOUZA, 2006a, p.9-11)

Para Bordenave (1995), entretanto, a participação é uma etapa para alcance
da autogestão, “uma relativa autonomia dos grupos populares organizados em
relação aos poderes do Estado e das classes dominantes” (BORDENAVE, 1995, p.
20) e, por isso se constituiria em mais uma razão para alguns representantes do
poder público não apoiarem processos participativos.
Entretanto, mesmo quando processos participativos são adotados, nem todos
querem participar. Para Bordenave (1995), a participação possui duas bases
complementares: “uma base afetiva – participamos porque sentimos prazer em fazer

74

coisas com outros – e uma base instrumental – participamos porque fazer coisas
com outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinho” (BORDENAVE, 1995, p.
16). Entretanto, Gastal e Moesch (2007) apontam que essa participação só ocorrerá
efetivamente se os agentes locais compreenderem a realidade dos espaços em que
estão inseridos, o fenômeno turístico, e saberem o que a comunidade pretende dele.
O processo participativo, não é simples, exige tempo e investimento na
formação de recursos humanos e na construção de metodologias capazes de lidar
com as especificidades de cada local (IRVING, 2009), caso contrário corre o risco de
cair em planejamento generalista que não considera a realidade local, disfarçado
sob a ideia de construção coletiva.
Além disso, Ferreira (2010) indica que a palavra participação carrega a mítica
de que através dela, é possível se chegar a um ‘consenso social’ entre os diversos
setores sobre as decisões políticas. Entretanto, “o consenso não é mais do que um
acordo alcançado por pessoas com opiniões essencialmente diferentes, um produto
de negociações e compromissos difíceis, de muita disputa e contrariedade, e murros
ocasionais” (BAUMAN, 2003, p. 15).
É utópico imaginar que todas as pessoas inseridas em um grupo social
possuem os mesmos interesses ou opiniões, por isso, se torna extremamente
complexo falar em participação como se a comunidade participante fosse um ente
único, sem embates, jogos de força e poder e disputas internas. Bauman (2003) faz
uma

analogia

da

comunidade

com

uma

fortaleza

sitiada,

continuamente

bombardeada por inimigos e assolada pela discórdia interna, bem diferente de uma
ilha de entendimento natural que a palavra pode remeter em um primeiro momento.
Mesmo com muito debate e negociação muitos conflitos não podem ser resolvidos,
pois indicam pontos de vista diferentes que entram em disputas que não podem ser
superadas (FERREIRA, 2010).
Não se considera aqui que essa heterogeneidade seja impeditiva para a
tomada de decisões em uma instância de governança, e sim que essas diferenças
devem ser ouvidas e consideradas. Acredita-se que é por meio do confronto
argumentativo e da tentativa de diálogo entre os diversos agentes sociais que
advém a força e legitimidade dessas decisões (TATAGIBA, 2002).
Os estudos de Ferreira (2010) mostraram que há diversas razões que
motivam a participação na instância de governança local, incluindo o sentimento de
pertencimento a um grupo ou ainda, interesse em estar informando sobre o que
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ocorre na localidade. Porém, há uma grande parcela da população que não participa
“por razões diversas que vão desde as dificuldades de se ausentar do trabalho para
ir a reuniões, ou se transportar até os locais escolhidos, a até mesmo não saber o
que fazer nelas” (FERREIRA, 2010, p. 86). Nesse sentido, Souza (2006a) aponta
que:

A percepção da participação direta como um fardo, do qual os
representantes eleitos aliviam os cidadãos comuns, não é um dado
da natureza, mas sim um valor destilado pela ideologia que estimula
a apatia política, o privatismo e o desinteresse pelos assuntos
coletivos. Ironicamente, muita gente, apesar da usual desconfiança
em relação aos políticos profissionais, acha mais razoável entregar a
outrem o poder de decidir sobre assuntos que afetam a sua vida.
Essas pessoas não fazem ideia de que esse pode ser um
comportamento assaz funcional para um sistema de dominação que,
de um modo ou de outro, as prejudica, ao tolher sua liberdade; e
essa cegueira e esse comodismo são inoculados pela ideologia
dominante, a qual encontra guarida nos grandes meios de
comunicação de massa e em grande parte da intelligentsia. (SOUZA,
2006a, p.186).

Jenkins (1993 apud HALL, 2004) aponta alguns dos principais impedimentos
à participação pública no processo de planejamento turístico: dificuldade de
compreensão de questões técnicas e complexas, falta de ciência ou compreensão
do processo de tomada de decisões, dificuldade em obter e manter a
representatividade, apatia dos cidadãos, aumento dos custos e do tempo do
processo e efeitos negativos sobre a eficiência da tomada de decisão.
Outro ponto colocado nos estudos de Ferreira (2010), e mais emblemático,
são aqueles que não participam por acreditar ser uma perda de tempo já que o que
têm a dizer não é ouvido. De certa forma, a própria formalidade das reuniões tende a
tornar o processo mais legalista e isso pode prejudicar a participação daqueles que
não estão acostumados ou não se sentem à vontade no ambiente (HALL, 2014).
Tais experiências, no entanto, não vão ao encontro do proposto pelas diretrizes do
PRT mencionadas anteriormente, que condicionam a efetivação de uma instância de
governança a mobilização, sensibilização e capacitação dos agentes sociais para
participação nesses espaços.
É necessário questionar ainda os representantes de grupos que são
selecionados para participar nos colegiados de discussão, pois, nem sempre, essa
voz é efetivamente representativa no processo, conforme a expectativa para uma
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gestão descentralizada que de fato represente a realidade local. A representação
não se expressa apenas em termos quantitativos e sim, qualitativos, tendo “alcançar
segmentos

diferenciados,

que

sejam

representativos

tanto

das

carências

socioeconômicas e das demandas sociais” (GOHN, 2004, p. 61).
Santos Junior, Azevedo e Ribeiro (2004) colocam que parece ser evidente
que a capacidade desses colegiados serem canais de interação entre governo e
sociedade, depende da representatividade democrática de seus membros, pois
esses espaços estão ancorados nos princípios a seguir destacados:

(i) a representatividade das instituições do poder executivo
(democracia representativa);
(ii) o compromisso político do governo com essas esferas públicas,
do qual depende o cumprimento das decisões tomadas em seu
interior;
(iii) a organização da sociedade em associações civis (representação
semidireta), já que os conselhos são espaços de representação dos
interesses dos setores sociais que estão organizados e;
(iv) a representatividade e autonomia das organizações sociais em
relação ao governo, de forma que as posições assumidas pelos
conselheiros dessas entidades expressem, de fato, os interesses
sociais existentes em dado contexto social (SANTOS JUNIOR,
AZEVEDO e RIBEIRO, 2004, p. 25)

Entretanto, o papel de representante não é simples tampouco. A participação
em uma instância de governança pressupõe que o indivíduo que representa um
grupo deixe de lado sua opinião individual para emitir a opinião do grupo. Mas isso
supõe uma homogeneidade do grupo, um consenso de opiniões e para tanto,
deveria existir uma organização no grupo e formação canais de interação
permanente entre o grupo e o representante, para que este possa ter respostas
prontas emitidas pelo grupo em cada situação, o que, pragmaticamente, é difícil
executar (FERREIRA, 2010).
É preciso considerar também que os representantes não necessariamente
são escolhidos por votação, sendo essa escolha, na verdade, fruto de questões
como: relações pessoais, alianças, compadrios, troca de favores, etc. (FERREIRA,
2010). E ainda, que tais desvios não ocorressem, “no dia-a-dia da representação
não há tempo (e às vezes não há interesse) de fazer circular todas as informações e
tirar uma posição do grupo” (FERREIRA, 2010, p. 95), sendo muitas vezes a opinião
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do representante, sem discussões ou debates a “decisão” do grupo. Nesse sentido,
Tatagiba (2002), tratando as instâncias de governança como conselhos, aponta que:
Se por um lado as deficiências nas comunicações dos conselheiros
com suas bases se traduzem na conformação de públicos fracos no
processo deliberativo no interior dos conselhos, por outro, essas
fissuras na comunicação diminuem a força dos conselhos enquanto
públicos que disputam numa esfera pública mais ampla. Sem
capilaridade social, os conselhos são levados ao isolamento e à
debilidade (TATAGIBA, 2002, p. 66).

Além disso, ao iniciar um relacionamento intenso com os demais agentes
sociais presentes nas instâncias de governança, esse representante ingressa em
uma lógica que pode não ser compreensível pelos demais membros do seu próprio
grupo, já que, com as novas responsabilidades do representante, o tempo de
integração entre ele e os seus representados diminui. Essa questão aponta para a
perda da representatividade, motivo para o surgimento de conflitos internos
(FERREIRA, 2010).
Para Castoriadis (1979), ao designar representantes para tomada de
decisão, o indivíduo não está tomando decisões, e sim, alienando seu poder de
decisão a representantes que, “por esta mesma razão, não são, nem podem ser
seus representantes” (CASTORIADIS, 1979, p. 213). Para o autor:
Certamente, a designação de representantes, ou de delegados,
pelas diversas coletividades, como também a existência de
organismos – comitês ou Conselhos – formados por tais delegados
será, numa quantidade enorme de casos indispensável. Mas ela só
será compatível com a autogestão2 se esses delegados realmente
representarem a coletividade de onde procedem, e isto implica que,
permaneçam submetidos a seu poder. O que significa, por sua vez,
que a coletividade não somente os elege, mas também pode destituílos sempre que julgar necessário (CASTORIADIS, 1979, p. 213)

Souza (2006a) corrobora essa visão, defendendo a delegação da tomada de
decisões ao invés da representação. Para o autor, o delegado atua como um portavoz, em momentos em que o corpo político deliberante é grande demais para todos
estarem em um mesmo espaço físico, mas ele não poderia decidir livremente, tendo
2

Este autor defende a autogestão em oposição a hierarquia, defendendo que nesse modelo de
sociedade “todas as decisões são tomadas pela coletividade que é, a cada vez, concernida pelo
objeto dessas decisões. Isto é, um sistema onde aqueles que realizam uma atividade decidem
coletivamente o que devem fazer e como fazê-lo nos limites exclusivos que lhes traçar sua
coexistência com outras unidades coletivas” (CASTORIADIS, 1979, p. 212). Assim, em consonância
com Bordenave (1995), a participação ou gestão participativa seria um caminho para a autogestão.
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mandato de curta duração e facilmente revogável. Já a representação, para o autor,
significaria alienar o poder decisório em favor de outrem, sob o argumento de que
não é viável a participação direta de todos, e fazendo com que o representante
tenha legitimidade para decidir em nome dos demais. O autor coloca que:

Em uma sociedade basicamente autônoma nenhuma parcela da
população se achará sistematicamente alienada em relação ao
exercício do poder, e participar do exercício do poder, deliberando
sobre os assuntos de interesse coletivo, tornar-se-á algo virtualmente
possível para todos os cidadãos. A participação não será, então, sob
essas circunstâncias, apenas uma mera participação dos cidadãos
em processos decisórios coordenados e tutelados por uma instância
de poder separada (aparelho de Estado), mas sim tomar parte em
processos decisórios em que todos os cidadãos que assim o
quiserem se farão presentes em igualdade de condições (...) O fato
desse quadro ser meramente hipotético não o torna desprovido de
interesse. Sua utilidade reside em oferecer o balizamento
fundamental para se julgar a consistência menor ou maior dos
esquemas participativos aplicados no interior das sociedades
heterônomas atualmente existentes. O problema é que essa é uma
meta dificílima de se alcançar, e tal não poderá ocorrer a não ser a
reboque de uma ampliação de consciência crítica e da mobilização
social a tal ponto que a grande maioria da população esteja imbuída
de um desejo sólido de mudança social profunda e seja capaz de
opor resistência aos setores conservadores. (SOUZA, 2006a, p.5354)

Ressalta-se também que a relação entre o poder público, entendido como um
agente social, e os demais agentes sociais ocorre em um contexto de referências
autoritárias. O poder exercido por esse agente sob os demais coloca dúvidas sobre
as condições de eles exercerem sua vocação deliberativa (TATAGIBA, 2002). A
própria presença desse poder público, dessa ‘autoridade’ é um ato de conhecimento
e reconhecimento de um poder simbólico, produzindo uma mudança nos demais
membros do grupo e o que ele afirma com sua ‘autoridade’ acaba sendo sancionado
pelos demais (BOURDIEU, 1989).
Em seu estudo sobre conselhos participativos, Tatagiba (2002) afirma que
tem sido difícil reverter, na dinâmica de funcionamento dos mesmos, o protagonismo
do Estado na tomada de decisão, apesar da própria existência do conselho já se
constitui um ponto positivo. A autora aponta que o controle que o poder dos
governos exerce sobre os conselhos em um contexto de referências autoritárias,
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coloca dúvidas acerca das condições deles exercerem efetivamente seu papel
deliberativo.
Dessa forma, em referência à participação, Dagnino (2002b) conclui que:
Assim, por um lado, a avaliação desses espaços públicos de
participação deve torná-los não como resultantes do potencial
democratizante de uma única - e homogênea – variável, a
participação da sociedade civil, mas como resultado de relações
complexas de forças heterogêneas, que envolvem atores os mais
diversos, numa disputa entre projetos políticos diferenciados à qual a
sociedade civil, como vimos, não está infensa. Em vez de ser tomada
como a nova panaceia universal (num país com as dificuldades de
organização popular como o nosso), essa participação poderá ser
bem mais entendida se examinada não só nas relações internas e da
diversidade que a sociedade civil – ainda – tende a esconder, como
também nas relações que essa participação mantém com a
multiplicidade de dimensões e atores que compõem o cenário onde
ela se dá. Por outro lado, e em consequência, essa avaliação exige a
particularização dos contextos concretos dessa participação, a
explicitação desses cenários complexos e o entendimento do seu
impacto sobre cada um deles (DAGNINO, 2002b, p. 297).

Considerando que, ao menos alguns grupos não participam da instância de
governança

local/regional,

ou

não

se

sentem

representados

por

seus

representantes, ou que esses representantes nem sempre levam às questões
decisórias para discussão no grupo, ou ainda que há certos tipos de situações em
que chegar a um consenso é impossível, cabe o questionamento sobre até que
ponto se pode afirmar que há participação, pressuposto desse modelo, ou ainda até
que ponto as decisões e ações dessas instâncias de governança são legítimas.
Cerqueira (2009) aponta que para uma instância de governança ser
considerada legítima, ela precisa ser composta por agentes sociais heterogêneos
para se constituir num espaço de gestão de interesses coletivos. O autor coloca que
a instância de governança não pode ser composta predominantemente por um
segmento ou grupo político, pois a pluralidade dos agentes do território deve estar
representada.
Sobre o recorte territorial de ação das instâncias de governança (no caso do
turismo, a região), Arns (2009, p. 92) afirma que “todos encontram certo grau de
legitimidade social e política, pois o recorte tem o reconhecimento em pelo menos
uma política pública do governo federal e encontram boa aceitação pelos seus
beneficiários”. Para o autor, o fato do recorte territorial ser legitimado por uma
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política pública, lhe confere estabilidade institucional (ARNS, 2009, p. 92), Além
disso,
A legitimidade dessas iniciativas territoriais, recortes e instâncias de
concertação, está em grande medida associada ao fato de
expressarem,
em
graus
diferenciados,
uma
forma
de
descentralização (poder) e desconcentração (recursos) ampliando a
autonomia do território na definição da forma de uso dos recursos
para o seu desenvolvimento (ARNS, 2009, p. 92).

Nesse sentido, Santos (2007) aponta os seguintes elementos relacionados à
legitimidade de poder em uma democracia:

Em democracias de massa, conforme definição minimalista a seguir
adotada, a derradeira corte de apelação para um veredicto sobre a
legitimidade do poder encontra-se em um procedimento – eleições
livres a intervalos regulares segundo regras universalmente
reconhecidas, e cujos resultados sejam pacificamente acatados
pelos competidores (mesmo quando juridicamente reptados) – a que
têm acesso, por direito político natural, todos os membros da
comunidade governada, preservado certo limite de idade. Os
ingredientes do procedimento concentram-se no princípio das
garantias mútuas entre adversários, ou seja, na segura expectativa
da casual oposição de que terá, em prazo preestabelecido,
oportunidade de disputar o controle do poder e de que, se vencedora
na disputa substituirá os até então governantes, os quais não
hesitarão em transferir o comando, apoiados no igualmente sólido
prognóstico de que serão do mesmo modo beneficiados em
ulteriores confrontos eleitorais. O segundo elemento do critério de
legitimidade requer que o primeiro – o de garantias mútuas – seja
universalmente válido na comunidade considerada (SANTOS, 2007,
p. 70).

Zapata (2009) aponta, entretanto, que a legitimidade institucional dessas
organizações da sociedade civil não está vinculada a um mandato eletivo e sim, às
causas que promovem e ações que executam, de acordo com as demandas da
sociedade civil. Souza (2006, p. 33) aponta que os instrumentos e rotinas de
planejamento e gestão “só adquirem plena legitimidade ao terem a sua
operacionalização e a sua implementação debatidas, deliberadas e monitoradas
pelos cidadãos.”Considera-se legitimidade como um conceito que vem “de ‘baixo
para cima’, surgindo a partir da aceitação de que o poder conferido e exercido é
apropriado, sendo então a ação decorrente legítima” (GONÇALVES, 2005, s.p.) de
acordo com a teoria weberiana de legitimidade a partir do que é racional de acordo
com um valor ou propósito, na força da tradição ou carisma (GONÇALVES, 2005).
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Ou seja, não se pode falar em legitimidade ou poder à instituição (no caso, à
instância de governança) sem consenso ou representatividade dos indivíduos que
compõem aquele grupo. Apesar de todas essas dificuldades apontadas, e da
evidente relação entre legitimidade das decisões e a forma de participação e da
representatividade de um grupo, que nem sempre se observam empiricamente,
autores como Tatagiba (2002) e Souza (2006a) ressaltam a importância de
reconhecer esses espaços como locais de aprendizagem.
Por mais que se verifiquem que ajustes nesses colegiados participativos
sejam necessários, as experiências que já se observam possuem, segundo Tatagiba
(2002) um resultado pedagógico, fruto do aprendizado obtido a partir da convivência
democrática. Souza (2006a) coloca que é importante valorizar as pequenas
conquistas, e os momentos de aprendizado, que são capazes de facilitar,
experiências futuras mais arrojadas e profundas. O autor coloca que:

Nesse sentido, e desde que práticas participativas em nível local não
sejam mero instrumento de manipulação ou domesticação, vitórias e
conquistas táticas (como um orçamento participativo realmente
ousado) podem significar muito mais que oportunidades para ganhos
‘materiais’ (ou seja, sua utilidade em matéria de justiça distributiva):
podem carregar, em seu bojo, uma dimensão político-pedagógica de
valor potencialmente estratégico, por colaborar para organizar a
sociedade (e, o mais possível, uma auto-organização da sociedade
civil, sem desprezar ou descartar o papel não-liberticida que o
Estado, conquanto seja uma instância heterônoma, pode ter, em
certas circunstâncias) (SOUZA, 2006a, p.88)

Além desses aspectos, relacionados à estrutura de participação de uma
instância de governança, apresenta-se neste trabalho um outro questionamento
relacionado ao aspecto geográfico, o território e divisões regionais vigentes no país.
Arns (2009, p. 93) aponta que os colegiados indicados pelo Ministério do Turismo
(fóruns, consórcios, conselhos, etc.), por mais que estejam “legitimados e articulados
politicamente gozam de pouca autonomia administrativa, financeira e política”, tendo
dificuldades em, por exemplo, promulgar um decreto que possa valer para a ‘região’,
dependendo assim, da aprovação em cada um dos municípios que a compõem.
Quando se pretende analisar tais questões em uma instância de governança
de uma região turística que engloba municípios de diferentes estados ou mesmo
países, essa situação se torna muito complexa, pois, certamente o espectro de
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legislações regendo esses territórios será muito maior e mais diferenciado. Talvez,
por isso, no mapa turístico brasileiro, as regiões turísticas ainda se restrinjam aos
limites territoriais político-administrativos em vigor, ainda que a rede política/social
formada efetivamente pela prática turística ultrapasse esses limites.
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3

QUESTÕES DE METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para atingir os objetivos
propostos nessa pesquisa. Assim, na primeira seção apresentamos questões sobre
o método de pesquisa. O turismo, considerado um fenômeno complexo, percorrendo
diferentes áreas do saber como sociologia, antropologia, geografia e administração,
impõe ao pesquisador um olhar multifacetado. Por isso, a análise dos dados dessa
pesquisa apoia-se nas contribuições do filósofo Edgar Morin (2005; 2006) e do
paradigma da complexidade, com críticas à simplificação e reducionismo da ciência.
A segunda seção traz uma pesquisa bibliográfica realizada para conhecer o
estado da arte dos principais temas abordados por essa pesquisa: turismo em
fronteiras, região das Agulhas Negras e governança. Os resultados identificam
poucos estudos referentes ao turismo na região das Agulhas Negras e ao turismo
em regiões de fronteiras, especialmente fronteiras interestaduais, o que expõe a
necessidade de pesquisas nessa área. Já o tema governança é bastante
pesquisado na área de turismo, dada a sua importância nas políticas públicas atuais
direcionadas para o setor.
A terceira seção explica o que é a metodologia de análise de rede social,
adotada para esse trabalho. Para tanto, apresenta as origens dessa metodologia,
explica os termos técnicos utilizados e as mensurações possíveis de serem
realizadas através dela, servindo como base para o entendimento da pesquisa e
análise desenvolvida no capítulo seguinte.
A quarta seção especifica a metodologia de pesquisa aplicada, detalhando o
passo-a-passo das etapas de pesquisa, baseados na cartografia de saberes,
método proposto por Baptista (2014) que consiste na construção de trilhas ao longo
do processo de pesquisa, englobando os saberes pessoais, saberes teóricos e o
laboratório de pesquisa. Assim, descreve-se o processo de realização da entrevista
exploratória, das entrevistas em profundidade, da aplicação do formulário de
pesquisa e o uso do software yED3 para análise da rede social, bem como os
parâmetros utilizados para importação de dados para o programa.

3

Disponível em: https://www.yworks.com/products/yED
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3.1 O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE E A PESQUISA EM TURISMO

Consideramos neste trabalho o turismo como um fenômeno complexo e
multifacetado, o que impõe ao pesquisador o desafio de adotar um olhar trans-multidisciplinar (MORIN, 2005) para analisá-lo. Considera-se que “a investigação em
Turismo se produz em um ambiente em que as fronteiras de áreas de saberes, no
sentido de delimitações, agora significam porosidades e zonas de aproximações”
(BAPTISTA, 2014, p. 345). Por isso, os dados desta pesquisa são analisados
considerando o paradigma da complexidade, a partir da visão do filósofo Edgar
Morin (2005; 2006).
Fortin (2005) analisou todos os volumes da obra O Método, de Edgar Morin e
pretendeu explicar os principais pontos acerca do paradigma da complexidade, que
se constrói a partir de uma crítica à simplificação e reducionismo da ciência.
Segundo aquele autor, para Morin, ao privilegiar a busca de unidades mais simples
para explicar a realidade, o pensamento científico acabou empobrecido, por
desconsiderar parte considerável da realidade, eliminando a desordem, o acaso e o
singular (FORTIN, 2005).
O método da simplificação começou a se desenvolver no século XVII a partir
das propostas de Descartes, servindo inicialmente às ciências naturais e tornandose padrão para as demais (FORTIN, 2005). Esse método, cartesiano, propõe isolar
os objetos e seu ambiente, decompondo conjuntos em elementos menores,
originando a especialização e superespecialização do saber, recortando a realidade
em pedaços sem poder reconstituí-los (FORTIN, 2005).

O paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no
universo, expulsa dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a
um princípio. A simplicidade vê o uni, ou o múltiplo, mas não
consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o
princípio da simplicidade separa o que está ligado (disjunção) ou
unifica o que é diverso (redução) (MORIN, 2006, p. 59)

Com a busca constante pela simplificação e a consequente rejeição de tudo
que não pudesse ser reduzido, o método científico acabou por eliminar a sociedade
e a cultura na construção das ciências físicas e biológicas, assim como as ciências
humanas, muitas vezes desconsiderando o enraizamento físico e biológico do
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homem e da sociedade, acabou gerando também uma separação entre ciência e
filosofia (FORTIN, 2005).

Uma vez que, doravante, a ciência está no âmago da sociedade e,
embora bastante distinta dessa sociedade, é inseparável dela, isso
significa que todas as ciências, incluindo as físicas e biológicas, são
sociais. Mas não devemos esquecer que tudo aquilo que é
antropossocial tem uma origem, um enraizamento e um componente
biofísico. E é aqui que se encontra a dupla tarefa cega: a ciência
natural não tem nenhum meio para conceber-se como realidade
social; a ciência antropossocial não tem nenhum meio para
conceber-se no seu enraizamento biofísico; a ciência não tem os
meios para conceber seu papel social e sua natureza própria na
sociedade. Mais profundamente: a ciência não controla sua própria
estrutura de pensamento. O conhecimento científico é um
conhecimento que não se conhece. Essa ciência, que desenvolveu
metodologias tão surpreendentes e hábeis para apreender todos os
objetos a ela externos, não dispõe de nenhum método para se
conhecer e se pensar (MORIN, 2005, p. 20).

Edgard Morin critica a especialização e superespecialização disciplinar que,
segundo o filósofo, provocou uma pulverização do saber (separação, por exemplo,
entre biologia e química, divisão da física entre astrofísica e microfísica, divisão
desta última em física atômica, nuclear e das partículas, etc.), gerando pontos de
vistas parciais sobre a realidade (FORTIN, 2005).

A separação sujeito/objeto é um dos aspectos essenciais de um
paradigma mais geral de separação/redução, pelo qual o
pensamento científico ou distingue realidades inseparáveis sem
poder encarar sua relação, ou identifica-as por redução da realidade
mais complexa à menos complexa. Assim, física, biologia,
antropossociologia tornaram-se ciências totalmente distintas, e
quando se quis ou quando se quer associá-las é por redução do
biológico ao químico, do antropológico ao biológico (MORIN, 2005, P.
138).

Essa superespecialização é fundamentada no vocabulário técnico e no alto
nível de abstração ou matemático, o que dificulta a compreensão e reflexão,
instaurando o que Morin chama de “resignação à ignorância” (MORIN, 2005),
relegando o trabalho reflexivo sobre o homem, o mundo e a sociedade aos
especialistas, que, por sua vez, se tornaram incapazes de o realizar por se
concentrarem apenas em suas especialidades. Com a especialização, o saber
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retraiu-se, perdendo contato com a realidade, contrapondo-se à caracterização
inicial do saber enquanto procura de compreensão e sentido (FORTIN, 2005).
Para Morin (2005), o progresso do conhecimento científico e o crescimento
informacional são também um progresso da ignorância e empobrecimento do
pensamento e da reflexão: “aquilo que julgávamos libertador, o conhecimento,
tornou-se um obstáculo à nossa libertação, o saber já não nos pertence, destina-se
agora a uma pequena elite que detém o seu monopólio” (FORTIN, 2005, p. 24).

Precisamos, portanto, para promover uma nova transdisciplinaridade,
de um paradigma que, decerto, permite distinguir, separar, opor, e,
portanto, dividir relativamente esses domínios científicos, mas que
possa fazê-los se comunicarem sem operar a redução. O paradigma
que denomino simplificação (redução/separação) é insuficiente e
mutilante. É preciso um paradigma de complexidade, que, ao mesmo
tempo, separe e associe, que conceba os níveis de emergência da
realidade sem os reduzir às unidades elementares e às leis gerais
(MORIN, 2005, p. 138).

Nesse sentido, Morin indica a necessidade de um conhecimento que possa
rearticular as ciências entre si, reconhecendo a multidimensionalidade das coisas,
ligando o que é isolado e complexificando o que é simplificado (FORTIN, 2005).

De toda parte surge a necessidade de um princípio de explicação
mais rica do que o princípio de simplificação (separação/ redução),
que podemos denominar princípio de complexidade. É certo que ele
se baseia na necessidade de distinguir e de analisar, como o
precedente, mas, além disso, procura estabelecer a comunicação
entre aquilo que é distinguido: o objeto e o ambiente, a coisa
observada e o seu observador. Esforça-se não por sacrificar o todo à
parte, a parte ao todo, mas por conceber a difícil problemática da
organização, em que, como dizia Pascal, "é impossível conhecer as
partes sem conhecer o todo, como é impossível conhecer o todo sem
conhecer particularmente as partes". Ele se esforça por abrir e
desenvolver amplamente o diálogo entre ordem, desordem e
organização, para conceber, na sua especificidade, em cada um dos
seus níveis, os fenômenos físicos, biológicos e humanos. Esforça-se
por obter a visão poliocular ou poliscópica, em que, por exemplo, as
dimensões físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas,
históricas daquilo que é humano deixem de ser incomunicáveis
(MORIN, 2005, p. 30).

Morin ressalta, entretanto, que a complexidade não é uma receita ou
resposta, tampouco a complexidade é uma procura da obscuridade, ou
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contraposição à ordem e a clareza. É sim, um desafio e motivação para pensar
(MORIN, 2005):

Acontece que o problema da complexidade não é o da completude,
mas o da incompletude do conhecimento. Num sentido, o
pensamento complexo tenta dar conta daquilo que os tipos de
pensamento mutilante se desfaz, excluindo o que eu chamo de
simplificadores e por isso ele luta, não contra a incompletude, mas
contra a mutilação. Por exemplo, se tentamos pensar no fato de que
somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, culturais,
psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que
tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos
esses aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa esses
diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante.
Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da complexidade
é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre
disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de
conhecimento. De fato, a aspiração à complexidade tende para o
conhecimento multidimensional. Ela não quer dar todas as
informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas
diversas dimensões (MORIN, 2005, p. 176).

A complexidade presume que tudo é multidimensional. “A palavra complexo é
tirada do latim complexus e complecti que significam ‘o que é tecido em conjunto’
(complexus) ou ‘o que contém elementos diferentes’ (complecti)” (FORTIN, 2005, p.
33). O método proposto por Morin busca articular os laços e elementos que tecem a
realidade:

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que
é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente
associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num
segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações,
acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a
complexidade se apresenta com os traços inquietantes do
emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da
incerteza (MORIN, 2006, p. 13).

Para contrapor a ideia de disjunção e redução, Morin apresenta a ideia de
recursão, para associar os termos isolados ou reduzidos pelo método de
simplificação e tornando visível a articulação entre esses termos, pensando em
coprodução e cogeração mútuas, em uma ideia de circularidade (FORTIN, 2005).
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Alinhado à ideia de recursão está a ideia de organização, fazendo a ponte
entre os conhecimentos, os problemas e as ciências isoladas, pois toda organização
ativa é também recursiva, com efeitos e produtos necessários à sua geração e
regeneração, tudo isso, relacionado às ideias de ordem, desordem, sistema,
abertura e informação. (FORTIN, 2005)
Em sua obra, Fortin (2005) sintetiza as quatro principais mensagens do
método de complexidade:
Figura 5 – Mensagens do método de complexidade
Pôr as noções de ordem e desordem sempre em relação, nunca
em alternativa. A noção de ordem evoca em todos os casos a de
desordem. Por toda parte onde há ordem, há degradação,
desordem. A desordem, sem deixar de ser desintegradora, é
1) Ordem e desordem
criadora de ordem e de organização. Ordem e desordem nunca
deixam de ser termos relativos: os seus caracteres
complementares, concorrentes e antagônicos exprimem a
complexidade da sua relação
A organização é a ideia central que reboca toda uma constelação
de noções: ordem, desordem, sistema, ação, abertura, fecho,
2) Organização
determinismo, finalidade, retroação, recursão, etc. A organização
é a ideia concreta que encarna a ideia mais abstrata de
complexidade.
Importância de reconhecer na Natureza não só ordem, sistemas
ou organização, mas seres existentes dotados de uma autonomia
original (auto-organização) A noção de autonomia era invisível
3) Autonomia
em todas as visões determinísticas com pretensões de
objetividade. Graças, entre outras coisas, às ideias de retroação e
de recursão, passou a ser possível fazer dela a peça mestra de
uma teoria da organização.
Não se poderá mais separar o sujeito do objeto, o conhecedor do
conhecido, na formação do conhecimento. O conhecimento
mobiliza toda uma infraestrutura biológica, antropológica, social,
cultural, noológica para a menor percepção, para a mais simples
apreensão. Sujeito e objeto participam na construção um do
4) Relação sujeito e
outro. A rearticulação sujeito-objeto abre a porta a uma nova
objeto
reflexividade e, com isso, à possibilidade de rearticulação entre
ciência e filosofia. É a abertura para uma relação mais civilizada
com um conhecimento que, sendo complexo, estaria apto a
autoanalisar-se e a autocriticar-se. Hoje, dada a dispersão das
ciências e a divisão dos conhecimentos, essa tarefa é impossível.
Fonte: elaboração própria a partir de Fortin (2005, p. 260-261)

Morin reconhece que a princípio, a complexidade pode ser vista como um
nevoeiro, com confusão e incerteza; porém, depois percebe-se que existem dois
núcleos ligados a ela: um empírico, com as desordens, eventualidades e
complicações, e um lógico, formado pelas contradições e pelas indecidibilidades
inerentes à lógica (MORIN, 2005).
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O filósofo menciona três princípios que ajudam a pensar a complexidade. O
primeiro é o princípio dialógico, que “associa dois termos ao mesmo tempo
complementares e antagônicos” (MORIN, 2006, p. 74). O segundo, é o princípio da
recursão organizacional, que ocorre em um processo em que “os produtos e os
efeitos são ao mesmo tempo causa e produtores do que os produz” (MORIN, 2006,
p. 74). O terceiro princípio é o hologramático, onde “o menor ponto da imagem do
holograma contém a quase totalidade da informação do objeto representado”
(MORIN, 2006, p. 74), sendo possível “enriquecer o conhecimento das partes pelo
todo e do todo pelas partes, no mesmo movimento produtor de conhecimentos”
(MORIN, 2006, p. 75)

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos,
sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas
fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi
separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade,
para pensarmos na singularidade com a localidade, com a
temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras.
É a concentração na direção do saber total, e, ao mesmo tempo, é a
consciência antagonista e, como disse Adorno, ‘a totalidade é nãoverdade’. A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade, e
a complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam entre si
(MORIN, 2005, p.192).

Morin (2005, p. 189) aponta ainda que “é preciso encontrar o caminho de um
pensamento multidimensional que, é lógico, integre e desenvolva formalização e
quantificação, mas não se restrinja a isso”. É preciso distinguir as diferentes faces de
uma mesma realidade, mas não as isolar, e sim, pensar dialogicamente (MORIN,
2005).
O estudo turismo, por trazer implicações para diversos setores, influencia as
vidas de agentes com diferentes interesses e por se basear em variadas áreas do
conhecimento (sociologia, antropologia, geografia, etc.) impõe esse pensamento
dialógico. Por isso, abraça-se aqui o desafio de adotar esse pensamento
multidimensional na teoria e análise de dados dessa pesquisa, a partir das falas dos
diferentes agentes sociais que compõe a rede do conselho regional de turismo das
Agulhas Negras.
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3.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Esta seção apresenta o estudo bibliométrico sobre os principais assuntos
abordados na dissertação: turismo em regiões de fronteira, Região Turística das
Agulhas Negras e governança. A intenção foi conhecer o que já foi pesquisado
sobre os principais temas dessa pesquisa, verificando a pertinência de utilizar esses
trabalhos como fontes para esse estudo.
A bibliometria significa “todos os estudos que tentam quantificar os processos
de comunicação escrita” (PRITCHARD, 1969 apud GUEDES, BORSCHIVER, 2005,
s.p.), em uma de suas definições mais utilizadas e “desenvolve-se inicialmente a
partir da elaboração de leis empíricas sobre o comportamento da literatura”
(ARAUJO, 2006, P.12)
Sua origem está relacionada ao termo bibliografia estatística, utilizado em
1922 por E. Wyndham Hulme “com a conotação de esclarecimento dos processos
científicos e tecnológicos, por meio da contagem de documentos” (GUEDES,
BORSCHIVER, 2005, s.p.), depois por Gosnell, em 1944, em um artigo sobre
obsolescência da literatura, sem conhecimento do uso prévio, e pela terceira vez,
por L. M. Raisig, em um estudo sobre análise de citações (GUEDES, BORSCHIVER,
2005). De acordo com Araújo (2006), entretanto, após o sentido dado por Hulme, o
termo bibliometria é criado por Otlet em 1934 no trabalho “Traité de Documentation”.
O termo se popularizou com Pritchard (1969) no trabalho “bibliografia estatística ou
bibliometria? ”.
Para Nicolas e Ritchie (1978 apud Araújo, 2006, p. 12) “a diferença essencial
entre a tradicional bibliografia e a bibliometria é que esta utiliza mais métodos
quantitativos do que discursivos”, por isso a bibliometria pode ser considerada uma
“técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e
disseminação do conhecimento científico” (ARAUJO, 2006, P.12).
Neste trabalho, o estudo bibliométrico foi realizado com o intuito de conhecer
um pouco mais sobre os trabalhos já realizados e publicados sobre os temas mais
relevantes para esta pesquisa que possam fornecer subsídios para as discussões
aqui propostas. Como a pretensão não é esgotar o estado da arte dos temas
supracitados, e sim, apenas realizar um panorama sobre essas pesquisas, limitamos
a consulta aos periódicos da base da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes).Além desse parâmetro, também foi definido que a
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consulta se concentraria no período de 2007 a 2016, englobando dez anos de
produção acadêmica, no intuito de considerarmos o material publicado mais
recentemente. A pesquisa foi realizada ao longo do mês de janeiro de 2017 nos
idiomas português, inglês e espanhol.
Para restringir os resultados da pesquisa direcionados à outras áreas, a
palavra “turismo” (ou tourism, nas pesquisas em inglês) foi acrescentada nas
palavras-chaves buscadas, e ainda assim, a pesquisa retornou com vários trabalhos
de diferentes áreas. A figura a seguir (figura 6) apresenta os termos utilizados para a
busca dos trabalhos e a quantidade de resultados encontrados.
Figura 6 – Palavras chave utilizadas x Resultados encontrados
Palavra-chave utilizada
Turismo+fronteiras
Tourism+borders
Agulhas Negras+turismo
Agulhas Negras+tourism
Governança+turismo
Governance+tourism
Total
Fonte: elaboração própria, 2017

Nº total de
resultados
obtidos
1
7
8
2
140
88
246

Nº de resultados
referentes à periódicos
da área de turismo
0
2
1
0
14
41
58

Apesar da predominância de trabalhos em outras áreas de conhecimento, é
possível perceber nas pesquisas que os periódicos tratam de assuntos correlatos à
área

de

turismo,

como

administração

(especialmente

na pesquisa sobre

governança), geografia, cultura e história, não sendo, portanto, descartáveis para
uma eventual consulta sobre os temas abordados. No que se refere aos periódicos
de turismo, a figura 7 apresenta a quantidade de trabalhos identificados por
periódico:
Figura 7 – Periódicos x Quantidade de trabalhos
Periódico
Tourism Management
Annals of tourism research
Estudios y perspectivas en turismo
Journal of Travel Research
Tourism and Hospitality Research
Journal of Hospitality
and Tourism Management
Tourism Review
Tourist Studies
Revista Brasileira de Ecoturismo
Revista Turismo em Análise
Fonte: elaboração própria, 2017

Quantidade de trabalhos
16
12
10
6
3
2
2
1
3
3
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Ressalta-se, entretanto, que, assim como os resultados dos periódicos de
outras áreas não são descartáveis, nem todos os resultados obtidos nas revistas de
turismo estão diretamente relacionados com os assuntos pesquisados.
Sobre o tema turismo e fronteiras, todos os artigos pesquisados tratavam de
fronteiras entre países. Nenhum resultado correspondeu a fronteiras entre estados
os municípios, foco da nossa pesquisa. Alguns tratavam de fronteiras no sentido
metafórico da palavra ou ainda, estudos sobre fronteiras não relacionados a turismo.
Listamos na figura 8 aqueles relacionados a turismo e fronteiras, ainda que
transnacionais.
Sobre o tema Agulhas Negras, a maioria dos resultados estava relacionado à
geografia do estado do Rio de Janeiro. Apenas um trabalho se relacionava com a
temática do turismo.
Sobre o tema Governança, muitos artigos tratavam da governança em um
sentido diferente daquele considerado neste trabalho, ressaltando especialmente o
sentido de governança corporativa; outros apresentavam estratégias de cooperação
ou ainda, estratégias de governo. Alguns resultados, porém, se relacionavam a
formação de redes, e como esse tema também está estritamente relacionado a esse
trabalho, foram mantidos na figura 8.
A figura 8 representa os resultados mais relevantes da pesquisa realizada,
independente da área do periódico. Foram excluídos os resultados que – a partir da
leitura do resumo - não tratavam diretamente do tema ‘turismo’. Também foram
excluídos os resultados no formato de resenha e aqueles que tratavam do tema
governança corporativa.
Percebe-se, assim, que os temas estudados nesta pesquisa se encontram em
poucas ocorrências em periódicos nos últimos dez anos, com exceção do tema
governança, que aparece como um tópico de grande relevância nos estudos atuais.
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Figura 8- Principais resultados da pesquisa bibliométrica
Tema

Artigo

Autores

Turismo +
fronteiras

Os destinos turísticos do centro sul Americano. Instrumentos que transfronteirizam a
integração regional: um exemplo aplicado a Rota Pantanal Pacifico.

De Carvalho, V. A. ; De Souza
Bezerra, F. ; Netto, L.R. G.

Tourism as a territorial strategy: The case of China and Taiwan

Rowen, I.

Yugoslavia’s Open-Door Policy and Global Tourism in the 1950s and 1960s

Tchoukarine, I.

Emergence of governance in cross-border destinations

Blasco, D.; Guia, J.; Prats, L.

Tourism +
borders

Tourism and borders; contemporary issues, policies, and international research.(Brief
Article)(Book Review)
Agulhas Negras
+ turismo

Proceso de formación de una red regional: Región turística de las Agulhas Negras - RJ Brasil
A governança regional em turismo: realidade? Estudo de caso sobre o destino Estrada
Real The regional governance in tourism: reality? A case study of the Estrada Real
Program's destination

Governança +
turismo

Fratucci, A. C.

S. Barbará ; M.C.S. Leitão ; J. R.
Fontes Filho

La gestión turística en ámbitos interjurisdiccionales: evaluación de las herramientas de
gestión para su aplicación al caso del Destino Boyacá

López, M. C. T.

Gestão pública democrática e democracia participativa no Brasil: Disseminação dos
conselhos de políticas públicas, no âmbito do turismo, no estado de São Paulo

Araujo, C. M.

Refletindo Sobre a Gestão dos Espaços Turísticos: perspectivas para as redes regionais
de turismo

A. C. Fratucci

Periódico
Espacio y Desarrollo,
Annual, 2007, Issue 19,
p.53(16)
Annals
of Tourism Research, May
2014, Vol.46, pp.62-74
East European Politics &
Societies and Cultures,
2015, Vol.29(1), pp.168188
Annals
of Tourism Research,
November 2014, Vol.49,
pp.159-173
Reference & Research
Book News, Feb, 2007
Estudios y perspectivas en
turismo, 2011, Vol.20(6),
pp.1483-1496
Cadernos EBAPE.BR, 01
December 2007, Vol.5(4),
pp.01-16
Revista Digital de
Biblioteconomia e Ciência
da Informação, 2010,
Vol.4(4), pp.46-77
Encontros Científicos Tourism & Management
Studies, 2011, Issue 1,
pp.396-406
Revista Turismo em
Análise, 01 July 2010,
Vol.20(3), pp.391-408
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Periódico

Artigo
Governança municipal do desenvolvimento local
Una experiencia participativa de gestión del espacio público y valorización del
patrimonio: restauración de las plazas de La Paz, Las Chacras, Quebracho Ladeado, Loma
Bola y Cruz de Caña para su integración al circuito turístico de Traslasierra
La regionalizacion turistica como instrumento para la descentralizacion de la gestion
del turismo en Brasil: el caso del Estado de Paraná
Os elementos do espaço turístico da Fronteira Brasil-Bolivia.(Report)
Gobernanza y territorialidad en el desarrollo turistico regional: el caso del Oktoberfest
en Blumenau--Brasil

Governança +
turismo

Governanca democratica, participacao e solidariedade: entre a retorica e a praxis.(En
Foco: Participacion y Democracia)(Texto en Portuguese)

Paradiplomacia y turismo en las redes de ciudades del mercosur

Coordinacion y estructuras de gobernanza en un sistema productivo de turismo
Desenvolvimento regional: uma analise sobre a estrutura de um consorcio
intermunicipal
Participação em redes transnacionais e a formulação de políticas locais em mudanças
climáticas: o caso de Palmas

Autores

Publicação
Revista de Administração
J. C.M. Alves ; G. M.Silva
da UFSM, 01 December
2009, Vol.2(3), pp.499-512
Revista Digital de
Buguñá, P.; Cometta, C.; Ilvento, Biblioteconomia e Ciência
P.; Fernandez, E.
da Informação, 2010,
Vol.4(2), pp.66-77
Estudios y Perspectivas
Massukado Nakatani, Marcia S. ;
en Turismo, Oct, 2013,
Aparecido Goncalves, Sandro
Vol.22(4), p.763(22)
De Paula Figueiredo, N. ; A. Da
Ra'e Ga, Jan, 2011, Issue
Costa, E.r ; Lima De Paula, B.
21, p.105(34)
Estudios y Perspectivas
Furtado Da Silva, L. ; Manlovaneli,
en Turismo, Nov, 2012,
O., Jr. ; Cioce Sampaio, C.A.
Vol.21(6), p.1369(20)
Espacio Abierto: Cuaderno
Machado Carrion, R. ; De Almeida Venezolano de Sociologia,
Costa, P.
Oct-Dec, 2010, Vol.19(4),
p.621(20)
Estudios y Perspectivas
Dias, R.
en Turismo, Nov, 2011,
Vol.20(6), p.1408(23)
de Oliveira Arruda, D. ; Pasquotto
Estudios y Perspectivas
Mariani, M. A.; de Queiroz
en Turismo, 2014,
Caleman, S. M.
Vol.23(2), p.343(19)
Revista de Administracao
Xavier, T. R. ; Wittmann, M. L. ;
Publica-RAP, 2013,
Inacio, R. O. ; Kern, J.
Vol.47(4), p.1041(25)
Revista de Administracao
Almeida, L.A. ; Silva, M. A. R. ;
Publica-RAP, 2013,
Pessoa, R. A. C.
Vol.47(6), p.1429(21)
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Periódico

Governança +
turismo

Governance +
tourism

Artigo

Autores

O colegiado de desenvolvimento territorial e a gestão social de políticas públicas: o caso
do Território Serra do Brigadeiro, Minas Gerais...

de Freitas, A. F. ; de Freitas, F. A. ;
Dias, M. M.

Inovação na cooperação intermunicipal no Brasil: a experiência da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam) na construção de consórcios públicos

Abrucio, F.L. ; Filippim, E. S. ;
Dieguez, R.C.

As experiências de regionalizações, políticas públicas e o papel do Estado brasileiro no
século XXI

De Franca, K.C. B.

The effect of good governance on tourism industry development. (Original
Article)(Report)

Daryaei, A. ; Aliashrafipour, M. ;
Eisapour, K. ; Afsharian, M.

Governance: a review and synthesis of the literature

L. Ruhanen ; N. Scott ; B. Ritchie ;
A. Tkaczynski

Tourism Value Chain Governance

Song, Haiyan ; Liu, Jingyan ; Chen,
Gezhi

Good governance and tourism development in protected areas: the case of Phong NhaKe Bang National Park, central Vietnam. (Original Research)(Report)

Hubner, A. ; Phong, L. T. ; Chau, T.
S.H.

A comparison of the governance of tourism planning in the two Special Administrative
Regions (SARs) of China – Hong Kong and Macao

P.Wan, Y. King

Hybrid structures: innovative governance, judicial and sociological approaches

Aliu, A. ; Parlak, B.r ; Aliu, D.

Political economy and the emergence of a hybrid mode
of governance of tourism planning

Wan, Y. K. P. ; Bramwell, B.

Fonte: elaboração própria com base em pesquisa em Periódicos Capes (2017)

Publicação
Revista de Administracao
Publica-RAP, 2012,
Vol.46(5), p.1201(23)
Revista de Administracao
Publica-RAP, 2013,
Vol.47(6), p.1543(26)
??????
Advances in
Environmental Biology,
June, 2012, p.2046(7)
Tourism Review, 2010,
Vol.65(4), p.4-16
Journal of Travel
Research, 2013, Vol.52(1),
pp.15-28
Koedoe - African
Protected Area
Conservation and Science,
2014, Vol.56(2)
Tourism Management
Quality & Quantity, 2015,
Vol.49(4), pp.1747-1760
Tourism Management,
October 2015, Vol.50,
pp.316-327
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3.3 A METODOLOGIA DE ANÁLISE DE REDE SOCIAL
Com o objetivo de verificar se a rede formal e institucionalizada do
CONRETUR Agulhas Negras é representativa e legitimada pela comunidade
local, optou-se pela realização de uma análise das relações entre os agentes
sociais daquele destino turístico regional utilizando-se como ferramenta de
pesquisa a metodologia de análise de rede social (ARS) ou social network
analysis (SNA).
A SNA é uma ferramenta metodológica de origem multidisciplinar que
permite a representação gráfica de conceitos, propriedades e processos
característicos da realidade social (SOUZA, QUANDT, 2008). De acordo com
Dias e Silveira (2007), diversos olhares disciplinares buscam metodologias e
conceitos que tratam das relações e da complexidade das interações
influenciando os sentidos atribuídos à rede, em diversas áreas.

Embora a SNA esteja sendo aplicada a estudos de outros tipos
de estrutura – tais como análise entre sites, por exemplo - a
origem sociológica da metodologia fica evidente quando
observa-se os conceitos teóricos que motivaram o
desenvolvimento de alguns dos principais métodos e medidas
de rede, entre estes: grupo social, isolamento, popularidade,
prestígio, coesão social, papel social, reciprocidade,
mutualidade, troca, influência, dominância, conformidade,
poder. Muitos desses conceitos ainda carecem de medidas
precisas em SNA, embora avanços importantes tenham sido
alcançados nos últimos anos. (SOUZA, QUANDT, 2008, p. 57)

Questionados se a SNA é compatível com os estudos do turismo, Scott,
Baggio e Cooper (2008) colocam que as redes no turismo podem ser mais
importantes do que em outras áreas, por ser uma atividade em que a
interdependência entre seus componentes é essencial. Para os autores, as
redes, sejam baseadas em alianças informais locais, acordos formais entre
parceiros, organizações sem fins lucrativos locais, organizações de turismo
regionais ou nacionais, ou outras estruturas de governança, ajudam a
compensar a natureza fragmentada do turismo, já que a experiência turística
depende de diferentes elementos como atrativos, equipamentos turísticos e
infraestrutura.
Na SNA são identificados atores e contatos chave, relações primárias,
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indiretas e secundárias, dentre outros elementos para configuração da
estrutura da rede. A partir do mapeamento e mensuração dos relacionamentos
e fluxos entre elementos como pessoas, grupos, etc., realizadas é possível a
realização

de

análises

computacionais

matemáticas

que

originam

representações gráficas que permitem a visualização das redes sociais.
(SOUZA, QUANDT, 2008; LYNCH, MORRISON, 2007)
A SNA trata, portanto, de uma análise estrutural, cujo objetivo é “analisar
as relações entre atores e não tanto entre atributos” (LEMIEUX, OUIMET, 2012,
p. 33), diferente de uma análise correlacional que tenta “analisar associações
ou relações entre atributos e não tanto entre atores” (LEMIEUX, OUIMET,
2012, p. 33). Portanto, na SNA são considerados como elementos primários da
análise a existência (ou não) de elos entre os nós da rede e como elementos
secundários atribuições como idade, sexo, localização geográfica, etc.
(SOUZA, QUANDT, 2008)
Para Lemieux e Ouimet (2012, p. 15) a análise estrutural “tem por objeto
as formas estáveis, evolutivas ou não, que adquirem as relações entre os
atores” considerando que “os atores sociais são definidos antes de mais nada
pelas suas relações, mas igualmente pela forma dessas relações” (LEMIEUX,
OUIMET, 2012, p. 16). O objetivo da SNA é “realizar o levantamento de
propriedades

e

conteúdos

provenientes

da

interação

entre

unidades

independentes” (SOUZA, QUANDT, 2008, p. 32), permitindo “que a qualidade
das interações seja apreendida quantitativamente, possibilitando a geração de
matrizes e gráficos que facilitam a visualização dessas relações” (SOUZA,
QUANDT, 2008, p. 33).
Existem três fundamentos teóricos que norteiam a SNA: a teoria dos
grafos, que privilegia uma análise descritiva/qualitativa dos dados, a teoria
estatística e os modelos algébricos, que privilegiam análises probabilísticas,
teste de hipóteses e análise de redes multirelacionais (SOUZA, QUANDT,
2008; LEMIEUX, OUIMET, 2012). A análise realizada neste trabalho privilegia a
teoria dos grafos.
A teoria dos grafos foi um método desenvolvido entre os anos 1950 e
1960, baseado em uma visão de rede como um conjunto de pontos ou nós
unidos por elos que são representados por linhas retas ou curvas que podem
ser direcionadas (representadas por setas) e ponderados (determinando valor,
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força ou intensidade da relação) (SOUZA, QUANDT, 2008). A Figura 9
apresenta de forma sintetizada os principais conceitos da teoria dos grafos
utilizados na SNA. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada pode variar de
acordo com o autor, embora os significados sejam similares. Neste trabalho
optou-se por adotar a nomenclatura utilizada por Souza e Quandt (2008).
Figura 9 – Principais conceitos em SNA
Ator (actor)
Elos relacionais
(relational ties)
Díade (dyad)
Tríade (triad)
Subgrupo (subgroup)
Relação (relation)
Rede social (social
network)
Grau nodal (nodal
degrees)
Densidade (density)
Caminhada (walk)
Trilhas (trails) e
caminhos (paths)
Distância geodésica
(geodesic distance)
Pontos de corte (cut
points) e pontes
(bridges)

Indivíduos ou grupos de indivíduos, corporações, comunidades,
departamentos, etc.
Tipo de relação que estabelece uma conexão ou troca de fluxos
entre dois atores
Par de atores e o possível elo entre estes
Subgrupo de três atores e os possíveis elos entre estes
Qualquer subgrupo de atores, de qualquer tamanho, e os elos
entre estes
Coleção de elos de um determinado tipo entre membros de um
grupo
Conjunto finito de atores e suas relações
Mensuração do grau de ‘atividade’ de um determinado nó, com
base no cálculo da quantidade de linhas adjacentes
Cálculo da proporção de linhas existentes em um gráfico, com
relação ao máximo de linhas possíveis
Sequência de nós e linhas em que cada nó é incidente com as
linhas anteriores e precedentes
São caminhadas (walks) com características especiais. Uma trilha
é uma caminhada na qual cada linha só pode ocorrer uma vez, e
um caminho é uma caminhada na qual linhas e nós só podem
ocorrer uma vez
É a menor distância (medida em caminhos) entre dois nós
São nós e linhas, respectivamente, cuja remoção divide o grafo em
subgrafos desconectados ou componentes (components)

Grafos em que são considerados, além dos elos e suas
respectivas direções, valores representativos da força ou da
intensidade da relação
É um dos conceitos-chave na análise de redes, porque descreve
Imbricamento
de que forma os atores (ou grupos de atores) estão envolvidos em
estrutural
várias redes simultaneamente (redes mais amplas/exteriores e
(embeddedeness)
redes mais restritas/interiores).
Fonte: elaboração própria a partir de SOUZA e QUANDT, 2008.
Grafos ponderados
(valued graphs)

As principais características analíticas das redes sociais na SNA são
seus graus de formalidade, densidade e centralidade. Para Souza e Quandt, a
formalidade refere-se “à existência – em maior ou menor grau – de regras,
normas e/ou procedimentos padronizados de interação” (2008, p. 34). A
densidade refere-se à “proporção de elos existentes com base no total de elos
possíveis” (SOUZA, QUANDT, 2008, p. 35). Já a centralidade, refere-se “aos
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graus de centralização geral da estrutura da rede.” (SOUZA, QUANDT, 2008,
p. 35). Sobre essa última medida, os autores afirmam que

Atores são considerados mais centrais quando apresentam
uma quantidade maior de relacionamentos com um número
maior de atores da rede, ou desempenham um papel social
caracterizado por alta conectividade com outros atores, ou
estão em posição hierárquica superior, ou apresentam maior
amplitude de abrangência nos seus elos, ou ainda, apresentam
alta conectividade com atores-chave na conexão entre
subgrupos da rede. Se todos os membros de uma rede
possuem graus semelhantes de conectividade, a rede é
predominantemente descentralizada. (SOUZA, QUANDT,
2008, p. 34-35)

A centralidade pode ser determinada a partir do grau de conexões
diretas, do grau de proximidade ou do grau de centralidade, conforme
apresentado na figura 10.
Figura 10 – Medidas de Centralidade
É uma medida que reflete a atividade relacional direta de um ator.
Mede o número de conexões diretas de cada ator num grafo. De
Centralidade de grau
acordo com essa medida, o ator que ocupa a posição mais central
(degree centrality)
num grafo é aquele que possui o maior número de conexões diretas
com outros atores
É uma medida que assenta na distância geodésica, ou seja, no
comprimento do caminho mais curto que liga dois atores [...]. TrataCentralidade de
se, deste modo, de medir o afastamento em vez da proximidade. A
proximidade
hipótese consiste em afirmar que quanto mais um ator se encontra
(closeness centrality)
afastado dos outros atores, mais autônomo será no que se refere
às suas escolhas de ações
É uma medida da importância da posição intermediária ocupada
pelos atores de um grafo. [...] A hipótese consiste em afirmar que
Centralidade de
quanto mais um ator se encontrar numa posição intermediária, ou
intermediariedade
seja, quanto mais se encontrar numa situação em que os atores
(betweenness)
têm de passar por ele para chegar aos outros atores, mais
capacidade de controle terá sobre a circulação da informação entre
esses atores
Fonte: elaboração própria a partir de LEMIEUX e OUIMET, 2012

É importante ressaltar que a centralidade de um ator na rede não
necessariamente está relacionada com a posição hierárquica que ocupa.
Souza e Quandt (2008, p. 35) explicam que “estar localizado em um ponto
estratégico da rede é, muitas vezes, mais importante que estar localizado em
algum determinado nível hierárquico, mesmo que superior”, devido ao poder
dos fluxos de informação que fazem com que determinados atores influenciem
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a rede atuando como nós conectores entre diferentes subgrupos da rede
(SOUZA, QUANDT, 2008; LYNCH, MORRISON, 2007; BÖRZEL, 2008).
Outro aspecto importante na SNA trata da abordagem escolhida para a
pesquisa. Pode-se privilegiar o aspecto posicional dos nós e elos da rede,
retratando a estrutura existente em um determinado momento ou o aspecto
relacional das interações, com a identificação de sinais de evolução nos
padrões de interação da rede e tendências futuras (SOUZA, QUANDT, 2008).
Para a análise da rede é necessário também definir as fronteiras para a
pesquisa, o que pode ser realizado com base em uma abordagem nominalista,
em que essa definição ocorre baseada nos interesses do pesquisador, na base
teórica que fundamenta o estudo ou, com base em uma abordagem realista,
que é baseada na percepção dos próprios atores da rede (SOUZA, QUANDT,
2008).
A análise das relações pode se basear em diferentes tipos de medidas,
conforme a figura 11 apresenta.
Figura 11 – Tipos de medidas de análise de relações
Medidas binárias (binary
measures of relations)

Esse tipo de medida especifica, basicamente, se a relação
existe (I) ou se a relação não-existe (0). Frequentemente,
dados mais complexos (ponderados, por exemplo) são
dicotomizados para fins de cálculo, principalmente em função
do poder e simplicidade da análise de dados binários
São medidas de múltipla escolha, na qual o respondente
pode selecionar, entre uma série de relações, qual ou quais
são as opções que melhor descrevem seu relacionamento
com os atores relacionados

Medidas
relacionais
nominais
multicategorias
(multiple-category
nominal
measures of relations)
Medidas
de
relações
agrupadas ordinais (grouped Essas medidas refletem uma escala de intensidade na
ordinal
measuress
os relação (força dos elos ou strengh of ties)
relations)
Medidas totais de relações São medições mais refinadas a respeito da força dos elos,
ordinais (full-rank ordinal permitindo a criação de uma escala métrica que reflete
measures of relations)
diferentes e variados graus de intensidade
Medidas totais de intervalos
em relações ordinais (full- Correspondem ao nível mais avançado de mensuração, pois
rank ordinal measures of consideram as diferenças de intensidade entre os intervalos
relations)
Fonte: elaboração própria a partir de Souza e Quandt, 2008

A figura 12 adaptada de Shaw e Conway (2000 apud Lynch e Morrison,
2007), apresenta uma classificação dos tipos de rede possíveis. A análise
apresentada neste trabalho será guiada pelos aspectos descritos no quadro.
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Figura 12 – Classificação de Rede
Classificação
Membros da rede
Natureza das relações
Tipo de troca ou transação
Função ou papel da rede
Morfologia da rede

Descrição
Diversidade de atores (profissional, usuário, social)
Formal x Informal
Informação, bens, amizade ou poder
Solução de problemas ou geração de ideias
Tamanho, diversidade, densidade, estabilidade dos
links
Distribuição geográfica da rede
Equilíbrio entre os membros locais, nacionais e
internacionais
Fonte: Shaw e Conway, 2000, p. 376 apud Lynch e Morrison, 2007, p. 47

Lemieux e Ouimet (2012) apontam como dificuldades relacionadas à
coleta de dados para pesquisa relacional a seleção da população e da
amostragem e as técnicas de coleta de dados (análise documental, observação
direta, questionário, etc.).
Sobre a seleção da população duas abordagens podem ser adotadas: a
abordagem posicional, que consiste em selecionar atores em função de seu
estado ou posição, ou a abordagem reputacional, que consiste em consultar
vários informantes, que por sua vez nomeiam outros atores a serem estudados
(LEMIEUX, OUIMET, 2012).
Em relação ao problema da amostragem, Lemieux e Ouimet mencionam
as três soluções apresentadas por Scott (1991). A primeira consiste em limitar
o estudo a uma população restrita; a segunda é a adoção da técnica ‘bola de
neve’ que será explicitada a seguir; e a terceira é realizar um inquérito, a fim de
analisar as variáveis que remetem para as relações existentes entre quem
responde e algumas categorias de atores (LEMIEUX, OUIMET, 2012).
A técnica ‘bola de neve’ consiste em identificar um informante e lhe pedir
que indique os atores com os quais mantém relações. Em seguida, contatar os
atores nomeados e repetir o processo consecutivamente até que o número de
novos atores se torne limitado (LEMIEUX, OUIMET, 2012).
As técnicas de coleta de dados adotadas para essa pesquisa serão
explicadas com maiores detalhes na próxima seção.
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3.4 METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA NA REGIÃO DAS AGULHAS
NEGRAS
Para realização da análise da rede social do CONRETUR Agulhas
Negras foi necessária a coleta de dados, tanto em fontes documentais dos
municípios e instituições de interesse da pesquisa, quanto – e principalmente por meio de entrevistas com os agentes sociais envolvidos com o turismo na
Região Turística das Agulhas Negras.
Baptista (2014, p. 347) aponta que na realização de uma pesquisa de
campo,

“é

preciso

ter

paciência,

para

ir

sentindo,

apreendendo,

compreendendo o ‘jeito’, captando as evidências e também as sutilezas” do
campo. Para esta autora, isso se faz por meio de uma trama de recursos que
formam uma trilha que se delineia durante o processo de pesquisa,
demandando do pesquisador atenção ao caminho que se mostra no campo,
tecido no próprio momento da pesquisa (BAPTISTA, 2014).
Baptista

(2014)

apresenta

as

trilhas

a

serem

seguidas

pelos

pesquisadores, em uma proposição que ela denomina ‘Cartografia de Saberes’.
A autora explica que após definição dos objetivos da pesquisa e do
conhecimento prévio do pesquisador, os procedimentos prioritários da pesquisa
devem ser elencados, aprofundados com as teorias e técnicas pertinentes à
investigação. Para a autora, o pesquisador deve ir construindo trilhas à medida
que avança em suas pesquisas.
A primeira trilha recomendada pela autora é a de saberes pessoais, com
a reflexão do pesquisador sobre o conhecimento prévio que possui do assunto
a ser investigado. A autora propõe que uma escrita livre seja iniciada com base
nesse saber prévio para ajudar na definição de palavras-chave e pesquisa
posterior da teoria sobre o tema. (BAPTISTA, 2014).
A segunda trilha recomendada é a de saberes teóricos, onde o
pesquisador vai buscar os saberes dos outros em textos que tragam
informações que acrescentem seus saberes pessoais. “Uma vez definidas as
temáticas inerentes ao objeto [...], proponho que o pesquisador monte um
quadro com os assuntos e as referências teóricas encontradas sobre cada um
deles” (BAPTISTA, 2014, p. 351).
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A terceira trilha é chamada pela autora de laboratório de pesquisa e está
relacionado com as situações criadas para que o pesquisador viva a pesquisa.
“Isso vai depender do tipo de pesquisa, do objeto de estudo, mas sugiro
observação sistemática, conversas informais, exploração preliminar de
materiais e/ou documentos, enfim, devem ser acionadas técnicas de
aproximação com o fenômeno a ser estudado” (BAPTISTA, 2014, p. 351). A
autora indica o registro dessas experiências em um “diário de bordo” e ressalta
que é necessário ir a campo “para ter segurança para fazer as escolhas, para
priorizar o que coletar, posteriormente, mais detidamente, com foco alinhado
aos objetivos” (BAPTISTA, 2014, p. 352)
Por fim, na quarta trilha a autora indica a importância de prestar atenção
nas ideias que surgem de repente, como um ‘click’, que a autora chama de
‘pensamentos picados’ que, muitas vezes podem representar soluções ou
desfechos para a pesquisa (BAPTISTA, 2014). Baptista (2014) explica que:

Essas trilhas preliminares vão ajudar a compor o desenho
inscricional da trama de trilhas da cartografia de saberes para a
pesquisa em Turismo. Acionadas essas quatro trilhas, o sujeito
vai avançando no conhecimento e tende a se sentir mais
seguro para fazer escolhas e esboçar um desenho da
monografia, dissertação ou tese, dependendo do seu estágio
como investigador. Esse desenho implica contrapor os
conceitões (palavras-chave) iniciais e os objetivos, para a
definição de outro viés da cartografia que são as linhas de
procedimentos a serem combinados, para a produção da
pesquisa e obtenção dos resultados finais. Retomando: o
pesquisador define o objeto paixão-pesquisa. Essa definição
está expressa em uma frase, com algumas palavras-chave.
Essas palavras são os nós, que acionam trilhas investigativas.
(BAPTISTA, 2014, p. 352).

A elaboração dos capítulos 1 e 2 deste trabalho e a pesquisa
bibliométrica, são fruto das duas primeiras trilhas percorridas por esta
pesquisadora. O trabalho de coleta de dados em campo, privilegiado nesta
seção, é abordado por Baptista (2014) na terceira e quarta trilhas que
compõem sua Cartografia de Saberes.
Seguindo essa proposta de trilhas indicadas por Baptista (2014), optouse por realizar as entrevistas com os agentes sociais do turismo na região das
Agulhas Negras em duas etapas.
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Inicialmente optou-se pela realização de entrevistas exploratórias com
agentes sociais mais conhecidos e acessíveis do turismo da Região das
Agulhas Negras. Essas entrevistas foram semiestruturadas com o objetivo de
criar uma maior conexão pesquisador-entrevistado e obter informações
adicionais sobre o processo de construção da instância de governança regional
– CONRETUR – e sobre os outros agentes sociais cujas entrevistas foram
consideradas pertinentes para alcançar o objetivo da pesquisa.
Adotou-se, portanto, a técnica conhecida como ‘bola de neve’, muito
utilizada em pesquisas sociais em que “os participantes iniciais de um estudo
indicam novos participantes que por sua vez indicam novos participantes e
assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto” (BALDIN,
MUNHOZ, 2012, p. 49)

A snowball sampling ou “Bola de Neve” prevê que o passo
subseqüente às indicações dos primeiros participantes no
estudo é solicitar, a esses indicados, informações acerca de
outros membros da população de interesse para a pesquisa (e
agora indicados por eles), para, só então sair a campo para
também recrutá-los. (BALDIN, MUNHOZ, 2012, p. 50).

Ressalta-se que essa técnica é considerada não probabilística “tendo
em vista que não é possível determinar a probabilidade de seleção de cada
participante na amostra” (BALDIN, MUNHOZ, 2012, p 50). A intenção é que as
indicações cheguem a um ‘ponto de saturação’, isto é, se esgotem.
Portanto, em um primeiro momento foi realizada entrevista qualitativa
com uma das principais agentes do CONRETUR. De acordo com Duarte (2004,
p. 215)

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja
mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de
universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados,
em que os conflitos e contradições não estejam claramente
explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas
permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em
profundidade, coletando indícios dos modos como cada um
daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e
levantando informações consistentes que lhe permitam
descrever e compreender a lógica que preside as relações que
se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é
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mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados.
(DUARTE, 2004, p.215)

Em um segundo momento da pesquisa de campo, outras entrevistas
qualitativas foram realizadas, mas dessa vez, conforme sugestões de Baptista
(2014), já com um maior foco no objetivo a pesquisa e embasamento das
informações surgidas no campo na etapa anterior e com os agentes sociais
indicados nessas primeiras entrevistas, de acordo com a técnica bola de neve.

3.4.1 A pesquisa exploratória

O primeiro contato da pesquisadora com agentes relacionados ao
CONRETUR ocorreu em abril de 2016, na ocasião da posse do novo
presidente do Fórum Estadual de Secretarias Municipais de Turismo, ocorrida
em Niterói - RJ. No evento estava presente a então Secretária de Turismo do
município de Itatiaia e secretária executiva do CONRETUR, Roberta Dias.
Houve uma conversa preliminar sobre os objetivos dessa pesquisa e a
secretária forneceu seu contato, com a sugestão de que fosse procurada antes
do mês de setembro, pois ela poderia ser destituída do cargo em função das
eleições municipais de setembro de 2016.
Entretanto, optou-se por aguardar a qualificação deste projeto de
pesquisa para início das pesquisas de campo e entendeu-se que seria ideal
esperar a formação da nova composição do Conselho – pós eleições – para
até mesmo identificar como essa transição poderia afetar a continuidade de
ações.
Assim, no final de janeiro de 2017, a pesquisadora entrou em contato
com Roberta Dias para realização da primeira entrevista exploratória. Era de
conhecimento na ocasião que a entrevistada já não ocupava os cargos
anteriormente mencionados, devido às mudanças partidárias nas eleições de
2016. Mesmo assim, dado o fato dela ter feito parte do CONRETUR por vinte
anos, quase sempre ocupando uma das funções estratégias – secretária
executiva – o seu depoimento permanecia essencial.
Para embasar as perguntas dessa primeira entrevista, pesquisou-se
trabalhos que tinham como tema a região das Agulhas Negras. Conforme os
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parâmetros apontados no item 3.2 – Pesquisa bibliográfica, apenas um
trabalho foi identificado com esse tema: Proceso de formación de una red
regional: Región turística de las Agulhas Negras - RJ – Brasil, do autor
Aguinaldo Fratucci. Tendo por base a dissertação de doutorado deste autor
(Fratucci, 2008) e uma versão em português do artigo supracitado (Fratucci,
2009), foram coletadas algumas informações sobre a formação da região das
Agulhas Negras e sua relação com os municípios fronteiriços que serviram
como base para o roteiro da primeira entrevista realizada.
Além disso, foram consultadas também as páginas oficiais na internet
das prefeituras dos municípios integrantes e fronteiriços da região das Agulhas
Negras, a página oficial Visite Agulhas Negras (que se encontrou fora do ar
durante alguns meses do ano de 2016) e o Plano Diretor de Turismo do Estado
do Rio de Janeiro (2010).
Houve a tentativa de acesso a algum documento oficial, em especial o
estatuto, das Agulhas Negras por meio de consulta a mecanismos de pesquisa
da internet. Essas tentativas, no entanto, foram infrutíferas. Apenas através do
trabalho intitulado “Inter-relações possíveis entre políticas públicas e turismo no
Brasil – a atuação do Estado do Rio de Janeiro em programas nacionais e o
exemplo do Conselho Regional das Agulhas Negras” (MENICUCCI, 2011)
foram conseguidas informações

sobre

os

membros

do

CONRETUR,

informação confirmada posteriormente por entrevistas e documentos cedidos
pelos entrevistados.
Embora a ideia inicial fosse realizar apenas uma entrevista exploratória,
pela quantidade e qualidade das informações fornecidas pela ex secretária
executiva, esta tornou-se uma das entrevistas mais importantes dessa
pesquisa.
A entrevista foi realizada no dia 23 de fevereiro de 2017, na residência
da sra. Roberta, em Itatiaia. Como resultado dessa reunião realizou-se também
o teste de formulário que seria aplicado a outros membros do Conselho. Após a
entrevista, o contato com a entrevistada prosseguiu através de correio
eletrônico e no seu auxílio na intermediação entre essa pesquisadora e outros
agentes do Conselho, além do fornecimento de documentos como legislações
e o estatuto do CONRETUR.
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Conforme pressuposto pelo método bola de neve, a entrevistada indicou
alguns nomes importantes para entender as relações estabelecidas pelo
CONRETUR. Foram eles: Eliel Queiroz, idealizador do Conselho e primeiro
presidente; Julio Buschinelli, presidente da MAUATUR; Paola Tenchini, líder
dos projetos do SEBRAE na região sul fluminense; Marcelo Carrasco, então
presidente do Conselho; Rute Diniz, ex diretora de turismo de Itatiaia; Ralph
Salgueiro, membro da AGUIMAN – Associação de Guias de Turismo da Região
das Agulhas Negras e Luiz Carlos Bastos, ex presidente do CONRETUR e ex
prefeito de Itatiaia.

3.4.2 As entrevistas em profundidade

Com o objetivo de dar prosseguimento à coleta de informações sobre o
Conselho de forma mais dinâmica e, a partir da entrevista exploratória
realizada com Roberta Dias, as perguntas base para as entrevistas sofreram
redução (Apêndice A).
No início do mês de abril de 2017 todos os agentes indicados por
Roberta

Dias foram contatados

para realização das entrevistas em

profundidade. De imediato, responderam Eliel Queiroz e Julio Buschinelli, cujas
entrevistas foram realizadas nos dias 3 e 5 de abril.
Seguindo a indicação da técnica bola de neve, ao fim da entrevista a
pesquisadora pediu a indicação de outros agentes para continuidade da
entrevista. Ambos os entrevistados indicaram o senhor Marcello Carrasco,
indicação realizada anteriormente também por Roberta Dias. Queiroz indicou
também Antônio Leão, ex secretário de turismo de Resende.
Nessas entrevistas, a pesquisadora notou uma diferença na percepção
da atuação do Conselho em detrimento à entrevista anterior.
Na entrevista com Dias, embora a entrevistada tenha ressaltado que não
acompanhava as reuniões desde setembro do ano anterior (2016), quando
deixou a secretaria de turismo do município de Itatiaia, suas falas
demonstravam que embora o CONRETUR pudesse estar vivendo um período
de instabilidade, ainda estava ativo. Já Buschinelli foi taxativo em falar que já
não existia Conselho há algum tempo e Queiroz considerava que o
CONRETUR “estava na UTI”.
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Apenas em 15 de maio, a pesquisadora conseguiu entrevistar Carrasco,
indicado por três agentes até então. O entrevistado, último presidente eleito,
confirmou a inatividade do Conselho, em um período de quase um ano e não
se considerava mais presidente do mesmo. Quando a indicação de novos
agentes para continuidade das entrevistas foi solicitada, Carrasco questionou
com quem a pesquisadora já tinha falado ou tentado falar e diante da resposta
recebida informou

que não tinha mais ninguém,

além

daqueles

já

entrevistados, para indicar.
Em 19 de maio, Paola Tenchini respondeu, via correio eletrônico, as
perguntas norteadoras da entrevista, pois não teria tempo disponível para
concessão de uma entrevista mais longa. Como resposta da indicação de
outros agentes para continuidade da entrevista, sua indicação foi Roberta Dias.
Por fim, em 27 de junho, Antônio Leão, funcionário da secretaria de
turismo do município de Resende e ex dirigente da pasta, respondeu as
perguntas norteadoras da entrevista, também via correio eletrônico. Suas
indicações para entrevistas foram: Paola Tenchini, Marcelo Carrasco, Ralph
Salgueiro e representantes da MAUATUR.
A senhora Rute Diniz não respondeu às tentativas de solicitação de
entrevista e Ralph Salgueiro informou não poder atender a solicitação por
motivos de saúde.
Embora não estivessem indicados como agentes a serem entrevistados
pela técnica da bola de neve, a pesquisadora ainda tentou entrar em contato,
durante o mês de junho com as secretarias de turismo dos municípios
participantes da região – Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real - e enviou o
formulário indicado na seção seguinte.
Um representante da secretária de Itatiaia, que solicitou anonimato
informou que estava à disposição para responder sobre o Conselho municipal,
mas que não poderia falar sobre o Conselho regional, pois o mesmo não
existia, embora considerasse uma boa ideia integrar os quatro municípios.
Tal resposta pode indicar uma tentativa de diminuir os feitos do
CONRETUR, já que as ações do mesmo foram executadas majoritariamente
por um grupo político diferente daquele que atualmente ocupa a prefeitura. Ou,
pode indicar por outro lado, um efetivo desconhecimento do Conselho que
atuou na região por mais de vinte anos.
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Uma turismóloga da secretaria de turismo de Porto Real, Danielle
Delfino, respondeu às perguntas norteadoras e ao formulário, informando que
até o ano anterior frequentava as reuniões do Conselho, mas que ela não tinha
nenhum poder decisório sobre as questões discutidas e que frequentava as
reuniões com um mero papel de ouvinte.
A secretaria de turismo de Resende respondeu as perguntas
norteadoras e o formulário através de Antônio Leão, ex-secretário. Não foi
possível contato com a secretaria de Quatis através do telefone e e-mail
fornecidos na página de internet oficial da prefeitura.
Dessa forma, o número de entrevistados foi inferior ao que se esperava,
ainda que um número maior de pessoas tenha sido contatado além daqueles
indicados pela técnica bola de neve. Segundo esta técnica, há um momento
em que novos indicados não aparecem e assim, o universo de interesse teria
chegado ao fim. No caso pesquisado, esse número pequeno parece indicar a
realidade de inatividade do Conselho e como as suas ações eram dependentes
de um número restrito de participantes.

3.4.3 O Formulário de Pesquisa

Para elaboração gráfica da rede da Região Turística das Agulhas
Negras era necessário atribuir um valor de participação de cada membro no
Conselho. Embora tal valor pudesse ter sido obtido por meio de análise do
conteúdo das entrevistas, optou-se por elaborar um formulário (apêndice B)
nos quais os entrevistados poderiam categorizar cada um dos membros do
CONRETUR de acordo com seu grau de influência em um primeiro momento e,
de acordo com seu relacionamento institucional com cada membro em um
segundo momento.
Tal categorização foi baseada em uma escala Likert de 1 a 5 pontos. Na
primeira etapa, avaliava-se o grau de influência dos membros do CONRETUR,
considerando que 1 o grau de influência é menor, e 5 o grau de influência é
maior. Na segunda etapa, avaliava-se a relação de proximidade no âmbito do
Conselho entre as instituições, considerando que 1 a proximidade é menor, e 5
a proximidade é maior.
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O formulário foi testado no momento da entrevista com Dias e a princípio
seria enviado para os agentes entrevistados após a realização das entrevistas
em profundidade.
Entretanto, mediante o retorno de apenas três dos formulários, optamos
por enviá-lo por e-mail a todos os membros oficiais do CONRETUR, no dia 13
de junho de 2016 de acordo com informações de contato obtidas na internet.
O representante da AGUIMAN repassou o e-mail para que Dias pudesse
responder. O e-mail dos conselhos municipais de turismo de Itatiaia e Resende
retornaram, pois, os endereços fornecidos não existiam.
No dia 21 de julho, o e-mail com o formulário foi enviado novamente a
todos os membros do CONRETUR reforçando a solicitação.Nenhum outro
retorno ocorreu até o prazo final estabelecido pela pesquisadora.

3.4.4 O uso do software YED para representação gráfica da rede

Os relacionamentos e conexões existentes entre os membros de uma
rede, conforme o caso da rede do CONRETUR, podem ser representados
graficamente. Para realização da SNA, os dados coletados são processados
por alguns aplicativos que permitem o tratamento e análise de dados
relacionais e a realização da representação gráfica da rede pesquisada.
De acordo com Lemieux e Ouimet (2012) vários programas permitem o
tratamento e análise desses dados, sendo os mais utilizados o Krackplot, o
Netdraw e o UCINET, este último considerado pelos autores como um dos
mais eficazes para armazenamento dos dados relacionais e análise das
propriedades estruturais dessas relações sociais. A figura 13 apresenta os
principais softwares e suas características disponíveis no mercado.
Neste trabalho optou-se pela utilização do software YED. A prerrogativa
da escolha do software era o seu acesso livre e facilidade na utilização. Além
disso, durante as aulas do curso de mestrado, essa pesquisadora teve contato
com a autora de um trabalho que utilizava o software YED para análise de
redes de conhecimento, e as indicações dessa autora facilitaram o aprendizado
no uso do programa.
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Figura 13 – Softwares para análise de rede social
Software
Cfinder
GraphViz

Guess
InFlow

JUNG
(Java
Universal
Network)

MultiNet

NetDraw

Características
Software livre utilizado para encontrar e visualizar sobreposição, grupos densos de nós em redes.
Software open source de visualização gráfica. Possui vários programas de layout gráfico, com interface gráfica para web. Este utiliza uma
linguagem simples de texto, e seus diagramas podem ser gerados em vários formatos úteis como imagens, SVG para páginas web,
Postscript para inclusão em PDF ou outros documentos, ou exibição em um browser gráfico interativo. Graphviz também suporta GXL,
um dialeto XML.).
Software que utiliza ferramenta de análise exploratória de dados, de visualização de gráficos e redes. O sistema contém uma linguagem
de domínio específico chamado Gython embutido.
Software de análise de redes capaz de executar análise e visualização de rede em um único produto integrado - não há arquivos de
passagem ida e volta entre os diferentes programas como outras ferramentas. O que é mapeado em uma janela é medido em outra
janela.
Software formado por uma biblioteca de softwares que fornece uma linguagem comum e extensível para a modelagem, análise e
visualização de dados que pode ser representado como um gráfico ou rede. É escrito em Java, que permite JUNG aplicações baseadas
em fazer uso das extensas capacidades embutidas da API Java, bem como os de outras bibliotecas existentes. A arquitetura JUNG é
projetada para suportar uma variedade de representações de entidades e suas relações, como gráficos dirigido e sem direção, gráficos
multimodais, gráficos com bordas paralelas e hipergrafos. Ele fornece um mecanismo para anotar gráficos, entidades e relações com os
metadados. Isso facilita a criação de ferramentas analíticas para conjuntos de dados complexos que podem analisar as relações entre as
entidades, bem como os metadados ligado a cada entidade e relação. A atual distribuição de Jung inclui implementações de uma série
de algoritmos em teoria dos grafos, mineração de dados e análise de redes sociais, tais como rotinas de agrupamento, decomposição,
otimização, geração de grafos aleatórios, análise estatística e cálculo de distâncias de rede, fluxos e medidas de importância
(centralidade, PageRank, hits, etc.). Este possui uma biblioteca de código aberto.
Software de análise de dados que pode ser usado para dados normais (na qual você tem um arquivo que tem uma linha de dados para
cada caso) e para a rede de dados (em que existem dois arquivos - o "nó" descreve o arquivo indivíduos e no link "arquivo", descreve as
conexões entre os indivíduos).
Software livre, escrito por Steve Borgatti para visualização de dados de redes sociais. Nele as imagens podem ser gravadas em metalife,
JPG, GIF e bitmap. O programa lê arquivos do sistema UCINET, arquivos UCINET DL, arquivos Pajek, e seu formato próprio VNA (que
permite a poupança de rede e dados de atributos em conjunto, juntamente com informações como coordenadas espaciais, layout, cores,
etc.)
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Software

Características
Software desenvolvido para análise e visualização de dados de rede. Este permite explorar os dados de uma rede visual e interativa, e
permite detectar padrões subjacentes e estruturas da rede. Há cinco diferentes níveis de licença, estas estão relacionadas ao tamanho
dos dados a serem tratados pelo software. Possui módulo que pode ser usado para desenhar mapa da rede em grande escala 2D,
Netminer separando o processo de visualização em duas etapas: apresentação e desenho. Este funciona com as plataformas: Windows 2000, XP,
Windows Vista 32 bits para o O / S- Windows Server 2000 x64, Windows Server 2003 x64, Windows XP x64, Windows Vista x64 de 64
bits O / S é necessário a configuração mínima de hardware: Memória- 512 MB e HD de 300 MB de espaço disponível para instalação do
software.
Software para a análise e visualização de redes sociais. Este permite a construção e exploração de redes de vários formatos (GraphViz,
SocNetV
GraphML, adjacência, Pajek, UCINET, etc). Este software permite ao usuário, calcular as propriedades básicas de rede, tais como
(Social
densidade, diâmetro e distâncias (comprimentos de caminho mais curto), centralidades, coeficientes de agrupamento, entre outros.
Networks
SocNetV foi desenvolvido em C + + e é um software open-source. O programa é um software livre, licenciado sob a GNU General Public
Visualizer)
License 3 (GPL3).
Software de análise de redes sociais desenvolvidos por Steve Borgatti, Everett e Martin Freeman Lin. O programa é distribuído pela
Analytic Technologies. Este trabalha em conjunto com o programa freeware chamado NETDRAW para desenhar e visualizar diagramas
de redes sociais. NETDRAW é instalado automaticamente com UCINET. UCINET é um pacote completo para a análise dos dados da
rede social, pode ler e gravar uma infinidade de arquivos de texto formatado de forma diferente, bem como arquivos de Excel. Inclui
UCINET
medidas de centralidade, o subgrupo de identificação, análise de papel, a teoria dos grafos elementares, e permutação baseada em
análise estatística. Além disso, o pacote tem forte rotinas de análise da matriz, como a álgebra matricial e estatística multivariada.
UCINET pode ser baixado e usado gratuitamente por 60 dias. VISONE Software que propõe o desenvolvimento de modelos e algoritmos
para integrar e promover a análise e visualização de redes sociais. Este está disponível em Java para Windows e Linux, além de suportar
importação e exportação de formatos tradicionais (JPEG, PDF, SVG, Metafile) para dados de rede social.
Software utiliza um editor gráfico que pode ser usado para gerar desenhos e aplicar layouts para uma variedade de esquemas diferentes
e redes. Este software é gratuito e possui uma biblioteca de classes Java que permite a visualização, edição, otimização, desenho e
YED
animação de uma vasta gama de diagramas, redes e outras estruturas. Este trabalha com arquivos de diversos formatos, tais como:
PDF, SWF, SVG, JPG, GIF, HTML, BMP além de suportar a incorporação URLs e sugestões descritivas para ambos os nós e arestas.
Fonte: Azevedo e Rodrigues, 2010, p. 11-14
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Para fins da SNA, em um primeiro momento as entidades participantes
do CONRETUR foram consideradas como os atores (actors) e o grau de
influência nas decisões do CONRETUR, os elos relacionais (relational ties).
Em um segundo momento, as entidades participantes do CONRETUR
foram consideradas como os atores (actors) e as relações estabelecidas entre
elas, os elos relacionais (relational ties).
Neste trabalho não foram considerados os imbricamentos estruturais
(embeddedeness), ainda que em algumas entrevistas os atores tenham
apontado seus envolvimentos em outras redes; esse trabalho se restringiu a
apresentar a rede específica do CONRETUR.
Em relação a formalidade da rede, ou seja, a existência de normas
padronizadas de interação, considerou-se todos os membros oficiais do
CONRETUR, informação obtida a partir de entrevistas e da leitura do estatuto
social do Conselho. Ainda que alguns desses membros não fossem
considerados atuantes, de acordo com as falas dos entrevistados, os
mantivemos na lista de entidades, o que delimitou também a fronteira dos
atores participantes da rede, fazendo-se o uso, assim, de uma abordagem
nominalista.
Para cálculo da densidade da rede, foi considerado, em um primeiro
momento, o grau de influência das instituições no CONRETUR, sendo um elo
considerado um grau de influência menor e cinco elos considerado o maior
grau de influência possível. Em um segundo momento, foi considerado a
proximidade entre as entidades, sendo um elo considerado como uma
proximidade menor e cinco elos o maior grau de proximidade.
A medida utilizada neste trabalho trata portanto, da medida total de
relações ordinais (full-rank ordinal measures of relations), que mensura a força
dos elos, com uma escala métrica refletindo os diferentes graus de intensidade
das relações.
Assim, a centralidade da rede foi calculada a partir do grau de conexões
diretas (degree centrality), medindo o número de conexões diretas (elos) de
cada ator no grafo, sendo considerado o mais central o ator com maior número
de conexões diretas com outros atores.
Este trabalho não considerou a evolução dos padrões de interação da
rede ao longo do tempo e sim, o aspecto posicional dos atores em um
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momento determinado – junho de 2017 - abordando assim o aspecto posicional
da rede.
Os graus atribuídos nas respostas ao formulário de pesquisa foram
computados para uma planilha de Excel, dispondo de duas colunas: fonte
(source) e alvo (target).
Na primeira mensuração – sobre o grau de influência – as entidades
ocuparam a coluna “fonte” na quantidade de vezes correspondente ao grau de
influência atribuído a elas nas respostas dos formulários. O “alvo” era o próprio
CONRETUR, já que se avaliava a influência no Conselho.
Na segunda mensuração – sobre o grau de proximidade – os
respondentes do formulário ocuparam a coluna “fonte” e as demais entidades,
(na quantidade de vezes correspondente ao grau de proximidade atribuído a
elas nas respostas dos formulários) ocupavam a coluna “alvo”.
Essa planilha em Excel foi incorporada ao software YED, gerando a
representação gráfica da rede do CONRETUR e das relações entre os
membros dessa rede, conforme será apresentado no capítulo 5.
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4 A REGIÃO DAS AGULHAS NEGRAS E SEU CONRETUR

A região turística das Agulhas Negras está localizada ao sul do Estado
do Rio de Janeiro e institucionalmente é composta pelos municípios de Itatiaia,
Porto Real, Quatis e Resende (Figura14).
Figura 14 – A região das Agulhas Negras

Fonte: Cidades Maravilhosas, 2017

De acordo com Fratucci (2009), o fluxo de visitantes para a região teve
início na década de 1920 com veranistas cariocas em direção ao núcleo
colonial alemão na vila de Visconde de Mauá. Tal fluxo foi ampliado na década
de 1930, especialmente para a colônia finlandesa de Penedo e para o Parque
Nacional de Itatiaia, inaugurado em 1937 (FRATUCCI, 2009).
Ainda de acordo com o mesmo autor, o processo de turistificação se
intensificou a partir da década de 1950 com a inauguração da rodovia
Presidente Dutra, considerada uma das rodovias mais importantes do Brasil
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por ligar as metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo e por cortar uma das
regiões mais desenvolvidas do país, o vale do Rio Paraíba (FRATUCCI, 2008).
Além dos municípios que oficialmente compõem a região, é possível
observar que parte dos turistas que visitam o destino, também visita atrativos e
se valem de equipamentos e serviços turísticos localizados nos estados
vizinhos, especialmente no estado de Minas Gerais, nos municípios de Bocaina
de Minas e Itamonte (figura 15) (FRATUCCI, 2008).
Figura 15 – Espaços apropriados para o turismo na região das
Agulhas Negras– década de 2000

Santo Antonio

Mirantão

Fumaça

Maringá-MG
Maromba

Visc. de Mauá

Maringá
S e rrinha

Parque Nac. Itatiaia
Penedo

Itatiai a

Agulhas Negras

Eng. Passos

Fonte: FRATUCCI, 2008, p.221

Essa região, por possuir fronteira tanto com municípios do estado de
Minas Gerais quanto do estado de São Paulo, é um destino turístico pertinente
para o estudo de fronteiras interestaduais, principalmente porque os municípios
mineiros e paulistas também possuem pontos de interesse turístico, como São
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José dos Barreiros (SP), Bananal (SP), Itamonte (MG) e Bocaina de Minas
(MG).
Na área de estudos do turismo, a região se destaca também por ter sido
pioneira no estado do Rio de Janeiro na institucionalização de um Conselho
Regional de Turismo – o CONRETUR Agulhas Negras, em 1997, ainda durante
o período de implantação do Programa Nacional de Municipalização do
Turismo.
Assim, este capítulo apresenta, em suas duas primeiras seções, um
panorama sobre os municípios que compõem a Região Turística das Agulhas
Negras e também dos seus municípios fronteiriços, em especial aqueles de
interesse turístico.
Na terceira seção, apresenta-se o contexto histórico de formação da
região das Agulhas Negras e do CONRETUR, incluindo aspectos normativos a
partir de seu estatuto e seu modus operandi baseado na fala dos entrevistados.
Os relatos que se apresentam nesse capitulo foram obtidos a partir da técnica
da bola de neve, explicitada no item 3.4 desta dissertação.

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOESPACIAIS E HISTÓRICAS DA REGIÃO
TURÍSTICA
O guia oficial da região – Visite Agulhas Negras (2017) - apresenta esse
destino turístico como um dos cenários mais bonitos do Estado, com opções
para lazer e entretenimento que vão desde trilhas, caminhadas, observações
de aves (especialmente na área do Parque Nacional de Itatiaia), cachoeiras,
além da tradição das culturas italiana, finlandesa e alemã, principalmente no
que se refere à gastronomia. O guia ainda destaca a facilidade de acesso a
esse destino, relativamente próximo às metrópoles do Rio de Janeiro e São
Paulo e passando por uma rodovia com serviços de apoio e segurança (VISITE
AGULHAS NEGRAS, 2017).
Ainda que o viés turístico seja considerado o ponto forte da região, ela
também se destaca por outras atividades econômicas, como por exemplo, seu
parque industrial no setor automobilístico (IBGE, 2017). Cada município que
compõe a região possui suas especificidades e características bem
diferenciadas entre si, conforme apresentado na tabela 1:
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos da Região das Agulhas Negras
Município

População
estimada
2016

Itatiaia
30.475
Porto Real
18.552
Quatis
13.666
Resende
126.084
Fonte: IBGE, 2017

Área territorial
2015 (Km²)
245,145
50,779
286,093
1.094,784

Densidade
demográfica
2010 (hab/km²)
17,41
326,95
44,72
109,35

Índice de
Desenv.
Humano
2010
0,737
0,713
0,690
0,768

PIB per
capita 2014
(R$)
112.159,52
172.606,41
19.820, 43
62.389,93

Observa-se assim, grandes disparidades entre os municípios, tanto em
relação à área e população quanto de outras características demográficas e
socioeconômicas. Esses municípios têm em comum, no entanto, seu território
de origem, por terem pertencido inicialmente à vila de Campo Alegre, que
posteriormente passou a se chamar Resende (IBGE, 2017).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(2017), originalmente toda a área entre Queluz (SP) e Barra Mansa (RJ) –
englobando o que hoje é a Região das Agulhas Negras - era ocupada por
índios Puris e apenas nos séculos XVII e XVIII, dado a necessidade de
escoamento de ouro de Minas Gerais para os portos de Angra dos Reis e
Paraty, estabeleceram-se ocupações de rancheiros e tropeiros na região onde
hoje é Mauá. O mesmo ocorreu na Serra do Picu, território hoje pertencente ao
município de Itatiaia.
A colonização efetiva de Resende ocorreu apenas em 1744, com a
chegada de lavradores, que fundaram o arraial de Campo Alegre, núcleo que
originou a criação do município em 1749. (IBGE, 2017)
Em relação à atividade econômica, a princípio a produção da localidade
consistia apenas em agricultura e pecuária de subsistência. Com o tempo, sua
principal atividade econômica passou a ser a exploração da cana de açúcar e,
posteriormente, do café. Um fato interessante é que a área que corresponde
hoje ao Parque Nacional do Itatiaia foi fazenda de propriedade do Barão de
Mauá e como ele não aderiu à monocultura cafeeira, a área teve suas matas
preservadas (IBGE, 2017).
Em relação às transformações territoriais, em 1801 o arraial de Campo
Alegre foi elevado à categoria de vila, recebendo a denominação de Resende e
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tendo alcançado em 1848 a categoria de cidade (IBGE, 2017). Em 1832, o
distrito de Barra Mansa foi desmembrado de Resende. Em 1851, foi criado o
distrito Quatis, subordinado ao município de Barra Mansa, posteriormente
elevado à categoria de município em 1991 (IBGE, 2017). Em 1943 o distrito de
Campo Belo, pertencente a Resende, passou a se denominar Itatiaia, sendo
depois elevado à categoria de município em 1988 (IBGE, 2017).
O histórico de Porto Real está relacionado a uma disputa de terras na
localidade pertencente a Resende, onde foi necessária a interferência real para
determinação do ganho de causa. Como agradecimento, foi feito um
desembarcadouro no rio Paraíba denominado Porto Real, o qual foi utilizado
pelo imperador D. Pedro II como ponto de parada e descanso em suas
viagens. Porto Real foi elevado à categoria de município, em 1995, a partir do
seu desmembramento do território de Resende (IBGE, 2017).
Turisticamente, no município de Itatiaia, destacam-se os seguintes
atrativos: a colônia finlandesa de Penedo, o Parque Nacional de Itatiaia e as
vilas de Mauá, Maringá e Maromba (que fazem parte da microrregião
reconhecida como Região de Visconde de Mauá) (VISITE AGULHAS
NEGRAS, 2017). Tanto o Parque quanto a microrregião de Visconde de Mauá
abrangem também áreas pertencentes ao município de Resende.
Porto Real se tornou uma das primeiras colônias de imigrantes do Brasil,
fundada em 1875 por italianos. Tal histórico é reforçado hoje por meio de
festivais gastronômicos que atraem visitantes para a cidade (VISITE AGULHAS
NEGRAS, 2017).

Fratucci (2009) ainda destaca que o polo industrial do

município ajuda a desenvolver o turismo de negócios.
Quatis é reconhecida por casarios históricos e fazendas tradicionais,
destacando-se assim pelo turismo rural, especialmente em ocasiões como a
Feira da Roça, segundo o guia oficial da região das Agulhas Negras (2017).
Por fim, Resende se destaca pela presença da Academia Militar das
Agulhas Negras, que dispõe de um dos maiores parques esportivos do Estado,
e um amplo teatro, abertos à visitação, além de 63 imóveis tombados pelo
Patrimônio Histórico Municipal. Seu território abrange também a microrregião
de Visconde de Mauá, e as localidades da Capelinha do Pirapitinga e da
Serrinha do Alambari, além de uma parte do Parque Nacional de Itatiaia
(VISITE AGULHAS NEGRAS, 2017).
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O guia oficial da região das Agulhas Negras (2017) apresenta os
seguintes destinos como destaques da região: Parque Nacional do Itatiaia,
colônia finlandesa de Penedo, Serrinha do Alambari, Capelinha do Pirapitinga e
Região Visconde de Mauá. Percebe-se, portanto, que esses destaques se
concentram nos municípios de Itatiaia e Resende, indicando assim mais uma
disparidade na região no que se refere à área turistificada efetivamente.
O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque nacional do Brasil,
criado em 1937. Está localizado na Serra da Mantiqueira, com território
englobando os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, próximo à divisa
com São Paulo. Além dos municípios de Itatiaia e Resende, abrange também
territórios dos municípios de Bocaina de Minas e Itamonte, pertencentes ao
estado de Minas Gerais, possuindo, portanto, roteiros que abrangem os dois
Estados. Dentro dos seus limites, destacam-se atrações como a Cachoeira Véu
de Noiva, o Pico das Agulhas Negras (o mais alto do estado do Rio e quinto
maior do Brasil), o Maciço do Itatiaia, e a diversidade de fauna e flora (VISITE
AGULHAS NEGRAS, 2017).
Penedo é a única colônia finlandesa do Brasil e última ativa na América
do Sul. Nela destacam-se as opções gastronômicas, artesanato, ateliês, meios
de hospedagem e atrativos como Museu Finlandês e a residência do Papai
Noel (VISITE AGULHAS NEGRAS, 2017).
A Serrinha do Alambari é uma área de proteção ambiental abrangendo
as comunidades da Serrinha e Capelinha, que protege a parte alta das bacias
dos rios Alambari e Pirapitinga, tendo como destaques as paisagens
montanhosas e cachoeiras (VISITE AGULHAS NEGRAS, 2017).
A Capelinha do Pirapitinga, antes pouso das tropas que vinham do sul
de Minas para vender mercadorias em Resende, hoje é uma área típica de
pecuária leiteira frequentada por ciclistas e praticantes de voo livre e parapente
(VISITE AGULHAS NEGRAS, 2017).
A microrregião de Visconde de Mauá abrange o território de dois estados
(RG e MG), compreendendo os municípios de Resende, Itatiaia e Bocaina de
Minas. É composta pelas vilas de Mauá, Maromba e Maringá (RJ e MG), com
destaque para a gastronomia, as cachoeiras e o artesanato (VISITE AGULHAS
NEGRAS, 2017).
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Nesta região, de acordo com Fratucci (2009, p. 10), “a territorialidade do
turismo se espraia para além de limites municipais e estaduais”, fato
confirmado pela imprensa especializada e pela “não observância pelos agentes
produtores

do

turismo

dos

limites

político-administrativos

existentes”

(FRATUCCI, 2009, p. 10). Neste trabalho destacamos a questão da fronteira
entre esses municípios e como isso se reflete no Conselho de Turismo das
Agulhas Negras.

4.2 OS MUNICÍPIOS FRONTEIRIÇOS DA REGIÃO DAS AGULHAS NEGRAS

A região das Agulhas Negras possui uma tríplice fronteira entre os
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (Figura 16). O município
de Itatiaia tem fronteira com Bocaina de Minas (MG), Quatis tem fronteira com
Passa-Vinte (MG) e Resende possui fronteira com os municípios de Areias
(SP), Queluz (SP), São José do Barreiro (SP), Bananal (SP), Arapeí (SP),
Bocaina de Minas (MG), Passa Quatro (MG), Itamonte (MG), Itanhandu (MG) e
Passa-Vinte (MG).
Figura 16 – A região das Agulhas Negras e suas fronteiras

Fonte: adaptado de MTUR, 2017
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Entre os municípios paulistas, destacamos aqui São José do Barreiro e
Bananal, que são considerados estâncias turísticas. De acordo com o governo
do estado de São Paulo (2017, s.p.), a categoria estância turística “qualifica a
cidade por oferecer condições de lazer, recreação, recursos naturais e culturais
específicos”. Os setenta municípios do estado que possuem essa classificação
possuem infraestrutura e serviços direcionados ao turismo, seguem legislação
específica e pré-requisitos para essa qualificação. Ambos fazem parte da
região turística “Vale do Paraíba e Serras”. (OLIVEIRA, 2016).
De acordo com o IBGE (2017), São José dos Barreiros é conhecida
como o ‘Paraíso do Trekking’ no Brasil, principalmente devido à travessia de
três dias pela antiga trilha do ouro, que ligava Minas Gerais ao litoral. Possui
ainda diversas fazendas de café, cachoeiras, trilhas e é a porta de entrada
oficial do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que conta com inúmeros
esportes de aventura como mountain bike, off road, cavalgada, rampa para voo
livre e esportes náuticos na represa do Funil. (IBGE, 2017)
Bananal se destaca pelas paisagens e casarios coloniais construídos
por barões e comendadores do ciclo do café, preservando uma arquitetura
colonial em estilo neoclássico, além de fazendas com rico acervo cultural e
remanescentes da Mata Atlântica. (IBGE, 2017).
Dos municípios mineiros, Itamonte, Itanhandu e Passa Quatro fazem
parte do circuito turístico “Terras Altas da Mantiqueira”. De acordo com a
Secretaria de turismo de Minas Gerais, os circuitos turísticos:

abrigam um conjunto de municípios de uma mesma região,
com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem
para organizar e desenvolver a atividade turística regional de
forma sustentável, consolidando uma identidade regional. O
trabalho destas entidades se dá por meio da integração
contínua dos municípios, gestores públicos, iniciativa privada e
sociedade civil, consolidando uma identidade regional e
protagonizando o desenvolvimento por meio de alianças e
parcerias. (SETUR MG, 2017, s.p.)

Ainda de acordo com a SETUR MG, o estado possui 45 circuitos
turísticos

certificados,

envolvendo

todas

as

aproximadamente 450 municípios regionalizados.

regiões

de

Minas

e
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De acordo com a Associação Terras Altas da Mantiqueira - ATAM
(2017), este foi o primeiro circuito turístico de Minas Gerais, criado em meados
de 1998 como uma estância climática voltada para o desenvolvimento do
turismo nos municípios de Aiuruoca, Alagoa, Itamonte, Itanhandu, Passa
Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Virgínia.
Em 2000, o deputado Manoel Costa, idealizador do circuito, foi
convidado a assumir a Secretaria de Estado de Turismo e todo o Estado de
Minas

Gerais

passou

a

adotar

uma

política

pública

baseada

na

descentralização, interiorização e integração regional para desenvolvimento do
turismo, baseada na criação de circuitos turísticos, e antecipando conceitos
que passariam a ser política nacional em 2003 (ATAM, 2017).
O circuito Terras Altas da Mantiqueira forma um conjunto de unidades de
conservação, incluindo o Parque Nacional do Itatiaia (sua área no município de
Itamonte), a Floresta Nacional de Passa Quatro e o complexo da Serra do
Papagaio, e, dentre seus maiores patrimônios, estão as Agulhas Negras, o Alto
do Capim Amarelo, a Pedra da Mina e o Pico dos Três Estados (ATAM, 2017).
Seus municípios também integram a Estrada Real, uma rota turística baseada
nas três primeiras estradas oficiais do Brasil, que visavam fiscalização e
controle do ouro, de pessoas e de mercadorias entre a região das minas e o
litoral, ligando Paraty, no Rio de Janeiro e o antigo Arraial de Tejuco (hoje
Diamantina) à região de Vila Rica (hoje Ouro Preto) (ATAM, 2017).
Os municípios de Bocaina de Minas e Passa-Vinte não fazem parte de
nenhum circuito turístico de Minas Gerais, o que não significa que não
possuem atrativos turísticos. De acordo com o jornal online Correio do
Papagaio (2017), Passa-Vinte possui cachoeiras, grutas e pedreiras como
atrativos turísticos, além da antiga estação de ferroviária cujo horário do trem
denominou a cidade.
Bocaina de Minas possui atrativos como cachoeiras, artesanato e
culinária, destacando-se o distrito de Mirantão (com construções no estilo
colonial, vista para o Pico do Itatiaia e a Pedra Selada), a vila de Santo Antônio
do Rio Grande (rodeada por montanhas das quais vertem córregos que se
precipitam em várias cachoeiras) e a vila de Maringá- MG, localizada na
fronteira com o Rio de Janeiro que faz parte do destino turístico conhecido
como Região de Visconde de Mauá.

(BOCAINA DE MINAS, 2017). Esse
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destino, por sua vez, faz parte da região turística das Agulhas Negras,
destacando-se, assim, neste estudo.
Destaca-se que o fato de não pertencer a nenhum circuito turístico de
Minas Gerais significa perda de vantagens financeiras para esses municípios.
Dentre as ações de fomento que o estado de Minas oferece para o
desenvolvimento da atividade turística está o repasse de ICMS estadual para
municípios que atendem alguns critérios relacionados à atividade turística.
Fazer parte de um circuito turístico é um deles (MINAS GERAIS, 2014).
O percentual do ICMS turístico repassado aos municípios é definido por
uma fórmula matemática (estabelecida pela lei estadual nº 18.030/09) que
atribui notas relativas à organização turística do município, de todos os
municípios habilitados e um índice de receita corrente líquida per capita de
cada município (MINAS GERAIS, 2014). Esse cálculo é realizado anualmente e
depende da comprovação que o município possui um sistema de planejamento
e gestão de turismo completo e atuante, de acordo com os seguintes critérios:

1. Participar de um Circuito Turístico reconhecido pela SETESMG, nos termos do Programa de Regionalização do Turismo
no Estado de Minas Gerais;
2. Ter elaborada e em implementação uma Política Municipal
de Turismo;
3. Possuir Conselho Municipal de Turismo (COMTUR),
constituído e em REGULAR funcionamento, e;
4. Possuir Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), constituído
e em REGULAR funcionamento. (MINAS GERAIS, 2014, p. 47)

Assim, subentende-se que, apesar dos municípios de Passa-Vinte e
Bocaina de Minas possuírem recursos turísticos, a gestão da atividade não se
desenvolveu

a

ponto

de

cumprir

com

os

requisitos

básicos

para

reconhecimento por parte do governo estadual mineiro.
Ainda de acordo com a legislação mineira (Resolução 007/2003 que
trata do certificado de reconhecimento dos Circuitos Turísticos), os municípios
mineiros podem fazer parte de circuitos que englobam municípios fronteiriços:

Artigo 3º - Os Circuitos Turísticos poderão ser constituídos por
municípios pertencentes aos Estados Federados limítrofes a
Minas Gerais, devendo apresentar em sua composição um
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número igual ou maior de municípios mineiros (MINAS
GERAIS, 2003).

Ressalta-se, entretanto, que os municípios de Bocaina de Minas,
Itamonte, Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real não poderiam ser
considerados parte de um circuito mineiro, pois a maioria das cidades estaria
em território fluminense, contrariando o que versa essa legislação.
A próxima seção aborda as origens da criação do Conselho Regional de
Turismo das Agulhas Negras, incluindo as razões pelas quais ele ficou restrito
aos municípios do estado do Rio de Janeiro.

4.3 A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO E A CONSTITUIÇÃO DO
CONRETUR
A

criação

do

CONRETUR

Agulhas

Negras

é

anterior

à

institucionalização da própria região turística. De acordo com entrevista com a
ex-secretária executiva do CONRETUR4 e ex-secretária de turismo do
município de Itatiaia, o que hoje é reconhecido como Região das Agulhas
Negras fazia parte da então região turística Serrana I, junto com alguns
municípios que hoje fazem parte da região do Vale do Café.
No estado do Rio de Janeiro, a gestão pública do turismo se estrutura a
partir da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e pela Companhia de
Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), vinculada àquele órgão. O
primeiro mapa de regionalização turística realizado por este órgão data da
década de 1980 e baseava-se em peculiaridades regionais para atender a Lei
Estadual n° 276/74 e o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social de
1980/1983 (TURISRIO, 2017). Esse mapa apresentava sete regiões turísticas,
incluindo a citada região Serrana I, que abrangia, com outros municípios do
vale do Paraíba, o território que hoje compõe a Região das Agulhas Negras
(TURISRIO, 2017).
O CONRETUR Agulhas Negras data de 1997, período em que esta
divisão regional ainda estava em vigor e não procurou obedecer a então
divisão oficial e sim, integrar municípios mais próximos.

4

Entrevista realizada em 23/02/2017
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De acordo com o idealizador do CONRETUR5 e com a ex-secretária
executiva, a ideia de criação do Conselho surgiu de um grupo de empresários
que consideravam a gestão do turismo na região muito fraca. A ex-secretária
executiva afirma que “pensaram que, se eles criassem algo regional,
fortaleceria o setor e que isso iria refletir na gestão municipal”.
Percebe-se

assim

que,

embora

a

regionalização

e

a

gestão

descentralizada do turismo só tenham sido oficializadas com o Plano Nacional
de Turismo de 2003, a percepção da importância da cooperação intermunicipal
já havia sido percebida empiricamente pelos agentes produtores do turismo
antes disso.
De acordo com a ex-secretária executiva, esse grupo de empresários
começou então a convocar reuniões com o trade turístico e representantes do
poder público dos municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis. A
escolha desses destinos, de acordo com a mesma entrevistada, ocorreu pelos
seguintes fatos:

Já existia na época uma identificação natural do trânsito
desses turistas nessa região...muito mais fortemente em Itatiaia
e Resende, por conta de Visconde de Mauá, por conta de
Penedo e por conta do Parque Nacional, mas a Feira da Roça
em Quatis era algo muito forte que a gente podia abraçar como
complemento e a tradição da colônia italiana em Porto Real,
que também era algo muito forte pra poder abraçar...

Essa identificação “natural” também ocorria com alguns municípios de
Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o idealizador, primeiro presidente do
CONRETUR e atual conselheiro:

O ideal, se não tivessem entidades públicas no Conselho, né, é
que a gente englobasse não só Bocaina de Minas como
Itamonte que tá aqui no entorno nosso, como S. José dos
Barreiros que tá lá no fundo da Represa do Funil, que é um
atrativo maravilhoso e não é utilizado de forma alguma, uma
coisa escondida lá, né..aí vem Bananal com seu casario
histórico, com sua parte cultural importantíssima, então a gente
teria uma região envolvendo Rio, São Paulo e Minas. Porque
aqui a gente está nessa tríplice fronteira. Aí seria o ideal. Seria
o ideal.
5
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A opinião de que o trânsito de turistas pela região acontece em um
território mais amplo do que o território da região institucionalizada é
compartilhada com outros entrevistados, conforme comenta o ex-secretário de
turismo de Resende6:

Pessoalmente, acredito que a verdadeira Região das Agulhas
Negras deveria incluir Itamonte e Bocaina de Minas, no estado
de MG, além de Resende e Itatiaia, no estado do RJ. Estes
quatro municípios possuem parte do seu território dentro do
Parque Nacional do Itatiaia e vários roteiros nossos são
compartilhados entre eles (ex. Travessias do Parque Nacional
do Itatiaia e cachoeiras do Rio Preto, que representa a divisa
entre RJ e MG).

No que se refere à exclusão dos municípios de Minas Gerais do
Conselho, as falas dos entrevistados divergem. Para a ex-secretária executiva
do CONRETUR, o Conselho ficou restrito aos quatro municípios do Rio de
Janeiro, pois os demais municípios convidados nunca vieram participar das
reuniões. Para o idealizador do CONRETUR, a exclusão aconteceu porque o
SEBRAE Médio Paraíba, que atua na região, tinha a sua área de atuação
limitada aos municípios do estado do Rio de Janeiro e tal condição foi aceita
devido à importância dessa instituição para o desenvolvimento das ações do
Conselho:

Porque a gente acabou aceitando isso por conta do SEBRAE?
Porque o SEBRAE, ele foi a tábua de salvação do Conselho.
Quando a gente chegou em uma situação muito crítica, o
SEBRAE entrou com todo o seu know-how, com toda a sua
expertise, ele deu uma sustentação, uma sobrevida ao
Conselho. (...) Ou então, se a gente tivesse mais empenho,
traz o SEBRAE de Minas e traz o SEBRAE de São Paulo. Aí
poderia atuar através deles.

É consenso entre os entrevistados a importância da atuação do
SEBRAE no Conselho, tópico que será abordado posteriormente.
O primeiro nome oficial do Conselho foi CONRETUR Sul, mas entre os
anos de 1999 e 2000 surgiu o nome Agulhas Negras e foi elaborada uma lei
6

Entrevista realizada em 27/06/2017
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estadual oficializando esse nome (Lei nº 3395 de 05 de maio de 2000). A
oficialização deste nome coincidiu com reuniões organizadas pela TurisRio
para elaboração do atual Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de
Janeiro, documento que até 2016 fundamentou a divisão turística regional no
Estado7. Segundo aquele documento, ocorreram “diversos encontros regionais
com os municípios e representações de mercado na escala regional, onde
foram discutidas as limitações e potencialidades para o desenvolvimento
regional da atividade” (PLANO DIRETOR DE TURISMO- RJ, 2001, p. 3).
De acordo com diversas categorias de zonas apresentadas ao longo do
documento, o Plano propunha uma regionalização turística baseada em duas
escalas sobrepostas: a primeira, com 13 regiões, atendia aos objetivos de
gestão da atividade e a segunda identificava 8 áreas de desenvolvimento
estratégico que atendiam aos objetivos de propaganda e marketing. Neste
plano a região das Agulhas Negras já aparece desmembrada da antiga região
Serrana I.
No que diz respeito ao relacionamento dessas regiões com municípios
de outros estados, ressalta-se que no Plano Diretor de Turismo do Estado do
Rio de Janeiro há indicativos dessa cooperação regional através do programa
PRODETUR Sudeste. O documento aponta que:

Além das inequívocas particularidades e reconhecidas
potencialidades turísticas próprias do território estadual, há que
se considerar a necessidade de maximizá-las, de modo
compartilhado com os demais Estados da Região Sudeste,
visto que se deve buscar a aplicação de uma política ordenada
e integrada de desenvolvimento do setor, instituindo normas
que representem o esforço comum na qualificação e
intensificação da atividade turística. (PLANO DIRETOR DE
TURISMO- RJ, 2001,p. 2)

Ainda de acordo com aquele documento, os governos dos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo constituiriam a
“Comissão de Turismo Integrado da Região Sudeste – CTI/SE” cujo objetivo
7

Essa divisão foi válida até o ano de 2016, quando o estado reduziu de 92 para 71 o número
de municípios participantes de suas, agora, 12 regiões turísticas: Águas do Noroeste, Agulhas
Negras, Baixada Fluminense, Caminhos Coloniais, Caminhos da Mata, Costa do Sol, Costa
Doce, Costa Verde, Metropolitana, Serra Verde Imperial, Vale do Café (OLIVEIRA, 2016). A
região das Agulhas Negras se mantém a mesma.
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prioritário era “a consolidação dos interesses comuns e afirmando a intenção
de concretizá-los através do PRODETUR/Sudeste” (PLANO DIRETOR DE
TURISMO- RJ, 2001, p. 2). Entretanto, de acordo com a ex-secretária
executiva do CONRETUR, essas ações nunca saíram do papel e o mais
próximo disso que ocorreu foram oficinas de roteirização entre os quatro
Estados.
Apesar da divisão turística do estado do Rio de Janeiro ter sido
institucionalizada em 2001, através desse plano diretor de turismo, e o
CONRETUR Agulhas Negras ter iniciado suas atividades em 1997, ou seja,
antes da divisão turística estadual, o entrevistado, representante da
MAUATUR8, afirma que o processo de formação da região das Agulhas Negras
foi imposto pelo governo estadual e que não reflete a melhor forma de definir a
região.
Segundo esse entrevistado, tal imposição foi prejudicial, pois, para ele, a
região das Agulhas Negras só existe no papel e não tem nenhum destino ou
atrativo turístico efetivo a não ser a microrregião de Visconde de Mauá. Para
ele, esse destino já era reconhecido muito antes das Agulhas Negras e os
investimentos deveriam ter sido priorizados para aquela localidade. As
particularidades da microrregião de Mauá e suas ideias conflituosas com o
CONRETUR serão abordadas posteriormente.
Juridicamente, o CONRETUR se caracteriza como “entidade civil de
direito privado, sem fins lucrativos” (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009,
p.1), tendo sede no município de Resende, ainda que esta possa ser
transferida para qualquer outro município integrante da região por decisão
absoluta dos conselheiros.
De acordo com seu estatuto, o Conselho conjuga esforços do poder
público, sociedade civil e iniciativa privada para incentivar e desenvolver
projetos e ações que fortaleçam “os valores culturais nas comunidades,
gerando oportunidades de renda, emprego e qualificação profissional”
(ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009, p.1) nos municípios que compõem a
região. O estatuto que o rege foi aprovado em assembleia geral realizada em 6

8
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de maio de 1998 e alterado em 15 de maio de 2009 (ESTATUTO AGULHAS
NEGRAS, 2009).
De acordo com o estatuto do CONRETUR as seguintes entidades fazem
parte do conselho:
 Secretarias de Turismo das Prefeituras de Itatiaia, Resende, Porto Real
e Quatis
 Conselhos Municipais de Turismo de Resende, Itatiaia e Quatis
 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/RJ
 Parque Nacional do Itatiaia – PNI
 Associação Brasileira dos Agentes de Viagens – ABAV
 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH
 Secretaria de Estado de Turismo/TurisRio
 Associação de Guias de Turismo da Região das Agulhas Negras –
AGUIMAN
 Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende – CDL
 Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares
 Associações empresariais de Itatiaia, Penedo, Visconde de Mauá,
Resende, Serrinha do Alambari, Porto Real e Quatis

Na entrevista realizada com a ex-secretária executiva do CONRETUR,
foram detalhadas quais são as associações empresariais participantes:
 Associação Comercial de Visconde de Mauá – ACVM
 Associação Comercial e Turística da Região de Visconde de Mauá –
MAUATUR
 Associação Comercial e de Empresários da Serrinha do Alambari –
ACESA
 Associação Empresarial Pró-Penedo
 Associação de Lojistas da Pequena Finlândia – ALOFIN
 Associação de Hotéis, Restaurantes e Similares de Itatiaia – AHRSI .

A ex-secretária executiva do CONRETUR também relata que o
idealizador do Conselho, após seu mandato como presidente, continuou
participando do Conselho representando a ACESA. Entretanto, tal entidade se
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tornou inativa e para que este conselheiro continuasse a frequentar as
reuniões, incluíram entre os membros a entidade RPPN Agulhas Negras. O que
se destaca aqui, não é a inclusão ou exclusão de uma entidade, fato garantido
pelo estatuto a partir da aprovação prévia de 2/3 dos membros do Conselho em
assembleia (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009). O que se ressalta é a
inclusão de uma nova entidade motivada pela necessidade de uma pessoa
específica continuar a frequentar o Conselho. Este é um indício de que o
Conselho é centrado muito mais na atuação de pessoas específicas do que em
entidades.
Em relação à estrutura, o CONRETUR é composto por assembleia geral,
conselho consultivo de ex-presidentes, conselho fiscal e diretoria executiva.
De acordo com o estatuto, a assembleia geral é o órgão máximo
constituído por um membro indicado por cada uma das entidades que integram
o Conselho. Cabe a ela: aprovar contas, balanços e relatórios anuais
apresentados pela diretoria; aprovar previsão orçamentária; realizar eleição a
cada dois anos da diretoria executiva e do conselho fiscal; debater problemas
relacionadas à atividade turística, cultural e ambiental; aprovar alteração no
Estatuto; decidir sobre matérias que não sejam de competência da diretoria;
decidir dissolução do CONRETUR; fixar de normas gerais; aprovar e destituir
membros do quadro (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009).
Nenhum membro é remunerado pelo desempenho nas funções do
conselho e o estatuto prevê substituição de conselheiro no caso de falta sem
justificativa a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas (ESTATUTO
AGULHAS NEGRAS, 2009). A ex-secretária executiva do Conselho menciona
que, de acordo com esses parâmetros, vários conselheiros poderiam ter sido
destituídos, pois há entidades que não comparecem às reuniões há anos.
Porém, essa ação nunca foi realizada:
A assembleia deveria ter reuniões bimestrais, de acordo com o estatuto
e a tomada de decisão realizada por maioria simples, desde que tenha garantia
de 1/5 dos membros para promovê-la (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS,
2009). Segundo entrevistas, houve a tentativa dessas reuniões serem
itinerantes, entretanto, comumente acontecem no mesmo local.
O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos do Conselho
Deliberativo, com mandato de dois anos, prorrogáveis por mais dois, com a
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competência de: examinar os livros, documentos, balancetes e apresentar à
diretoria seus pareceres; denunciar ao Conselho Deliberativo quaisquer
irregularidades; reunir-se obrigatoriamente de seis em seis meses para analisar
as contas, relatórios e atividades da diretoria; apreciar e aprovar as contas da
diretoria ao fim do mandato (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009).
A diretoria executiva é o órgão de gestão do Conselho, cabendo a ela
“as iniciativas, coordenação, desenvolvimento de projetos, mobilização de
órgãos e entidades em prol do desenvolvimento turístico e a administração dos
recursos captados” (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009, p. 6). Ela é
composta por presidente, vice-presidente, secretário executivo, diretor técnico,
tesoureiro, diretor de marketing, diretor de capacitação e diretor de políticas
públicas. O mandato é de dois anos, podendo ser ampliado por igual período e,
em caso de vacância, o presidente deve indicar outro membro para ocupar o
cargo no mandato em vigor.
Destacamos aqui o papel do presidente e do secretário executivo por
estes terem sido os únicos cargos mencionados em todas as entrevistas
realizadas.
O último presidente do CONRETUR9 explica que o papel do presidente é
moderar as reuniões. De acordo com o Estatuto (2009), compete ao
presidente: convocar e presidir as reuniões; exercer somente voto de
desempate; dar assistência aos demais órgãos; comparecer ou designar
substitutos aos atos e solenidades em que o Conselho deva apresentar-se;
relatar suas atividades nas reuniões e conceder entrevistas ou declarações aos
órgãos de comunicações. Os cargos de presidente e vice-presidente são
ocupados por representantes da iniciativa privada que indicam a composição
dos cargos da diretoria executiva. (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009)
Ao secretário executivo compete: organizar e tomar providências quanto
a correspondência e documentos; providenciar e encaminhar as convocações
das reuniões; providenciar a redação, divulgação e registro das atas;
administrar e registrar a nomeação e substituição dos membros indicados;
fazer leitura das atas, correspondências recebidas, expedidas e do movimento
protocolar; administrar o controle de presença nas reuniões; e assessorar o

9

Entrevista realizada em 15/05/2017
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presidente (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009). A ex-secretária executiva
do CONRETUR explica:

O trabalho todo é do secretário executivo, mandar e-mail pra
todo mundo, telefonar na véspera, organizar o ambiente da
reunião, levar documentação do que está na pauta, distribuir
essa pauta, o que é que precisa ser votado...não tem muita
burocracia não. O Conselho age muito informalmente.

O estatuto aponta que é vedado aos conselheiros, em nome do
CONRETUR, discutir política partidária e fazer proselitismo religioso, apoiar ou
combater candidato a cargo político partidário, participar de movimentos que
estejam em desacordo com o objetivo do conselho e solicitar recursos
financeiros, excetuando-se membros da diretoria que terão autorização ad
referendum do CONRETUR (ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009).
Observa-se

empiricamente,

entretanto,

que

a

política

partidária

está

diretamente relacionada ao Conselho, o que constitui uma das grandes
dificuldades para a continuidade de ações e gestão dessa instância de
governança, conforme será abordado a seguir.
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5 OS DESAFIOS DA GESTÃO DO CONRETUR AGULHAS NEGRAS

Este capítulo tem como objetivo analisar o processo e os desafios da
gestão do Conselho Regional das Agulhas Negras e da rede formada por essa
instância de governança.
Conforme concepções de Rhodes (1996), Arns (2009), Zapata (2009),
Gonzáles (2014) e do próprio Ministério do Turismo (Brasil, 2007),
apresentadas no capítulo 2, a instância de governança preconiza ação conjunta
entre poder público, empresariado e sociedade civil. A participação e
representatividade desses agentes são consideradas fundamentais para que
as decisões desses colegiados possam ser consideradas legítimas.
Assim, a primeira seção apresenta uma análise da participação das
entidades no Conselho, a segunda seção traz discussões sobre as fronteiras
interestaduais da região e a terceira seção apresenta os desafios enfrentados
pela governança regional. Por fim, na quarta seção, é realizada uma análise da
rede formada pelas entidades participantes do CONRETUR, questionando-se a
legitimidade das decisões dessa instância de governança a partir da
representatividade e participação dos seus membros.

5.1 A PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO

Conforme apresentado no capítulo 4, o CONRETUR Agulhas Negras é
composto por entidades públicas e privadas. A atuação das entidades de
caráter público se destaca pela liderança exercida no Conselho. Entretanto,
esse protagonismo acabou gerando diversas dificuldades para a continuidade
das ações do CONRETUR em razão das constantes mudanças políticas que
aconteceram nos municípios ao longo dos anos.
Vários entrevistados mencionam que o Conselho sempre passava por
momentos de dificuldade para desenvolvimento de ações quando algum
político assumia um novo cargo nos municípios e não entendia a importância
do colegiado. Mais de um entrevistado apontou que vereadores e prefeitos,
muitas vezes não se interessavam pelo Conselho, pois priorizavam ações que
pudessem ser convertidas em votos em seus próprios municípios. Por isso, o
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Conselho sempre vivenciou momentos de altos e baixos. A ex-secretária
executiva do CONRETUR comenta que:

Na maioria das vezes ao longo desses quase vinte anos, as
pessoas sempre foram muito boas, graças a Deus, sempre
lutaram muito, mas calhava de às vezes bater em prefeito que
trocava, trocava, trocava... Às vezes não entendia muito bem a
importância, não queria assinar, não dava muito crédito para
aquilo... Então por isso que oscilou muito... Então, teve época
que [o Conselho] ficou parado, aí volta com gás total, depois
cai de novo...

Outra questão relacionada à participação no Conselho é a rotatividade
dos participantes vinculados ao poder público. Se há troca de partidos nos
governos municipais há, consequentemente, troca dos representantes das
secretarias de turismo no Conselho. Nas eleições municipais de 2016, houve
mudança partidária em três das quatro prefeituras municipais da região, o que
afetou diretamente as atividades do Conselho. Os efeitos dessa mudança
serão abordados posteriormente.
De maneira geral, os entrevistados apontam que o Conselho depende
inteiramente da participação do poder público, apesar de inicialmente ter sido
criado pela iniciativa privada. Poucas entidades ligadas ao empresariado são
apontadas como lideranças fortes. Uma entidade, porém, é mencionada por
todos os entrevistados como de fundamental importância para o andamento do
Conselho: o SEBRAE.
De acordo com a ex-secretária executiva do CONRETUR, o SEBRAE
sempre contribuiu com orientações jurídicas, realização de projetos regionais,
ações de qualificação e esclarecimentos aos gestores públicos sobre a
importância do Conselho. Corroborando com isso, o último presidente do
Conselho afirma que:

O SEBRAE sempre trabalhou e focou muito nesse trabalho de
associativismo. Eles sempre acharam importante e trabalharam
muito forte pro fortalecimento do conselho regional, pro
fortalecimento do conselho municipal, pro fortalecimento das
instituições empresariais, sejam elas associações de hotéis,
polos gastronômicos, eles incentivaram muito. E sempre
vinham com uma renovação, então, o trabalho de fazer o
inventário turístico era deles, fazer o planejamento de
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marketing era deles... A iniciativa sempre foi feita em conjunto,
mas muito mais com uma visão que o SEBRAE tinha e
estimulava.

O ex-secretário de turismo de Resende relata que o CONRETUR já
viveu momentos de dificuldade, chegando em 2015 a uma situação similar à
inatividade e que, as reuniões só voltaram a acontecer graças a um programa
do SEBRAE em parceria com o Ministério do Turismo intitulado “Lidera Turismo
– Região das Agulhas Negras”, em que foram elaborados mapas estratégicos
para os destinos Parque Nacional do Itatiaia, Visconde de Mauá, Resende,
Penedo e Quatis. Também com o apoio do SEBRAE foi elaborado em 2016 o
e-book “Visite Agulhas Negras” que hoje constitui o conteúdo disponível na
página oficial da região.
A representante do SEBRAE10, coordenadora das ações de turismo do
SEBRAE Médio Paraíba e atuante na Região das Agulhas Negras, entretanto,
refuta o rótulo de protagonista nas ações do Conselho:

Não somos e nem podemos ser protagonistas no Conselho. No
passado figurávamos como um ‘incentivador do processo’,
talvez o principal parceiro, que o Conselho teve ao longo de
muitos anos (...) O papel do SEBRAE no Conselho era e ainda
é de apoiar as ações de desenvolvimento das microempresas
do Turismo em um determinado território. Ações que são
construídas pelas lideranças locais (públicas e privadas) e que
promovam a dinamização da economia do turismo por meio
das Micro e pequenas empresas. Nesse contexto, ora
executamos, ora apoiamos e incentivamos uma série de ações.

Questionados se alguma entidade ou instituição deveria ser incluída no
Conselho, apenas o ex-secretário de turismo de Resende pondera que o
CONRETUR deveria incluir representantes das prefeituras e da iniciativa
privada de Bocaina de Minas e Itamonte.
O último presidente do CONRETUR, a representante do SEBRAE, a
representante de Porto Real e a ex secretária executiva do CONRETUR não
veem nenhuma outra possível instituição participante e afirmam que muitas
instituições que atualmente integram o Conselho não participam efetivamente.
Sobre esse ponto, o último presidente do CONRETUR aponta:
10

Entrevista concedida em 19/05/2017
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Eu acho até que tem muita instituição no Conselho que na
verdade nunca teve atuação (...) não participei da criação do
Conselho, mas a história é que ele fosse o mais representativo
possível, e a gente percebe de que isso é muito fraco hoje,
então você pega, por exemplo, ABIH, Associação Brasileira
das Indústrias dos Hotéis, faz parte do Conselho. Aí você pega
o nosso destino turístico, você tem um número pífio de sei lá,
dez hotéis participando da ABIH. Como ela pode ter uma
cadeira se eu tenho só em Penedo mais de 90 instituições de
pousadas e hotéis? Você já não tem representação nenhuma.
(...) tudo isso foi colocado em um guarda-chuva muito grande lá
atrás e isso também faz perder força, porque de repente você
tem um número gigantesco de instituições, mas se você
colocar, é meia dúzia que participou.

Ou seja, além de não participarem das decisões, algumas entidades
participantes não são consideradas representativas. Além disso, alguns
representantes que frequentam o CONRETUR admitem que não têm
efetivamente um poder decisório. Uma funcionária da prefeitura de Porto Real 11
comenta:

Porto Real sempre enviava um ou dois representantes, porém
a participação não era muito ativa, porque esses
representantes não tinham poder de decisão. E geralmente, é
necessária uma resposta imediata às questões levantadas nas
reuniões (...) Os municípios de Resende e Itatiaia têm uma
participação mais ativa devido à sua importância na região. A
decisão destas cidades acaba tendo um peso maior, uma vez
que eles, além dos representantes do setor público (secretarias
de turismo), têm representantes da iniciativa privada e
associações.

Ainda sobre a participação dos membros do Conselho, a ex secretária
executiva do CONRETUR afirma:
A grande maioria das empresas e empresários desse destino
não sabe do trabalho do CONRETUR. Vinte anos que eu tô
falando. Não sabem nem do Conselho Municipal, que a gente
fez um trabalho suando pra dar publicidade a tudo que a gente
fazia, a todos os investimentos, todas as ações, todos os
eventos que eu fiz durante todos esses anos, o que é que é o
Conselho Municipal? O cara está ganhando o dinheiro dele lá
em Penedo e não quer nem saber o que é Conselho
Municipal...entendeu? Não se aproxima da entidade, pra
fortalecer a entidade de Penedo porque é ela que tem assento
11

Entrevista concedida em 05/07/2017
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no Conselho Municipal. Mas ela também tem assento no
Conselho Regional. Se eles não se preocupam nem com a
cidade deles eu não sei como essas pessoas vão ter uma visão
em relação ao turismo na região. São completamente
alienados ao processo de desenvolvimento do turismo local, da
sua própria cidade.

Portanto, o que se constata é que as decisões são tomadas por um
grupo restrito de pessoas. Ainda que esse grupo acredite que não há outras
entidades que deveriam fazer parte do Conselho e não estão incluídas, isso
não significa que os atuais participantes sejam representativos da realidade
local e regional.
O fato da população não conhecer o trabalho das instituições que as
representam é mais um ponto que coloca em cheque a legitimidade das
decisões desse Conselho.
Aparentemente, essa instabilidade de participação das instituições é tão
grande que nem os próprios membros do CONRETUR sabem quem são os
demais participantes do Conselho. O idealizador do CONRETUR, em sua
entrevista, apontou que representantes da microrregião de Visconde de Mauá
deveriam fazer parte do CONRETUR, embora oficialmente, a MAUATUR e a
ACVM já tenham cadeira no conselho.
O idealizador do CONRETUR ainda menciona a falta de participação da
sociedade civil:

A sociedade civil, ela tinha que estar mais presente nesses
Conselhos Municipais e Regionais. Porque pra você fazer uma
cidade ser atrativa pro turismo, você precisa de investimento
nessa cidade. Infraestrutura principalmente. Isso beneficia
primeiramente o morador. Então o morador tem que entender
que quando se fala em desenvolvimento do turismo, ele é o
primeiro beneficiado e não o turista. Mas é comum você ouvir
de moradores, ouvir até de vereadores ‘não...não vou gastar
dinheiro com turista. Eu vou gastar dinheiro com a população’.
Mas é a mesma coisa. Então falta nesse tripé a perna, a coluna
da sociedade civil. Tinha que ter mais gente da sociedade civil:
associação de moradores, lideranças comunitárias (...)

Apesar dessa fala pontual, na maioria das entrevistas a comunidade
local não foi mencionada.
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Menicucci (2011) cita entrevistas nas quais moradores da região das
Agulhas Negras, em especial do distrito de Penedo, criticam a ausência da
participação comunitária nos Conselhos, vistos como ‘cabides de emprego’, e
duvidam da efetividade das ações do CONRETUR, alegando que, se as
prefeituras não realizam ações básicas como asfaltar as ruas, não estariam
efetivamente preocupadas com o desenvolvimento do turismo. Alegam também
que os agentes do Conselho pensam muito em ações macro como divulgação
de cachoeiras e não se preocupam com a infraestrutura local que possibilitaria
aos turistas visitar esses atrativos com uma maior comodidade. Apesar da
diferença de anos entre essas pesquisas, a partir de uma das falas do
idealizador do CONRETUR, percebe-se que essa realidade não foi modificada:

Como é que você vai promover um lugar que não tem
infraestrutura? (...) Se você chega a Penedo em um fim de
semana do verão, por exemplo, como teve nesse ano, você vai
encontrar 100, 120 ônibus de turismo (...) precariamente
estacionados, num lugar que não tem nenhuma infraestrutura
básica, e quando chegava a parte da tarde, com o sol batendo,
o cheiro de esgoto invade os restaurantes. Então você tá num
restaurante onde gasta uns 400 reais por casal, comendo uma
comida agradável, e o cheiro do esgoto entrando sala adentro.
Aí o que os restaurantes estão fazendo? Colocando blindex em
tudo, fechando tudo e colocando ar condicionado...pra
esconder e o cheiro do esgoto não entrar. Aí era o papel do
Conselho Regional de Turismo mostrar isso. Deveria ser do
estado, do município, no caso, das Câmaras Municipais
fiscalizar, mas elas não funcionam assim. Infelizmente não
funcionam e a gente sente a necessidade da sociedade civil
estar a frente disso. Mas aí a própria sociedade civil falha na
medida em que ela é omissa, né...porque o Brasil chegou a
esse ponto? É omissão do cidadão no seu município, na sua
cidade, no Estado, no país.

Os resultados da pesquisa de Meniccuci (2011) ainda demonstram que a
comunidade local vê uma certa rivalidade entre as destinações, com
comerciantes locais não querendo ‘perder’ seus turistas para os municípios
vizinhos (MENICCUCI, 2011). Isso demonstra que a ideia da cooperação
regional é difícil de ser difundida e defendida tanto para os gestores públicos,
conforme relatos nas entrevistas realizadas por esta pesquisadora, quanto para
a comunidade local, conforme resultados da pesquisa de Meniccuci ( 2001).
Além disso, não se pode ignorar o papel do poder público na conscientização e
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mobilização da população, na divulgação de informações e na educação em
relação a essa participação democrática:

cabe reconhecer que a ação governamental também é decisiva
na conformação da cultura cívica, através da instituição de
arenas de interação entre o governo e as esferas públicas
mobilizadas culturalmente, que definem padrões diferenciados
de interação entre governo e sociedade (SANTOS JUNIOR,
AZEVEDO e RIBEIRO, 2004, p. 18).

Tem-se, então, um cenário em que apenas uma parcela dos agentes
sociais envolvidos com a atividade turística entende a importância da
cooperação e integração entre os municípios. Em alguns relatos, alguns
entrevistados reclamaram da falta de participação da comunidade nas ações
realizadas pelo CONRETUR. Entretanto, questiona-se como é possível querer
a participação de uma comunidade que não entende o propósito das ações
regionais, que vê os destinos vizinhos como concorrentes e que não está
efetivamente inclusa nos processos decisórios relacionados à atividade
turística.
Percebe-se, pela fala dos entrevistados, uma maior participação das
entidades relacionadas ao poder público, pouca participação do empresariado
e ausência de representatividade da sociedade civil. Por essas características
é natural a flutuação que ocorre nas atividades do Conselho quando novos
governos são eleitos. Por isso,

tal situação constitui-se um risco para a

continuidade das ações do Conselho, conforme será abordado posteriormente.

5.2 AS QUESTÕES DE FRONTEIRAS NA MICRORREGIÃO DE VISCONDE
DE MAUÁ
Na fronteira entre a região das Agulhas Negras e o município de Bocaina
de Minas – MG se encontra um destino turístico já consolidado, formado pelas
vilas de Visconde de Mauá, Maringá (RJ e MG) e Maromba conhecido como
“Região de Visconde de Mauá”. Para evitar confusões relativas à escala
geográfica desse destino, nesse trabalho a designamos como Microrregião de
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Visconde de Mauá, pois seu território é inferior e pertencente ao território da
Região das Agulhas Negras12.
Composta por parte dos territórios de dois estados, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, e três municípios, Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas, a
microrregião tem como pano de fundo a Pedra Selada e o Pico das Agulhas
Negras, que faz parte do Parque Nacional do Itatiaia (RVM, 2017). A figura 17
apresenta o mapa da localidade e as vilas da região:
Figura 17 – A microrregião de Visconde de Mauá

Fonte: Visconde de Mauá, 2017

De acordo com a página de internet RVM13, o núcleo colonial originário
da localidade foi fundado em 1908 a partir de terras concedidas ao então
Visconde de Mauá para exploração de madeira. Com o tempo passou a
receber imigrantes de países europeus que viram semelhança da Serra da
Mantiqueira com os Alpes europeus (RVM, 2017).
12

Embora neste trabalho essa localidade seja designada como microrregião de Visconde de Mauá, esse
destino é vendido e apresentado comercialmente pela marca “RVM – Região de Visconde de Mauá”.
13
Disponível em: https://visiteviscondedemaua.com.br
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Posteriormente, Visconde de Mauá passou a ser conhecida como
comunidade alternativa ao ser frequentada por adeptos do movimento hippie
na década de 1970 e na década seguinte se consolidou como destino turístico
(RMV, 2017).
Esse pioneirismo enquanto destino turístico é motivo de desavenças
entre os habitantes da microrregião de Mauá, representados pela MAUATUR –
Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá e a Região
das Agulhas Negras. O ex-secretário de turismo de Resende afirma que “é uma
relação complexa. Já ouvi, mais de uma vez, lideranças da localidade
afirmarem que para eles o que importa é a Região de Visconde de Mauá”.
Segundo o representante da MAUATUR, a única localidade a receber
turistas de forma expressiva na região das Agulhas Negras é a microrregião de
Visconde de Mauá, por isso deveria ter sido priorizada enquanto região turística
em detrimento à Região das Agulhas Negras. A ex-secretária executiva do
CONRETUR admite que há desacordo com essas lideranças e que:

Apesar deles perceberem que eles não podem deixar de
participar da região das Agulhas Negras, eles têm uma
independência e uma autonomia muito forte e eles, às vezes
não querem que a imagem da região das Agulhas Negras seja
vinculada a de Visconde de Mauá para não confundir a cabeça
do turista. Eles entendem desta forma, eles não querem se
considerar serem chamados da região das Agulhas Negras,
mas eles são, e não deixam de participar [do Conselho].(...) Se
eles não vem participar das reuniões do Conselho Regional,
eles sabem que pode acontecer alguma coisa boa aqui de
algum investimento ou evento regional que eles vão ficar de
fora, então eles não ficam de fora. Mas eles têm um trabalho
tão forte lá em cima que eles não precisam do CONRETUR pra
funcionar.

O representante da MAUATUR afirma, no entanto, que se afastou do
Conselho

e

que

as

ações

realizadas

pelo

CONRETUR

não

são

representativas, pois, não englobam os interesses da microrregião de Visconde
de Mauá. Para ele, a criação da região das Agulhas Negras foi um processo
imposto pelo Estado, sem levar em consideração os arranjos associativos já
existentes na localidade. Outros entrevistados, porém, consideram que o
processo de formação das Agulhas Negras ocorreu de maneira endógena.
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A microrregião de Mauá destaca-se por englobar em sua principal
associação turística – a MAUATUR - parte do município de Bocaina de Minas,
representado pelos empresários da vila de Maringá-MG. O representante da
MAUATUR explica que, para o turista, o fato de uma das vilas da microrregião
estar em outro estado não faz diferença para a sua experiência, por isso a
MAUTUR incluiu empresas daquela localidade. O mapa a seguir (figura 18)
destaca essa região fronteiriça, onde os estados estão separados pelo rio
Preto.
Figura 18 – A fronteira da microrregião de Visconde de Mauá

Fonte: RVM, 2017

A ex-secretária executiva do CONRETUR explica que a sede
administrativa de Bocaina de Minas é distante da vila de Maringá- MG, o que
pode explicar essa maior aproximação com as associações do Rio de Janeiro.
A entrevistada coloca que:
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Qualquer reunião de Mauá, qualquer reunião em Penedo,
qualquer reunião do Parque, esse pessoal aqui tá
sempre...eles foram abraçados pela MAUATUR. Então eles
têm muito mais acesso a projetos de fomento, de tudo, que
venham do Rio de Janeiro – seja via SEBRAE, seja via estado,
seja via municípios e associação comercial que é a MAUATURaqui, do que a sede administrativa da cidade deles que é
Bocaina de Minas que sei lá a quantos quilômetros estão.

O representante da MAUATUR explica que no dia a dia, o fato de existir
uma fronteira estadual não faz diferença para a população local ou para os
turistas. Englobar associados de dois estados diferentes não se constituiu um
problema para a MAUATUR, apesar de eventuais dificuldades, por conta das
diferentes legislações municipais/estaduais. A representante do SEBRAE
reforça que essa articulação é necessária na região:

Essa é uma articulação necessária e quase orgânica. A
entidade MAUATUR, que representa a Região de Visconde de
Mauá no Conselho, faz essa conexão no campo privado. Para
o turismo, não podemos ‘esquecer’ o lado mineiro, pois o
consumidor (turista) não percebe essa diferença, ele toma a
decisão de viagem para a região como um todo. Nem sempre é
fácil quando esbarramos nas ações de políticas públicas, mas
o esforço é contínuo e acho que eles tem isso resolvido no
território de Mauá.

A percepção de

que

o

território onde

o

turista circula

não

necessariamente se restringe às fronteiras político-administrativas está
presente na política nacional de turismo, que indica a regionalização do
território turístico através do PRT. Entretanto, o que se percebe visualizando o
mapa do turismo brasileiro (MTur, 2017) é que essa regionalização do turismo,
embora ultrapasse as fronteiras municipais, não avança sobre fronteiras
estaduais. O que se observa neste estudo empírico, entretanto, é que a Região
das Agulhas Negras engloba, na prática, parte do território de Minas Gerais.
Mesmo para a população local, essa fronteira interestadual não é
relevante. Na ocasião de visita à microrregião para realização desta pesquisa,
ao pedir informações14 no posto de informações turísticas local, a atendente

14

Na ocasião, a pesquisadora não se identificou como tal. Essas informações foram obtidas de forma
casual e não como parte de uma entrevista formal.
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informou que trabalhava em Visconde de Mauá, mas morava em Maringá-MG e
que para ela a fronteira era indiferente.
Fisicamente, a fronteira se faz presente através de placas informativas
nas divisas, conforme figuras 19 e 20.
Figura 19 – Divisa de municípios: Bocaina de Minas e Itatiaia

Fonte: Arquivo pessoal, 2017

Figura 20 – Limite de Estados – Rio de Janeiro e Minas Gerais

Fonte: Arquivo pessoal, 2017
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A situação vivenciada na região das Agulhas Negras confirma o fato de
que para o turista, muitas vezes, a fronteira institucional é indiferente e que é
possível haver cooperação entre municípios fronteiriços, ainda que em estados
distintos, para desenvolvimento turístico. É consenso entre os entrevistados
que a MAUATUR é uma das associações mais atuantes da região, ainda que,
pelas divergências apontadas anteriormente, seus representantes não sejam
tão atuantes nas atividades do CONRETUR ou não reconheçam a legitimidade
da região das Agulhas Negras. O último presidente do CONRETUR afirma:

Como Visconde de Mauá ficou isolada por muitos anos, antes
do asfalto, [tinham] uma dificuldade muito grande, eles se
fortaleceram com associativismo entre eles. Então ela é hoje a
associação mais forte que a gente tem na região. Então eu
realmente não entendo como, mas eles se sentem realmente
uma região, uma microrregião, dentro da Região das Agulhas
Negras. Eu não sei realmente como eles resolvem o problema,
mas eles têm uma atuação importante, eu digo que é mais
tentar solucionar os problemas não dependendo do poder
público, porque tem essa dificuldade de serem 2 estados, 3
municípios, então assim, eles têm um trabalho muito atuante.
Acho que é a instituição que mais se fortaleceu e mais se
manteve. E quando eles não tinham essa fortaleza tão grande
eles participavam muito dos Conselhos. Hoje, como eles tem
uma atuação muito lá local, eles também relaxaram um pouco
em relação aos Conselhos. É mais importante a atuação deles
local do que com os Conselhos. Quando eles têm problema,
eles vão direto no poder público, seja ele municipal, estadual,
reivindicar as suas ações.

Sobre a discussão se a microrregião de Visconde de Mauá seria
considerada de fato uma região ou uma microrregião dentro das Agulhas
Negras, conforme apontado na fala acima, retoma-se aqui novamente as
ponderações de Souza (2013) apresentadas no capítulo 2: embora a ‘região’
coincida muitas vezes com um território político administrativo formal ou um
espaço de implementação de políticas públicas, ela pode ser considerada um
recorte espacial ‘qualquer’ a partir de características objetivas definidas
previamente.
Para o autor, desde que o espaço vivido, sentido e percebido contenha
uma densidade cultural-simbólica, imagética e histórica, situado entre o nível
local e a escala país, pode ser considerado uma região. Lembrando que, ainda
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de acordo com o mesmo autor, conceitos como ‘regional’ ou ‘local’ dependem
da construção do objeto por parte do analista (SOUZA, 2013).
Nesse contexto, a partir de uma percepção da escala enquanto
construção social, dependendo do tipo de análise, Visconde de Mauá pode ser
considerada tanto uma microrregião como uma região. Conforme abordado no
capítulo 1, é possível coexistirem vários níveis regionais sobrepostos ou
agrupados, como se fossem subconjuntos de um conjunto maior (SOUZA,
2013).
Assim, se considerarmos os aspectos culturais, simbólicos e históricos
das vilas que compõem a região de Mauá como elementos identitários que
compõem um nível local, o lugar como um todo, composto por essas vilas,
pode ser considerado uma região. Nesta pesquisa, entretanto, como estamos
tratando os municípios enquanto nível local e a união deles como a região das
Agulhas Negras, o lugar que reúne as vilas de Mauá

é considerado uma

microrregião.
Sobre outros municípios fronteiriços, como Itamonte, a ex-secretária
executiva do CONRETUR explica que existem alguns equipamentos turísticos,
especialmente hotéis, pertencentes a Itamonte, que se localizam na região de
fronteira e fazem parte no catálogo turístico das Agulhas Negras. Nesse caso,
porém, ao contrário do que ocorre em Bocaina de Minas, trata-se apenas de
uma divulgação dos equipamentos por conta da proximidade geográfica e não
havendo o mesmo contato da localidade mineira com as ações ou associações
fluminenses.
Em outros municípios fronteiriços como Bananal e São José dos
Barreiros, embora alguns entrevistados percebam a potencialidade de seus
atrativos serem trabalhados em conjunto com as Agulhas Negras, nenhum
deles relatou uma aproximação maior entre os municípios ou qualquer
relacionamento similar ao que ocorre em Bocaina em Minas e as Agulhas
Negras.
Conclui-se que, no caso de Bocaina de Minas, além das fronteiras
interestaduais não serem relevantes para a comunidade local, as associações
de Maringá-MG estão, ainda que indiretamente, presentes e representadas no
CONRETUR pela atuação da MAUATUR, embora as decisões deste Conselho
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não sejam consideradas representativas por essa Associação que considera o
recorte regional estabelecido pelo poder público como algo imposto.

5.3 AS DIFICULDADES DE GESTÃO E GOVERNANÇA REGIONAL
A história recente do CONRETUR, de acordo com alguns entrevistados
é marcada por erros e acertos, altos e baixos. Para além da principal
dificuldade apontada nas entrevistas – a troca de gestão pública, no desenrolar
das falas dos entrevistados é possível encontrar alguns pontos convergentes
de dificuldades que, analisados em conjunto podem ter contribuído para a atual
instabilidade enfrentada pelo Conselho.
A primeira dificuldade apontada é a questão da governança regional e
da dificuldade encontrada em gerir a atividade turística em uma escala que não
possui uma esfera administrativa institucionalizada.
Embora os planos nacionais de turismo e a literatura apontem que a
institucionalização de uma instância de governança poderia ser capaz de
realizar esse papel, na prática, as dificuldades em gerir um território
regionalizado são grandes. A ex-secretária executiva do CONRETUR aponta:

É uma governança que ela não tem, assim, poder de alguém
maior como numa prefeitura que tem o prefeito que é o
executivo e acabou...é o executor lá, é o ordenador de
despesas, é a palavra dele, é assinatura dele e acabou. No
Conselho Regional a gente não tem isso. A gente criou uma
diretoria pra facilitar a divisão de trabalho, planejamento de
eventos, planejamento estratégico, ações de obra...Como você
executa obra na cidade de Resende se Itatiaia não tem como
gerir esse recurso lá ou influenciar isso? Então a gente fez
muito fortemente durante muitos anos articulação institucional.
O nosso forte sempre foi articulação institucional.

Alguns entrevistados citam que durante os vinte anos de CONRETUR
vários documentos com solicitações para a região foram enviados às instâncias
superiores com a assinatura dos quatro prefeitos, o que fornecia uma
importância política maior ao pleito– ainda que em vários momentos esse
processo tenha encontrado dificuldade com políticos que não entendiam a
importância dessa associação regional.
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Ao mesmo tempo, esse trabalho de articulação institucional sofreu
críticas daqueles que visualizavam que o papel do Conselho não se restringia a
apenas isso. O idealizador do CONRETUR coloca:

Eles [políticos] só veem aquela coisinha, aquela mesmice de
articulação política o tempo todo, não tem visão de longo
prazo, não tem planejamento de longo prazo e o turismo pra
esses prefeitos de cidades do interior, não é uma coisa
importante. Não é como o Rio de Janeiro que caminha sozinho.
Tendo ou não tendo política, tendo ou não tendo arrastão,
tendo praia poluída ou não, sempre vai ter um monte de turista
usufruindo daquilo lá. No interior não. Você tem que ter uma
política de desenvolvimento. Não adianta divulgar primeiro
porque o cara vai chegar aqui e ele vai constatar que a
propagando é enganosa. (...) Como é que você vai promover
um lugar que não tem infraestrutura? Aí entrava o papel do
Conselho Regional: listando as prioridades.

Para esse entrevistado, o CONRETUR se descaracterizou de seu
objetivo inicial na medida em que se concentrou na articulação política e
institucional focando na realização de eventos e marketing em conjunto e não
investiu na realização de planos diretores e políticas regionais. O idealizador do
CONRETUR afirma que a ideia inicial do Conselho era direcionar uma política
regional de turismo, mas que com o tempo deixou de ser um formulador de
propostas para ser organizador de eventos, o que gerou outro conflito, pois,
como os eventos focavam em regiões como Penedo e Visconde de Mauá, as
pessoas entendiam que essas regiões estavam sendo privilegiadas, iniciando
um conflito interno que enfraqueceu o Conselho.
Ao analisarmos os objetivos do CONRETUR, tais quais descritos em seu
estatuto,

observamos

objetivos

muito

amplos,

que

dificultam

sua

operacionalização e dão margem a diferentes opiniões sobre qual é o foco
efetivo do Conselho. São eles:

a) Participar do planejamento e da execução orçamentária dos
municípios da sua natureza de abrangência, mediante a
apresentação de planos e projetos, conforme sua natureza;
b) Elaborar e divulgar em conjunto aos participantes o
Calendário de Eventos de interesse Turístico Municipal e
Regional;
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c) Implantar sistema de Controle de Qualidade dos Produtos e
Serviços Turísticos, Culturais e Ambientais desenvolvidos na
região;
d) Promover a profissionalização do turismo, da cultura e do
meio ambiente, através da promoção de cursos, debates,
palestras e banco de dados, participando ativamente em
campanhas públicas de conscientização, orientação e
educação para o envolvimento de toda a população no
aproveitamento do potencial das Agulhas Negras;
e) Zelar para que toda a atividade turística e cultural da região
seja compatível com a preservação do meio ambiente e com a
busca permanente da melhor qualidade de vida da população
fixa e itinerante;
f) Apoiar, valorizar e difundir o encontro das culturas e artes
presentes na Região das Agulhas Negras, em especial da
Finlândia em Penedo, da Itália em Porto Real e do Brasil,
dentre outras, considerando e preservando suas raízes e
formas de expressão;
g) Buscar a democratização da cultura, ampliando o acesso da
população à fruição e à produção de bens culturais;
h) Promover e estimular a regionalização da produção cultural
e artística valorizando as iniciativa culturais, turísticas e
ambientais e respectivas potencialidades das Agulhas Negras;
i) Promover a difusão e a valorização das expressões culturais
das Agulhas Negras no Brasil e no exterior, através de
pesquisa ouvindo os imigrantes e intercâmbio com embaixadas
e respectivos países de origem.
j) Criar atratividades na Região a partir do desenvolvimento de
projetos culturais nas suas áreas potenciais, tais como:
patrimônio material e imaterial, artes visuais, música e artes
cênicas e literatura, dentre outras.
l) Promover eventos culturais como festivais, circuitos turísticos,
mostras, ciclos, exposições, encontros, cursos, debates,
congressos, conferenciais, seminários, feiras, como estratégias
para fomento do turismo e desenvolvimento dos valores
culturais da comunidade e visitantes;
m) Difundir a Região nacionalmente e nos países de origem
das colônias existentes, de forma a assegurar a visibilidade das
Agulhas Negras como sede de valioso patrimônio cultural e
ambiental de forma a assegurar o aumento do fluxo turístico e
consequente geração de emprego e renda (ESTATUTO
AGULHAS NEGRAS, 2009, p. 3-4).

A implantação de planos e políticas regionais, por exemplo, esbarra na
dificuldade do Conselho em assumir uma responsabilidade que depende de
diferentes prefeituras. A ex-secretária executiva do CONRETUR explica essa
questão:
Eu não acredito que o Conselho Regional vá um dia conseguir
fazer uma ação dessa: um plano diretor de turismo regional de
crescimento e desenvolvimento. As leis são municipais. Aí o
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SEBRAE até falou que ia trazer uma consultoria de legislação
da área de políticas públicas do Rio pra tentar formar uma
legislação regional... que prefeito que vai responder? Muito
difícil. O executivo é o executivo, gente. Não tem região no
executivo. Com responsabilidade fiscal você vai assumir um
compromisso de um território que é dos outros? É uma visão
diferente da minha: ‘o Conselho não tem que ficar fazendo
evento, não estamos aqui pra fazer marketing’... eu acho que
sim. Porque eu acho que o trabalho bem feito, tem que ser feito
no município. A gestão de desenvolvimento econômico, de
crescimento, a política de meio ambiente, ela tem que ser
responsável no município. ‘Ah mas tem que ser integrada’...
mas aí você não tá falando de Conselho de turismo mais. (...)
Se não, dentro do Conselho Regional – de turismo – você vai
levar o secretário de Meio Ambiente, o secretário de
Desenvolvimento Econômico, dos quatro municípios. Já
imaginou se isso vai dar certo? Não vai dar certo...só com o
turismo já tem dificuldade... já não vai. Então eu acho que fazer
evento em conjunto sim, fazer promoção em feira em conjunto
sim, o marketing da região é legal, o folder... capacitação
regional eu acho que sim porque ela barateia e acho que
articulação regional . (...) então eu vejo esse o papel do
Conselho Regional porque eu não acredito em algo que você
vai se responsabilizar pra fazer sem ter a responsabilidade pra
fazer. Não é da sua competência. Ele é um conselho. Tem
CNPJ como conselho. Uma associação privada, sem fins
lucrativos. Ele não é público. Ele não é de direito público. Ele
não responde lei de licitação, ele não contrata, não faz
convênio, ele não tem recurso das prefeituras, não tem como
ter. Não rolou, não aconteceu. Se cogitou, mas um município ia
pagar e o outro não ia pagar. Ai você vai sustentar um
Conselho com duas prefeituras, com as outras duas não, e
beneficiando eles? Não. Eu acho que tem que ser articulação
institucional.

Nesse trecho de sua fala a entrevistada expõe três aspectos importantes
para os interesses desta pesquisa. Primeiro o caráter multidisciplinar do
turismo que, sozinho, não é capaz de lidar com os problemas que o envolve,
dependendo de outros setores como meio ambiente e economia. Este é um
dos problemas da especialização, que gera uma visão, ou no caso,
possibilidade de ação parcial da realidade. Ainda que se tente pensar
multidimensionalmente, conforme nos sugere Morin (2005), empiricamente a
nossa sociedade se encontra dividida em áreas, setores, etc., e articular
diferentes pessoas de diferentes especialidades ou setores e chegar a um
consenso, conforme abordado anteriormente, é um desafio muito grande.
O segundo aspecto diz respeito à dificuldade em gerir um território
regional sem órgãos executivos e legislativos que possam administrar uma
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região. Ainda que a institucionalização de instâncias de governanças seja
apontada como a forma para gerir o território regional, empiricamente percebese que a região fica refém da ação dos órgãos executores e legisladores
municipais, que só agem regionalmente de acordo com seus interesses. E é
recorrente nas falas dos entrevistados que eventualmente o Conselho encontra
dificuldades em convencer determinados gestores sobre a importância das
ações regionais. O idealizador do CONRETUR aponta alguns exemplos dessa
situação incluindo gestores que afirmavam que o Conselho era uma
interferência em sua administração.
O terceiro aspecto diz respeito aos recursos destinados ao Conselho. O
estatuto aponta que são fontes de recursos do CONRETUR transferências
oriundas dos governos federal ou estadual, rendimentos e juros provenientes
de aplicações financeiras e patrocínios, produto de convênios e contratos,
doações em espécie e dotações orçamentárias (ESTATUTO AGULHAS
NEGRAS, 2009).
A ex-secretária executiva do CONRETUR explica que já pensaram em
tentar uma captação de recursos anual via prefeituras. Entretanto, segundo a
entrevistada, algumas prefeituras não fazem o repasse nem para fundo de
turismo municipal, então, provavelmente não o fariam regionalmente e haveria
muito conflito caso isso fosse institucionalizado e apenas algumas prefeituras
contribuíssem. Sobre essa questão, o último presidente do Conselho aponta:

Por um outro lado, Conselho que não tem verba, que não tem
dinheiro, que não tem aporte, é muito difícil manter o ânimo das
pessoas a participarem porque você vai discutir problemas que
muitas das vezes você não tem condições de resolver porque
são regionais, dependem de ações dos municípios e do Estado
e até do Governo Federal..(...) Fica difícil. As prefeituras, na
realidade, não aportam nada no Conselho, acham mais
importante colocar dinheiro nas secretarias (...) eles não
querem colocar dinheiro em uma coisa regional, eles acham
mais importante ser municipal. Então a gente depende sempre
de projetos. Nesses últimos anos a gente tem uma dificuldade,
tanto do governo federal quanto do estadual, de repasse, ainda
mais ligado ao turismo. Então a gente tá vivendo uma fase
crítica tanto dos Conselhos Municipais quanto Regionais com
essa própria crise. Eu vejo como ou eles vão ser mais
atuantes, ou eles vão se perder. A gente tá num dilema muito
preocupante nessa governança regional aqui da nossa região
das Agulhas Negras
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É também comum acontecer desavenças políticas entre gestores de
partidos diferentes, embora seja recorrente a fala de que os gestores de
Resende e Itatiaia costumavam ter um bom relacionamento, tinham uma visão
positiva do CONRETUR e se mostravam colaborativos.
Entretanto, além de políticos que não viam importância no Conselho,
havia também aqueles que o utilizavam como palanque político. O idealizador
do CONRETUR explica:

Por exemplo, nós trouxemos aqui pra dar posse a uma das
primeiras diretorias, o Ministro do Turismo na época, que era o
Dorneles, que hoje é o vice governador do Rio. Então com a
presença de um ministro de Estado aqui em Resende, a
politicada toda veio, né, pra sair na televisão, pra dar entrevista
e aí a gente viu que tava perdendo a finalidade, o objetivo de
órgão formulador e tava se transformando em um órgão
político. E as vaidades e egos inflamados. Esse foi um dos
pontos de erro que a gente viu que a gente cometeu.

E ainda, referindo-se a um dos ex presidentes do Conselho:

Ele usou o CONRETUR como um trampolim... isso é
verdade...ele não era uma pessoa muito conhecida...ele tinha
um conhecimento restrito da população. E como toda hora a
emissora local aqui, que é repetidora da TV Globo, que é a TV
Rio Sul, pedia entrevista a um de nós e ele era o presidente na
época, ele usou isso de uma forma muito mais política (...) Aí
você vê como o desvio de foco vai criando outros problemas
né... você junta isso tudo e o resultado é igual a fracasso.

Essa conduta denunciada pelo entrevistado é prevista no estatuto do
Conselho, que versa que:

O CONRETUR não visa benefícios, nem vantagens de ordem
pessoal aos seus membros, nem permitirá aos seus
integrantes servirem-se dele em proveito de suas aspirações
particulares, políticas partidárias e de outras índoles.
(ESTATUTO AGULHAS NEGRAS, 2009, p. 10)

Ainda assim, é consensual entre os entrevistados que o Conselho é
extremamente dependente do poder público e instável às trocas de mandatos,
por isso, não consegue uma estabilidade para promover os seus objetivos
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(ainda que as ideias sobre quais são esses objetivos sejam divergentes). Foi o
que ocorreu nas eleições municipais de 2016, quando três das quatro
prefeituras da região tiveram mudança de partido político no seu executivo e,
consequentemente, o Conselho ficou sem participação de pessoas que
ocupavam cargos centrais como secretaria executiva e tesouraria. O último
presidente do CONRETUR explica essa situação:

Por muitos anos nós tivemos um secretariado de turismo que
mudou muito pouco, então eles acreditavam muito no Conselho
Regional. Nessa última eleição a gente agora tá sentindo que
eles não tão dando muita importância. E é fundamental porque
na realidade dependem das ações do dinheiro da secretaria de
turismo de Resende e Itatiaia, já fazem naturalmente ações
como festivais, eventos, mas integrar regionalmente depende
muito do papel político do secretário e do prefeito, lógico que
ele incentiva isso com o secretário ou não incentiva.

Essa situação de dependência do poder público e a mudança de
secretariado podem ser apontadas como os principais fatores que levaram o
Conselho a situação que se encontra hoje, de inatividade. Segundo o último
presidente do CONRETUR, o Conselho está com as atividades paradas há
pelo menos um ano.
O entrevistado coloca que as dificuldades do Conselho se ampliaram na
última gestão a partir da cassação do mandato do prefeito de Itatiaia, em 2013.
A destituição definitiva do mandato, após recursos jurídicos, em 2015, coincidiu
também com o agravamento de uma crise financeira no estado do Rio de
Janeiro, dificultando ainda mais o repasse de verbas e fomento de projetos.
Com a saída do prefeito e a posse de um novo grupo político na
prefeitura, a então secretária de turismo de Itatiaia (ex-secretária executiva do
CONRETUR) também foi destituída do cargo e consequentemente, das suas
funções no Conselho e na fala de pelo menos três entrevistados, sua atuação
era fundamental para a continuidade das ações do CONRETUR. O último
presidente da entidade aponta que:

A secretária de turismo de Itatiaia é realmente das mais
atuantes, trabalhava muito nessa área e acreditava muito
nisso. A partir da saída dela a gente teve um enfraquecimento
e aí em Resende também houve a mudança do último
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prefeito... Então houve uma troca muito grande realmente
dessa governança regional, desde que eu to aqui em Penedo,
há 16 anos, foi uma mudança realmente que agora a gente tá
esperando pra ver o que vai acontecer.

O idealizador do CONRETUR coloca que:

Roberta durante muito tempo foi secretária de turismo de
Itatiaia e foi nossa secretária executiva do conselho regional.
Era um apoio operacional importante. Talvez se Itatiaia não
tivesse dado [apoio], o Conselho não teria pernas para
continuar.

Em concordância com essa visão, a representante do SEBRAE aponta
que:

Nos últimos anos a liderança foi pública, especificamente na
figura da ex-secretária Roberta Dias que ainda mantinha essa
dinâmica acesa, mas com sua saída o processo se
desarticulou. Por isso, a iniciativa privada, na minha opinião,
deve liderar, porque no âmbito público ou das instituições de
apoio, como o SEBRAE, as pessoas passam. Mas quem é
responsável pela economia local, as empresas, essas
permanecem sempre.

A funcionária da prefeitura de Porto Real corrobora as falas acima
afirmando que “eu, particularmente, não conheço alguém que tenha trabalhado
mais pelo turismo da região que ela.” Nesse sentido, percebe-se então que a
ex-secretária executiva do CONRETUR era elemento central na rede regional
das Agulhas Negras. Reforça-se, portanto o caráter pessoal e não institucional
do Conselho.
Ressalta-se que as entidades presentes nesses Conselhos são
representadas por pessoas e não necessariamente a substituição de uma
pessoa por outra, ainda que represente a mesma entidade, resultará em ações
e resultados similares. Conforme coloca Capra (2008, p. 25):

No que se refere às organizações humanas, podemos agora
ver que elas têm uma natureza dual. De um lado, são
instituições sociais desenhadas com propósitos específicos,
tais como produzir lucro para seus acionistas ou administrar a
distribuição de poder político. De outro lado, organizações são
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comunidades de pessoas que interagem umas com as outras
para construir relacionamentos, ajudar-se ou dar sentido às
suas atividades diárias em um nível pessoal.

Portanto, o elemento humano por trás das instituições não pode ser
esquecido muito menos ignorado quando da análise de redes sociais.
De acordo com o último presidente do CONRETUR, outro ponto
contribuiu para a desarticulação dessa rede: uma mudança no foco estratégico
do SEBRAE. Segundo ele:

O que eu percebi nesse último ano é que o SEBRAE largou de
mão totalmente a questão do associativismo. Meio que essa
página está virada...se não trabalhou não é o SEBRAE que vai
continuar estimulando... o SEBRAE agora estimula pequena e
média empresa, a ela se fortalecer como empresa, e
consequentemente, de repente ela veja como é importante
trabalhar associativismo. Antes não. Eu trabalhava o
associativismo e depois eu iria tentar trabalhar a empresa.
Agora não. Eu fortaleço a qualidade da empresa deles. Eu vejo
qual é o problema do pequeno empresário, qual é a dificuldade
que ele tem como empresa, na parte financeira, na parte de
planejamento, na parte de marketing e de gestão pessoal e aí
fortalecendo essa empresa, eu de repente mostro pra ele que
trabalhar no associativismo também é interessante.(...)
inclusive houve uma mudança no estatuto, dentro do SEBRAE,
o SEBRAE participava da diretoria de todas essas
associações, tanto do Conselho Regional quanto do Conselho
Municipal e foi uma função que no começo do ano passado, o
SEBRAE falou ‘olha, a gente não pode mais participar. Isso é
um estatuto dentro do SEBRAE, o SEBRAE não pode mais
participar como cadeira de diretoria em nenhum Conselho.
Nossa função ela é de colaborar, mas não participo
diretamente do Conselho, a não ser como convidado.’ E isso
também fez a gente perder um pouco de força. O SEBRAE
sempre é uma mola propulsora, que estimula, que cutuca, que
tá ali, que ajuda nesse trabalho em conjunto.

Convém aqui esclarecer que o foco estratégico do SEBRAE sempre foi
a atuação da micro e pequena empresa. Obteve-se a confirmação de que o
SEBRAE não pode atuar na diretoria de Conselhos Regionais/Municipais
através de uma fonte que preferiu não se identificar do SEBRAE-RJ.
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O documento que trata dessa questão não pôde ser disponibilizado por ser um documento interno do
SEBRAE.
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Com a ausência da principal figura pública do Conselho e com essa
mudança na atuação do SEBRAE, mesmo com um histórico de vinte anos, a
rede das Agulhas Negras se desarticulou totalmente, a ponto de chegar ao
atual estágio de inatividade.

5.4 A REDE REGIONAL DAS AGULHAS NEGRAS - 2016/2017

Esta seção apresenta os resultados gráficos das relações estabelecidas
entre os membros do CONRETUR, de acordo com as respostas obtidas nos
formulários de pesquisa (apêndice B) entregue aos membros do Conselho.
Esses dados foram analisados e inseridos no software YED, conforme relato da
pesquisa apresentado no capítulo 3.
Ressalta-se que, como no ano corrente o Conselho está inativo, as
respostas refletem o período em que as últimas reuniões ocorreram, no ano de
2016. A análise de rede social retrata esse momento específico e, se outras
pesquisas foram realizadas em diferentes períodos, os resultados obtidos
podem ser muito diferentes.
O gráfico apresentado na figura 21 representa a rede do Conselho
Regional de Turismo das Agulhas Negras de acordo com o grau de influência
nas

decisões

de

cada

instituição

formalmente

participante.

Nesta

representação, a cor azul mais escura representa uma maior centralidade na
rede e consequentemente, maior influência deste ator nas decisões do
CONRETUR. A posição de centralidade está descrita na legenda, de acordo
com cores.
A centralidade também pode ser verificada pelos números expostos ao
lado de cada ator. Quanto mais próximo do número 1, mais central esse ator é
na rede representada.
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Figura 21 – Rede de influência do CONRETUR Agulhas Negras
LEGENDA
Azul escuro (entre 1 e 0,9):
SEBRAE (1),

SETUR Itatiaia

(1), SETUR Resende (0,95),
COMTUR

Itatiaia

(0,9),

COMTUR

Resende

(0,9),

AGUIMAN (0,9)
Azul claro (entre 09, e 0,8):
PARNA

Itatiaia

MAUATUR (0,8),

(0,85),
Associação

Pró-Penedo (0,8)
Verde Claro (entre 0,8 e 0,7):
CDL Resende (0,75)
Amarelo

(entre

07,

e

0,6):

TurisRio (0,65), SETUR Quatis
(0,6), RPPN Agulhas Negras
(0,6), AHRSI (0,6)
Lilás (entre 0,6 e 0,5): ACVM
(0,5) COMTUR Quatis (0,5),
ALOFIN (0,5).
Cinza (entre 0,5 e 0,4): SETUR
Fonte: Elaboração própria, 2017.

Porto

Real

(0,45),

ACESA

(0,45), ABIH (0,42) e SHRBS
(0,45)
Rosa (entre 0,4 e 0,2): ABIH
(0,35), ABAV (0,25)
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Nesse gráfico é possível verificar que o SEBRAE e a Secretária de
Turismo de Itatiaia aparecem como os atores mais centrais da rede, o que vai
ao encontro das falas dos entrevistados.
Vários entrevistados indicaram que os projetos do SEBRAE são
propulsores de ações do Conselho e atribuíram a esta instituição um
protagonismo no CONRETUR, embora sua representante refute este papel de
destaque na rede. Segundo relatado, em momentos em que o Conselho esteve
em dificuldades, sua recuperação foi possível a partir de projetos fomentados
pelo SEBRAE e do apoio fornecido por esta instituição para a concretização de
diversas ações.
Em relação à Secretaria de Turismo de Itatiaia, é consenso nas
entrevistas de que ela representa uma forte liderança. Durante vários anos a
representante deste órgão ocupou também o cargo de secretária executiva do
Conselho e sua saída do cargo, em 2016, é apontada como um dos motivos
que levaram à inatividade do CONRETUR.
A Secretaria de Turismo de Resende, os Conselhos Municipais de
Itatiaia e Resende e a AGUIMAN aparecem no gráfico (figura 21) com um grau
de centralidade próximo ao grau máximo.
O

destaque

dessas

entidades

relacionadas

ao

poder

público

(excetuando-se aqui a AGUIMAN) também corrobora as informações obtidas
nas entrevistas. Entretanto, com as eleições de 2016 e troca partidária no
poder executivo das prefeituras municipais, os então representantes dessas
entidades deixaram de ocupar seus cargos no Conselho, o que também
colaborou para desarticulação dessa rede.
Em relação à AGUIMAN, essa entidade foi considerada representativa
por alguns entrevistados, chegando a ser indicada para realização de
entrevistas, o que não foi possível devido à indisponibilidade de seu
representante.
Em seguida, aparecem no gráfico como atores centrais: o Parque
Nacional do Itatiaia, a Associação Pró-Penedo e a MAUATUR. O papel central
da Associação Empresarial Pró-Penedo pode ser explicado, pois seu
representante ocupava, até então, o cargo de presidente do Conselho.
A MAUATUR, pelo que foi relatado nas entrevistas é uma instituição
forte na região, embora seus interesses sejam mais voltados para a
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microrregião de Visconde de Mauá do que para a própria região das Agulhas
Negras.
Embora o Parque Nacional do Itatiaia apareça em uma posição de
destaque, em nenhum momento suas lideranças foram mencionadas nas
entrevistas. Questiona-se, portanto, se essa centralidade no gráfico aparece
por este ser o principal atrativo da região ou pelo papel exercido efetivamente
pelos representantes do Parque no Conselho.
Analisando essas nove entidades apontadas como os atores com maior
influência na rede, percebe-se que entre 2016 e 2017 há mudanças tanto
relativas aos representantes que frequentavam o Conselho como de
posicionamento das instituições. A mudança mais clara está relacionada aos
representantes das secretarias e conselhos municipais de Itatiaia e Resende.
Mas, há também mudança de posicionamentos de instituições como o
SEBRAE, a Associação Pró-Penedo e a MAUATUR.
De acordo com a entrevista do último presidente do CONRETUR (e
confirmação do SEBRAE – RJ) houve a institucionalização de uma norma
interna no SEBRAE que passa a não permitir a participação da entidade em
diretorias de colegiados participativos, devendo a instituição restringir-se ao
papel de apoiador e incentivador das ações que dinamizam o desenvolvimento
das micro e pequenas empresas locais.
O representante da Associação Pró-Penedo não se considera mais
presidente do CONRETUR e não houve a convocação de uma nova eleição
para a diretoria.
O representante da MAUATUR relatou em entrevista que não frequenta
mais as reuniões do CONRETUR e que os esforços da entidade se concentram
apenas na microrregião de Visconde de Mauá.
Assim,

percebe-se

uma

mudança

no

posicionamento

(e

enfraquecimento) dessas três entidades centrais que, aliado à troca de
representantes das instituições relacionadas ao poder público, pode explicar
uma desarticulação na rede desse Conselho (incluindo aí a perda de seu
presidente e sua secretária executiva), que o levou ao seu estado atual de
inatividade.
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Nesse panorama, mantém-se em posições centrais instituições como
AGUIMAN e Parque Nacional do Itatiaia, cujos representantes poderiam liderar
um processo de reativação do Conselho.
O último presidente do Conselho, em sua entrevista, não pareceu
inclinado a liderar esse processo, embora, na visão da ex-secretária executiva
do CONRETUR, esse papel coubesse a ele. Tanto para o último presidente do
CONRETUR quanto para a representante do SEBRAE, a solução para a
possível reativação do Conselho deveria vir da iniciativa privada. O último
presidente aponta que:

A questão principal pra contornar ela [a inatividade do
CONRETUR] só tem, no meu ponto de vista, se o papel do
empresário, desses participantes que não são instituições
governamentais, realmente cobrarem do prefeito e dos
secretários, a atuação, a reativação, a participação desses
Conselhos. Por um lado, não no Conselho Regional, mas no
Conselho Municipal, o prefeito tem interesse que o Conselho
funcione, pelo menos ele esteja de uma forma estabelecido
porque até pra verbas do governo federal e estadual, é
importante que o prefeito tenha uma visão participativa, com
Conselhos atuantes, pelo menos no papel. Agora, o Regional
não tem nada que faça alguma diferença pra ele. Então, a
cobrança, ela vem da iniciativa privada. Se a iniciativa privada
realmente quiser participar, ela consegue reativar. Aí o poder
público acaba achando importante participar... ele vai
participar. Do contrário, mesmo que o poder público queira
participar, se não houver iniciativa privada não funciona.

Percebe-se mais uma vez nessa fala, como os conselhos podem ser
vistos como um ganho eleitoral, ainda que a atuação dos mesmos seja
duvidosa. Por isso, pesquisas nessa área são importantes para determinar o
quanto as políticas públicas estão sendo seguidas efetivamente e se estão
sendo relevantes para transformação das realidades.
Ainda em relação ao papel da iniciativa privada, a representante do
SEBRAE aponta:

O protagonismo, na minha opinião, deve sempre ser exercido
pela iniciativa privada, levando o poder público para se
comprometer no processo regional. Talvez esse seja o principal
problema do Conselho hoje: enquanto a iniciativa privada não
assumir esse protagonismo, as ações e o Conselho não se
fortalecerão novamente.
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Entretanto, tanto a iniciativa privada quanto a sociedade civil são
criticadas no âmbito de sua participação no Conselho. Em relação à iniciativa
privada, a ex-secretária executiva do CONRETUR coloca que:

Meu banco de dados tinha mais de 500 contatos, eu tinha mais
ou menos 130 hotéis e pousadas, uns 80 restaurantes e umas
300 lojinhas de artesanato de Penedo e Maringá e Maromba.
Então eu tô falando em um universo de 500 empresas
turísticas e eu tinha esse mailing, esse banco de dados.
Quando eu mandava convite pra um evento, uma oficina, eu
tinha 20 pessoas. 20 pessoas num universo de 500. Não
chegava nem a 50. Então, assim, é muito frustrante.

Sobre a participação da sociedade civil, o idealizador do CONRETUR
aponta que:

Você não tem um grande ativismo social, a sociedade é
omissa, isso é um fato...você vê.. eu estou no Conselho
Regional, estou no Conselho Municipal de Turismo de
Resende, estou no comitê pela transparência, estou no
Conselho do Parque Estadual da Pedra Selada, e assim como
eu, várias pessoas exercem diversos papéis. Mas sempre
aquele grupo restrito de pessoas. Porque não é todo mundo
que tem tempo, segundo, se dispõe a fazer... e mesmo quando
a pessoa tem vontade de fazer, ela fica só na vontade. Tem
que ter desprendimento, tem que ter vontade de participar. Aí
há uma repetição de pessoas. Isso cria um desgaste muito
grande também. (...) E outra coisa...você não vê muitas
pessoas jovens nesses envolvimentos, nesses Conselhos.
Você vê pessoas de meia idade, né...isso não é bom. Não está
tendo renovação. Sucessores...

Finalizando a questão da participação, o último presidente do
CONRETUR coloca que:

A grande dificuldade hoje, nessa governança, nesse fórum de
governança que a gente tem, é a participação do
empresariado. A gente passou anos de bonança, anos bons
antes dessa crise, onde a razão pro empresário não participar
era o fato de que “ah, eu já tô trabalhando mesmo, a coisa já tá
boa, né, com o que a gente tá fazendo então não preciso
participar.” A gente imaginou que a crise seria uma forma
também de melhorar o associativismo e as pessoas poderem
trabalhar mais de uma forma conjunta. Essa foi minha última
esperança em relação a isso, mas daí eu vejo que a pessoa vê
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o seu problema de uma forma mais urgente, devido a crise, do
que tentar pensar no coletivo. Não existe essa mentalidade
cultural do empresariado e acredito que não é só da nossa
região – eu acho que isso é uma realidade brasileira, né –
então eu acho que a grande dificuldade do conselho, é essa.

De acordo com o último presidente do CONRETUR e com o exsecretário de turismo de Resende, já existe um movimento se iniciando para
reativação dos Conselhos Municipais da região, embora essa iniciativa venha
do poder público, e não da iniciativa privada, conforme desejado pelos
entrevistados.
Em relação ao CONRETUR, o ex-secretário de turismo de Resende
aponta que: “Resende tem interesse na reativação do CONRETUR e creio que
isto pode vir a acontecer em breve, talvez dependendo um pouco de um apoio
do SEBRAE ou da iniciativa dos membros mais ativos.” A funcionária da
prefeitura de Porto Real também é otimista em relação à reativação do
Conselho: “Normalmente esse período de transição nas prefeituras é muito
complicado mesmo, porém acredito que em breve o Conselho voltará as suas
atividades”.
Além do grau de influência nas decisões do CONRETUR, através das
respostas ao formulário, foi possível aferir também as relações de proximidade
estabelecidas entre os membros do Conselho.
O ideal para essa etapa seria um panorama de todas as entidades
participantes, entretanto, como o retorno das respostas aos formulários foi
baixo, observa-se no gráfico apresentando na figura 22 apenas as relações
indicadas pelas cinco entidades respondentes.

164

Figura 22 – Relações de proximidade entre os membros do CONRETUR
LEGENDA
Azul escuro (entre 1 e 0,9): SEBRAE
(1) SETUR Resende (0,95) e SETUR
Itatiaia (0,95).
Azul claro (entre 09, e 0,8): COMTUR
Resende (0,89), MAUATUR (0,89),
Parque Nacional do Itatiaia (0,89),
AGUIMAN (0,84) e SETUR Quatis
(0,84).
Verde Claro (entre 0,8 e 0,7): CDL
Resende (0,79), SETUR Porto Real
(0,79), Associação Pró Penedo (0,79)
e RPPN Agulhas Negras (0,74).
Amarelo (entre 07, e 0,6): COMTUR
Itatiaia (0,68) e ACVM (0,63)
Lilás (entre 0,6 e 0,5): COMTUR
Quatis

(0,58),

SHRBS

(0,58)

e

TurisRio (0,58).
Cinza (entre 0,5 e 0,4): AHRSI (0,47),
ACESA (0,42), ABIH (0,42) e ALOFIN
(0,42)
Fonte:Elaboração própria, 2017

Rosa (entre 0,4 e 0,2): ABAV (0,26).
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Na figura 22 não é possível observar o nome das entidades ou o grau de
centralidade, pois para observar maiores detalhes do gráfico não se veria a
representação do todo. Assim, a centralidade está identificada – da maior para
a menor - pelos números (quanto mais próximo de 1, mais central) e pelas
seguintes cores:


Azul mais escuro (entre 1 e 0,9): atores mais centrais. O SEBRAE (1)
mantém sua posição de centralidade, seguido de perto pelas secretarias
de turismo de Resende (0,95) e Itatiaia (0,95).



Azul mais claro (entre 09, e 0,8): COMTUR Resende (0,89), MAUATUR
(0,89), Parque Nacional do Itatiaia (0,89), AGUIMAN (0,84) e SETUR
Quatis (0,84).



Verde Claro (entre 0,8 e 0,7): CDL Resende (0,79), SETUR Porto Real
(0,79), Associação Pró Penedo (0,79) e RPPN Agulhas Negras (0,74).



Amarelo (entre 07, e 0,6): COMTUR Itatiaia (0,68) e ACVM (0,63)



Lilás (entre 0,6 e 0,5): COMTUR Quatis (0,58), SHRBS (0,58) e TurisRio
(0,58).



Cinza (entre 0,5 e 0,4): AHRSI (0,47), ACESA (0,42), ABIH (0,42) e
ALOFIN (0,42)



Rosa (entre 0,4 e 0,2): ator menos central: ABAV (0,26).
Percebe-se que, de maneira geral, a centralidade das relações de

proximidade entre os membros do Conselho é similar ao grau de influência
exercido pelas entidades. A grande diferença se refere ao COMTUR Itatiaia
que tem uma posição de grande centralidade em relação à influência do
Conselho, mas não tem tanta proximidade das outras entidades do
CONRETUR.
A intenção inicial deste trabalho era identificar também a rede informal
do Conselho, composta por instituições influentes, mas que não estavam
formalmente incluídas no CONRETUR. Entretanto, a maioria dos respondentes
ao formulário considerou que nenhuma outra instituição deveria fazer parte do
Conselho. Apenas um respondente mencionou que representantes das
iniciativas públicas e privadas de Bocaina de Minas e Itamonte deveriam
integrar essa rede. Nesse caso, a rede informal seria assim representada
(figura 23):
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Figura 23 – Rede informal do CONRETUR

LEGENDA
Azul escuro (entre 1 e 0,9):
SEBRAE (1),

SETUR Itatiaia

(1), SETUR Resende (0,95),
COMTUR

Itatiaia

(0,9),

COMTUR

Resende

(0,9),

AGUIMAN (0,9)
Azul claro (entre 09, e 0,8):
PARNA

Itatiaia

MAUATUR (0,8),

(0,85),
Associação

Pró-Penedo (0,8)
Verde Claro (entre 0,8 e 0,7):
CDL Resende (0,75)
Amarelo

(entre

07,

e

0,6):

TurisRio (0,65), SETUR Quatis
(0,6), RPPN Agulhas Negras
(0,6), AHRSI (0,6)
Lilás (entre 0,6 e 0,5): ACVM
(0,5) COMTUR Quatis (0,5),
ALOFIN (0,5).
Cinza (entre 0,5 e 0,4): SETUR
Porto
Fonte: Elaboração própria, 2017

Real

(0,45),

ACESA

(0,45), ABIH (0,42) e SHRBS
(0,45)
Rosa (entre 0,4 e 0,2): ABIH
(0,35), ABAV (0,25)
Laranja:

entidades

pertencem

informalmente

rede

que
à
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Ressalta-se, entretanto, que os entrevistados não mencionaram
qualquer tipo de relacionamento efetivo entre o CONRETUR e as iniciativas
públicas e privadas de Itamonte e iniciativa pública de Bocaina de Minas. A
única relação efetiva se dá entre o Conselho e a iniciativa privada de Bocaina
de Minas através das instituições desse município que são associadas à
MAUATUR. Porém, como um dos entrevistados considerou que esses agentes
deveriam estar inclusos no Conselho, isso pode significar uma possibilidade
dessas relações se fortalecerem eventualmente.
Esses resultados mostram que as relações entre as Agulhas Negras e
os municípios de Bocaina, Itamonte, São José dos Barreiros e Bananal se
fazem presentes na região muito mais pelo trânsito dos turistas entre os
atrativos

e

equipamentos

turísticos

da

região

do

que

pelo

associativismo/cooperativismo entre esses municípios e o Conselho, ainda que
alguns membros idealizem o fortalecimento dessas relações.
A figura 24 representa a união das redes apresentadas até o momento,
indicando o grau de influência das instituições no Conselho, as relações de
proximidade entre os membros do Conselho e as relações informais.
Em laranja estão as instituições que informalmente tem relações com o
Conselho. Em diferentes cores (conforme legenda) estão as instituições que
formalmente participam do Conselho. Quanto mais próximo do grau 1, maior a
centralidade do ator nessa rede.
Nesta rede, mantêm-se como atores centrais o SEBRAE, as instituições
relacionadas ao poder público dos municípios de Itatiaia e Resende e poucas
instituições empresariais como a MAUATUR, a Associação Pró-Penedo e a
AGUIMAN.
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Figura 24: Rede informal de influência e proximidade do CONRETUR
LEGENDA
Azul escuro (entre 1 e 0,9):
SEBRAE (1),

SETUR Itatiaia

(0,97), SETUR Resende (0,95),
COMTUR Resende (0,9)
Azul claro (entre 09, e 0,8):
AGUIMAN

(0,87),

PARNA

Itatiaia (0,87), MAUATUR (0,85)
Verde Claro (entre 0,8 e 0,7):
COMTUR

Itatiaia

(0,79),

Associação Pró-Penedo (0,79),
CDL Resende (0,77), SETUR
Quatis (0,72)
Amarelo

(entre

07,

e

0,6):

RPPN Agulhas Negras (0,67),
TurisRio (0,62), SETUR Porto
Real (0,62)
Lilás (entre 0,6 e 0,5): ACVM
(0,56), COMTUR Quatis (0,54),
AHRSI (0,54), SHRBS (0,51)
Cinza (entre 0,5 e 0,4):, ACESA
(0,44), ABIH (0,42), ALOFIN
Fonte: Elaboração própria, 2017

(0,46).
Rosa (entre 0,4 e 0,2): ABIH
(0,38), ABAV (0,28)
Laranja:

entidades

pertencem

informalmente

rede

que
à
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Também é possível destacar uma rede menor, mais concreta, composta
por aqueles atores que entre si, são considerados os mais representativos do
CONRETUR. Essa rede foi montada a partir das entrevistas realizadas e da
aplicação da técnica bola de neve, onde cada entrevistado deveria indicar
outros possíveis entrevistados que seriam importantes para o entendimento do
CONRETUR. A figura 25 representa essa rede:
Figura 25 – Entidades do CONRETUR indicadas para entrevistas pela
técnica bola-de-neve

Fonte: elaboração própria, 2017

Neste gráfico, destaca-se a seta que sai da Secretária de Turismo
de Itatiaia e aponta para ela mesma. Trata-se da indicação da secretária de
turismo para entrevistar uma ex-secretária de turismo do mesmo município. Tal
relato não foi obtido devido a ausência de resposta da pessoa indicada.
Não consta nesta rede a indicação para realizar a entrevista com um expresidente do CONRETUR.

Tal indicação não

aparece, pois, esse ex-
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presidente não representa nenhuma instituição e se optou por, nos gráficos,
incluir apenas entidades, para não expor demasiadamente a identidade desses
agentes. Ressalta-se que essa entrevista não foi concedida.
Um retrato mais fiel da realidade seria a representação da rede a partir
de pessoas, pois, o que se percebeu ao longo da pesquisa é que o
funcionamento do CONRETUR era dependente de pessoas específicas. Tanto
que, com a saída de algumas dessas pessoas centrais, o Conselho se tornou
inativo. Ainda que a entidade que essas pessoas representavam permaneçam
no Conselho, a presença da entidade por si só não garantiu a continuidade das
relações, que se estabeleciam em um âmbito pessoal e não institucional.
Para ilustrar essa situação, foi replicada na figura 26 a rede apresentada
na figura 22, mas sem a presença das entidades que trocaram seus
representantes no último ano: SETUR Itatiaia, SETUR Resende, COMTUR
Itatiaia, COMTUR Resende e SETUR Porto Real.
O mesmo exercício foi feito na figura 27, a partir da rede apresentada na
figura 25. Se essa pesquisa tivesse se limitado a entrevistar apenas os atuais
titulares de cadeiras no Conselho, a rede seria ainda mais desarticulada e uma
das entidades (AGUIMAN) não teria recebido indicação para a entrevista.
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Figura 26 – Comparação entre redes – Rede de proximidade com e sem entidades que trocaram seus representantes no
último ano

Fonte: Elaboração própria, 2017
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Figura 27 – Comparação entre redes - Indicações da técnica bola-de-neve com e sem entidades que trocaram seus
representantes no último ano

Fonte: elaboração própria, 2017
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Analisando esses resultados, com base nos critérios de Shaw e Conway
(2000 apud LYNCH, MORRISON, 2007) apresentadas no capítulo 3, que são:
membros da rede, natureza das relações, troca entre os membros, função da
rede, morfologia da rede e distribuição geográfica, verifica-se que:
- Em relação aos membros da rede, embora oficialmente se perceba
uma considerável diversidade dos atores participantes, efetivamente há
concentração de representantes do poder público e do empresariado das
cidades de Itatiaia e Resende.
- A natureza das relações aqui pesquisadas se restringiu ao nível
formal, considerando os membros oficiais do CONRETUR, de acordo com o
seu Estatuto. Houve uma tentativa de verificar as relações informais, ao
questionar se os entrevistados consideravam que algum outro ator deveria
estar incluído no Conselho. Apenas um entrevistado apontou que o Conselho
deveria incluir representantes públicos e privados das cidades de Bocaina de
Minas e Itamonte. Assim, pressupõe-se que existam relações informais entre
alguns membros desse Conselho e as entidades mencionadas, provavelmente
devido à proximidade geográfica entre essas localidades fronteiriças.
- Em relação ao tipo de troca ou transação entre os membros, considerase que há uma troca de informações entre os membros, mas principalmente as
relações que se estabelecem são relações de poder, que permitem a esse
grupo a tomada de decisões em relação ao turismo da região.
- No que diz respeito à função dessa rede, pode-se afirmar que ela se
dedica tanto à solução de problemas comuns aos municípios como também à
geração de ideias que possam contribuir para o desenvolvimento turístico da
região.
- Em relação à morfologia da rede, percebe-se que é uma rede formal
pequena, com vinte e um membros formais e uma quantidade ainda menor de
participantes efetivos, com pouca diversidade devido a participação majoritária
de representantes das cidades de Resende e Itatiaia, e pouco estável nas
relações dada a variabilidade de representantes e entidades que efetivamente
participam do processo.
- Em relação à densidade, cálculo entre a proporção de relações
existentes e o número de relações possíveis, temos uma rede de baixa
densidade, pois com a saída de membros centrais, a rede se desarticulou. Os
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atores que se mantiveram na rede não foram capazes de estabelecer relações
fortes o suficiente para garantir a continuidade das ações do Conselho.
- Por fim, em relação à distribuição geográfica, tem-se uma
concentração de membros da própria região, principalmente dos municípios de
Itatiaia e Resende, com a presença de poucas entidades de nível estadual,
como a TurisRio. Destaca-se também, nesse aspecto, a presença de entidades
do município de Bocaina de Minas, representados pela MAUATUR, que faz
com que essa rede se expanda para além dos limites estaduais. O Conselho
também conta com a participação de entidades a nível nacional como ABAV e
ABIH, que, entretanto, não são participantes frequentes das reuniões e
atividades do Conselho.
Considera-se ainda que, embora o CONRETUR tenha sido o colegiado
regional pioneiro no Estado do Rio de Janeiro com vinte anos de existência - o
que, a princípio, poderia conferir certa solidez ao Conselho -, empiricamente
sofre de uma contínua instabilidade provocada pelas mudanças na composição
de seus membros. Embora essa instabilidade seja mais perceptível no que se
refere ao poder público, também atinge as entidades de caráter privado, cuja
participação no Conselho não é linear.
Além das dificuldades já mencionadas aqui sobre a predominância de
entidades públicas na tomada de decisão, retoma-se aqui as considerações de
Tatagiba (2002) sobre as referências autoritárias que as entidades públicas
acabam exercendo nos Conselhos. Questiona-se se essa predominância de
agentes públicos se dá realmente por omissão das demais partes ou se está
relacionada a uma outra forma construída pelo Estado para exercer seu
controle, disfarçado em um viés de um projeto político dito participativo.
Questiona-se ainda, até que ponto as decisões realizadas nesse colegiado são
concessões simbólicas cujo direcionamento já foi determinado pelo governo
anteriormente (Hall, 2004).
O fato de, durante a aplicação da técnica bola de neve, apenas nove
agentes tenham sido indicados como protagonistas nas relações estabelecidas
pelo Conselho, e que desses nove agentes, pelo menos seis estão
relacionados ao poder público, é preocupante, pois pode indicar a existência de
uma instância de governança com pouca diversidade.
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A pouca participação das entidades do setor privado pode indicar que
consideram seus posicionamentos irrelevantes para a tomada de decisões no
Conselho ou que seus representados não veem importância nas ações do
CONRETUR.
Se por um lado os entrevistados criticam a omissão da sociedade civil,
questiona-se até que ponto essa comunidade foi educada, informada e
conscientizada sobre a importância das ações regionais e do seu papel em
participar do processo de tomada de decisões ou até que ponto foi
oportunizado a elas esse envolvimento. É preocupante a fala do idealizador do
Conselho de que são sempre as mesmas pessoas que participam de todos os
colegiados participativos da região, pois, questiona-se até que ponto essas
pessoas são representativas da população local. Até que ponto essas pessoas
são de fato representantes ou viram nesses colegiados uma forma de trabalhar
em prol de seus próprios interesses.
Bodernave (1995, p. 25) coloca que “uma sociedade participativa seria
aquela em que todos os cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto
dos bens da sociedade de maneira equitativa”. No contexto do CONRETUR,
pode-se afirmar que nem todos os cidadãos estão incluídos no processo
decisório (isso sem mencionar os agentes do turismo dos municípios vizinhos
que se relacionam com a região), os representantes não são representativos e,
portanto, a legitimidade das decisões desse colegiado pode ser questionada.
Nesse sentido, e generalizando os resultados aqui encontrados, a
formação das instâncias de governança pode se constituir apenas como outra
forma dos governos em exercerem seu poder. Conforme Bauman e Bordoni
(2016) e Jessop (1995 apud SANTOS, 2002) apontam, esses colegiados
participativos podem se constituir apenas um artifício do Estado fragilizado
continuar como o principal agente com poder decisório sob uma égide de
comandar um processo com participação de diferentes agentes.
No que se refere especificamente à instância de governança da região
turística das Agulhas Negras, cabe uma pesquisa futura, após - e se - o
Conselho for reativado, para verificação da nova rede formada, que
provavelmente trará diferentes elementos daqueles aqui apresentados, pois,
percebe-se na rede existente até então uma dependência muito forte de atores
que já não poderão mais participar do processo.
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Em relação à articulação dessa região com os municípios fronteiriços, a
potencialidade dessa ação já é percebida pelos agentes do setor. Porém, se a
governança regional já apresenta inúmeras dificuldades quando abrange
municípios do mesmo estado, essas dificuldades são potencializadas ao
envolver legislações e políticas de outros estados, ainda que a mobilidade pelo
território seja realizada de forma livre e imperceptível pelos turistas.
A percepção de que o território do turismo não se limita às fronteiras
municipais indica um acerto das políticas públicas nacionais ao sugerir a
adoção da escala regional para gestão do território turístico. Entretanto, a
forma de administrar esse território precisa de maiores detalhamentos e
ajustes, pois, a julgar pelos resultados até aqui encontrados, apenas a
institucionalização de instâncias de governança tem se mostrado insuficientes
para – sozinhas – darem conta dessa realidade, tendo restrição de suas ações
impostas pelos governos municipais.
De maneira geral, recomendam-se outras pesquisas sobre os colegiados
participativos instituídos no país e a efetividade de suas ações, considerando a
prerrogativa de participação de agentes públicos, empresariado e sociedade
civil na tomada de decisões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação teve como objetivo analisar a governança da região
turística das Agulhas Negras-RJ, entendida como um destino cujo território do
turismo ultrapassa as fronteiras estaduais, e compreender as políticas públicas
que ordenam o desenvolvimento turístico nessa região.
Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica e em fontes documentais
visando o aprofundamento teórico dos principais conceitos apresentados na
pesquisa, apresentados nos capítulos 1 e 2.
Realizou-se também, um estudo bibliométrico sobre os temas região das
Agulhas Negras, região de fronteiras e governança, com o intuito de conhecer
as pesquisas já realizadas nessas áreas. Tais resultados foram apresentados
no capítulo 3 que também detalhou a metodologia de pesquisa adotada: a
análise de rede social e o direcionamento da pesquisa de campo a partir das
trilhas dos saberes (BATISTA, 2014) e sob o fundamento filosófico do
paradigma da complexidade (MORIN, 2005; 2006).
O capítulo 4 apresentou parte do resultado da pesquisa de campo,
descrevendo a região turística das Agulhas Negras e seu CONRETUR e o
capítulo 5 apresentou, a partir de entrevistas qualitativas, como ocorre a
governança das Agulhas Negras e sua relação com os municípios fronteiriços.
A partir das entrevistas também foi possível apresentar graficamente a
rede social deste Conselho, a partir do grau de influência das decisões de cada
membro participante e das relações que esses participantes estabelecem entre
si.
A pesquisa apresentou os seguintes resultados, de acordo com os seus
objetivos específicos:
(1) Reconhecer a importância da gestão
administração dos territórios em escala regional;

descentralizada

para

Conforme apontado no capítulo 2, a descentralização da gestão é uma
tendência que se observa no Brasil a partir da promulgação da Constituição de
1988, e o reflexo desse processo no setor de turismo pode ser observado nos
programas propostos pelo governo federal como o PNMT e principalmente com
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o PRT, em 2003, que objetivava a criação de um novo modelo de gestão
pública – descentralizada e participativa a nível regional.
Segundo os relatos dos entrevistados (capítulo 4), antes mesmo da
promulgação do PRT, empresários dos municípios da região das Agulhas
Negras já percebiam a circulação de turistas entre os territórios de diferentes
municípios (especialmente Itatiaia e Resende) e imaginavam que pleitos
realizados em conjunto pelos municípios teriam mais força política do que
pleitos individuais. Essa percepção levou a constituição do Conselho Regional
de Turismo das Agulhas Negras em 1997, sendo pioneiro no estado do Rio de
Janeiro.
Entretanto, a ideia inicial do CONRETUR de ser um direcionador de
políticas públicas regionais esbarra no fato de não haver órgão executivo ou
legislativo a nível regional, o que vincula qualquer ação aos interesses das
prefeituras municipais, prejudicando a gestão descentralizada a nível regional.
O CONRETUR também não possui recursos próprios para manutenção de
suas atividades, sendo dependente do aporte de verbas por parte de
prefeituras, estado ou federação, o que o torna, mais uma vez, refém dessas
escalas de governo. Observa-se, portanto, que a institucionalização de uma
instância de governança a nível regional não resolve o problema da
governabilidade desse território regionalizado.
Portanto, a possível diminuição do poder do Estado frente a essas novas
formas de governar, com a participação de diferentes agentes sociais em um
contexto de um mundo globalizado e neoliberal, não foi observada nesse
estudo empírico, onde o poder dos representantes públicos não se encontrava
de forma alguma enfraquecido.
Essa realidade vai ao encontro das discussões apresentadas no primeiro
capítulo deste trabalho onde abordou-se a fragilização do Estado-nação a partir
do avanço do neoliberalismo e das tecnologias de informação. Autores como
Santos (2002), Castro (2009), Lipovetsky e Serroy (2011) e Bauman e Bordoni
(2016) apontam que, ao mesmo tempo em que se observa um movimento de
esvaziamento do papel do poder do Estado, com uma tendência à fragilização
de fronteiras e da capacidade do Estado em resolver problemas globais, se
observa também um movimento contrário, de valorização do que é local frente
ao global, ao nacionalismo, à valorização do território e manutenção do poder
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do Estado, apesar de um reposicionamento da forma em que esse poder é
expresso.

Apesar

disso,

no

estudo

empírico,

essa

valorização

dos

representantes do Estado se dá muito mais pela dependência financeira e
administrativa desses agentes do que pela valorização do poder local, já que
os representantes de mercado não assumiram o protagonismo ou o aporte
financeiro ao Conselho.
Por outro lado, espera-se que o empresariado seja a solução para
continuidade do Conselho e diminuição da dependência do mesmo em relação
ao poder público, mas não no sentido financeiro, com a criação, por exemplo,
de um fundo financeiro a partir das associações empresariais da região, o que
não foi cogitado nas entrevistas, e sim, no sentido de exercer pressão nos
representantes públicos para que deem continuidade ao Conselho, o que não
constituiria, efetivamente, uma diminuição dessa dependência pública.
Essa dependência gera problemas especialmente no que tange a
continuidade de ações. A troca de algum político de uma das prefeituras gera
todo um novo trabalho de conscientização sobre a importância do Conselho, e
dependendo da vontade pessoal/política desse novo ator, o colegiado não
consegue desenvolver as suas ações. No momento atual, em que as principais
lideranças locais não podem mais participar do Conselho pelas trocas
partidárias ocorridas nos poderes executivos dos municípios da região, o que
se vê é uma total desarticulação da rede formada até então.
Além disso, percebe-se que a institucionalização dessa instância de
governança regional, necessária para gestão do território regionalizado, não
atende um dos principais parâmetros da política pública nacional: a
participação da sociedade civil, concentrando as decisões em representantes
do poder público e em poucos membros do trade turístico.
(2) Caracterizar a Região Turística das Agulhas Negras, RJ, do ponto de
vista das suas potencialidades turísticas e dos seus processos históricos
de formação
Conforme apontado no capítulo 4, percebe-se que a região das Agulhas
Negras foi constituída em concomitância ao CONRETUR e possui como
destaque os municípios de Resende e Itatiaia, onde se encontram os principais
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atrativos, como o Parque Nacional do Itatiaia, o distrito de Penedo e a região
de Visconde de Mauá.
Os quatro municípios que compõem a região possuem em comum as
origens, como partes do território de Resende, e faziam parte do trajeto que
ligava Minas Gerais a Paraty, na época do escoamento de ouro.
O trânsito natural de turistas entre os municípios da região, antes da
formação do CONRETUR, também era observado em outros municípios
próximos, pertencentes aos estados de São Paulo e Minas Gerais como São
José dos Barreiros, Bananal, Bocaina de Minas e Itamonte, que, no entanto,
não participam efetivamente do Conselho.
De acordo com alguns entrevistados, representantes desses municípios
foram convidados, mas não manifestaram interesse em participar de reuniões
do Conselho. De acordo com outros entrevistados, essa participação não foi
efetivada pelo fato de que o SEBRAE – um dos principais parceiros do
CONRETUR – não poderia atuar com municípios de fora do estado do Rio de
Janeiro.
De certa forma, entretanto, parte do município de Bocaina de Minas, a
vila de Maringá-MG participa indiretamente do Conselho através de sua
associação à MAUATUR, uma das entidades participantes do Conselho.
(3) Verificar as relações efetivas existentes entre os municípios
fronteiriços na região turística das Agulhas Negras no Rio de Janeiro
Conforme apontado no capítulo 1, ao falar em turismo em região de
fronteiras, remete-se principalmente ao controle das fronteiras e dificuldades de
mobilidade por conta das diferentes políticas que se estabelecem entre os
diferentes territórios. No caso estudado, entretanto, por se tratar de uma
fronteira entre estados, essas dificuldades se dirimem, pois ambos os estados
se encontram estruturados a partir de uma mesma legislação federal que se
sobrepõe as demais, não havendo questões políticas e burocráticas que
impeçam a mobilidade entre essas fronteiras internas.
Observa-se que há uma relação mais próxima da região das Agulhas
Negras com o município de Bocaina de Minas, através da vila de Maringá-MG.
O município de Itamonte chega a ser citado no guia oficial da região por conta

181

de um equipamento específico – o Hotel São Gotardo – que se encontra na
fronteira dos municípios e na entrada da parte alta do Parque Nacional do
Itatiaia, mas esse município faz parte de um circuito turístico de Minas Gerais e
não possui outras relações mais próximas com o CONRETUR.
A vila de Maringá-MG faz parte da associação comercial e turística que
atua na região, a MAUATUR, e é consenso entre os entrevistados de que o
fato de pertencer a um outro estado não faz diferença para o turista ou para as
ações realizadas na região englobando esta vila.
Assim, observa-se uma confirmação da tese de Fratucci (2008), quando
afirma que no desenvolvimento da atividade turística, o turista não se prende a
marcos territoriais

e possui

uma lógica

de

apropriação

do

espaço

essencialmente reticular, descontínua, flexível e sazonal, chamado por este
autor de território-rede. Na região de Visconde de Mauá, nem os turistas, nem
os empresários e nem os moradores locais se importam se estão no estado do
Rio de Janeiro ou no estado de Minas Gerais, e sim, com os fixos do território
que são de seu interesse. Confirma-se também a afirmação de Haesbaert
(2004) de que atualmente vive-se em redes onde as identificações e
referências estão na mobilidade do território.
(4) Verificar se os municípios do estado de Minas Gerais que fazem parte
da rede regional turística das Agulhas Negras estão, de alguma forma,
incluídos nesse Conselho
Conforme apresentado nos capítulos 4 e 5, apenas a vila de MaringáMG está indiretamente incluída no Conselho, através de sua associação à
MAUATUR. Os demais municípios fronteiriços estão inseridos em outras
instâncias regionais de seus próprios estados. Ainda assim, a MAUATUR não
se sente representada pelas Agulhas Negras por questões relacionadas à
definição da região.
A microrregião de Mauá, que engloba a vila de Maringá-MG e
representada pela MAUATUR, considera que o processo de formação da
região turística das Agulhas Negras não foi um processo endógeno e sim
imposto (top down) pelo governo estadual. Embora as políticas nacionais de
turismo só indiquem a regionalização a partir de 2003 e o Conselho remonte a
1997, e ainda que os demais entrevistados refutem a ideia do processo ter sido
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exógeno, a MAUATUR não considera o Conselho e suas decisões como
representativas ou legítimas e acredita que não deveriam fazer parte dessa
região, e sim, que a microrregião de Mauá deveria ter sido considerada
prioritária na elaboração do mapa turístico regional por ter sido pioneira
naquela parte do território estadual.
Entretanto, ainda que exista essa contestação, os representantes da
região frequentaram o Conselho para não correrem o risco de perder nenhuma
oportunidade de projeto ou verba via CONRETUR. Com o tempo, entretanto,
foram se fortalecendo a tal ponto que, aparentemente, não precisam mais do
colegiado para viabilizar suas ações. A MAUATUR é apontada pelos outros
membros do Conselho como uma entidade forte e participativa, embora seu
representante afirme que não frequenta as reuniões há muito tempo.
O fato de incluir, de certa forma, a vila de Maringá-MG no Conselho, não
o torna, entretanto, representativo da região, devido a pouca participação
efetiva de entidades representativas do turismo na região.
(5) Discutir sobre a legitimidade das decisões desse Conselho, em
função da participação e representatividade dos agentes sociais
incluídos nessa instância de governança.
Em relação à legitimidade das decisões do Conselho, tendo como
parâmetros a participação e a representatividade dos membros do mesmo,
considera-se que a legitimidade dessas decisões pode ser questionada pois a
participação no Conselho se restringe a um grupo pequeno, ainda que, de
alguma forma, parte dos municípios fronteiriços estejam incluídos nessas
decisões.
No capítulo 5 aponta-se que, embora cerca de vinte entidades façam
parte formalmente do CONRETUR, poucas delas participam efetivamente das
reuniões, ocorrendo um protagonismo nas decisões desse Conselho dos
representantes públicos dos municípios de Resende e Itatiaia e de poucas
instituições do trade turístico.
Com essa pequena participação, liderada pelo poder público, o
Conselho não conta com agentes representativos da comunidade em que está
inserido, tais como associações de moradores, por exemplo, indo contra a um
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aspecto importante da política pública nacional: a participação ampla da
sociedade civil, conforme verificado no capítulo 2.
A questão do conceito da governança, discutida no capítulo 2, pode ser
vista sobre diferentes panoramas nesse sentido. Se em uma visão mais
generalista e difundida a governança é vista como uma outra forma de fazer
política, mais democrática, incluindo diferentes agentes – governo, sociedade
civil, empresariado - no processo decisório, ela pode ser vista também como
um instrumento neoliberal possibilitador do predomínio do empresariado nas
decisões ou ainda, um artifício utilizado pelo governo para continuar a exercer
seu poder majoritário sob uma fachada mais democrática e bem vista pela
população.Sob esse último viés, questiona-se até que ponto a dependência do
poder público não é cômoda para esses representantes, que encontram ali um
respaldo para tomada de decisões de acordo com seus interesses.
Por outro lado, o empresariado local não parece mobilizado o suficiente
para liderar esse processo e, em relação à sociedade civil, pouco foi dito sobre
ela durante as entrevistas, a não ser que deveriam participar mais. Questionase, entretanto, até que ponto o Conselho abre espaço para uma maior
participação da sociedade civil.
Menicucci (2011) aponta um desconhecimento da sociedade local em
relação às ações desenvolvidas pelo CONRETUR, e, assim, questiona-se se
esse desconhecimento ocorre por falta de interesse ou se as ações visam
atender os anseios da população. Ou ainda, se essa possível falta de
divulgação não é intencional para que o Conselho continue atuando com a
participação dos mesmos agentes de sempre, com interesses próximos, como
observamos na fala de um dos entrevistados, que cita que sempre é o mesmo
grupo de pessoas que participa do Conselho Regional e dos Conselhos
Municipais.
A maior parte deste grupo não enxerga outras pessoas ou entidades,
além deles, que poderiam contribuir com o turismo da região, pois, quando
questionados se alguma entidade além daquelas oficializadas no estatuto
deveriam fazer parte do Conselho, os entrevistados não apontaram outro
possível participante, com exceção de um entrevistado que apontou, de forma
generalista, representantes públicos e privados dos municípios de Bocaina de
Minas e Itamonte.
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Conforme mencionado no capítulo 3, ao apresentar a metodologia de
análise de rede sociais, foi apontado que um dos aspectos principais da rede é
a questão da formalidade. No início da pesquisa, acreditava-se ser possível
mapear a rede formal do Conselho (aquela instituída formalmente de acordo
com regras e normas) e uma rede informal, possivelmente mais ampla que a
primeira, com relações que se estabeleciam no turismo da região, mas que não
estavam incluídas formalmente no Conselho.
Entretanto, com as entrevistas concedidas, percebe-se que a rede
efetiva do Conselho é menor do que a rede formal, embora alguns
entrevistados vislumbrassem a região das Agulhas Negras incluindo outros
municípios vizinhos. Várias instituições estão presentes no Conselho apenas
no papel, não participando ativamente se suas ações. Um dos entrevistados
apontou que, apesar de ter muitos membros, poucos deles participavam das
reuniões.
De acordo com as entrevistas, o que se verifica é um protagonismo no
Conselho de representantes públicos das prefeituras de Itatiaia e Resende,
com suporte do SEBRAE e poucas associações empresariais que se
destacam, como a MAUATUR, RRPN Agulhas Negras, AGUIMAN e a
Associação

Pró-Penedo.

Inclusive,

foram

os

representantes

dessas

associações os indicados para serem entrevistados, uns pelos outros, em um
universo de vinte instituições possíveis e de outros agentes não formalizados
pelo Conselho.
Percebe-se que essas instituições constituem uma amostra muito
pequena se comparada ao tamanho da atividade econômica dos municípios
que compõem a região em estudo. Dessa maneira, questiona-se a legitimidade
das decisões tomadas nesse Conselho, pois indaga-se se esse grupo pode ser
considerado representativo do universo turístico das Agulhas Negras, tendo em
vista que a participação se restringe a poucos agentes.

Por fim, em relação ao cumprimento do objetivo geral - analisar a
governança da região das Agulhas Negras e compreender as políticas públicas
que ordenam o desenvolvimento turístico nessa região - percebe-se uma
influência das políticas nacionais de turismo, ainda que a região se mostre
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pioneira e tenha articulado essa gestão regional antes mesmo da implantação
da política nacional.
A governança construída, entretanto, apresenta demasiada dependência
do poder público, o que gera problemas de continuidade administrativa a cada
troca de prefeitos, além da dependência de orçamento público para realização
de suas atividades.
Além disso, observa-se uma dificuldade na gestão do território regional
sem um órgão executivo e legislativo que atue na esfera regional, o que torna
qualquer ação dependente do poder municipal, estadual ou federal.
Essas dificuldades e a dependência do poder público, instável a cada
eleição, culminaram na desarticulação da rede do Conselho no momento atual,
a partir da saída de suas principais lideranças, evidenciando o quanto essa
rede é dependente de agentes específicos e não do conjunto das entidades
que a compõe. Encontrando-se inativo há quase um ano, o Conselho corre o
risco de desaparecer, apesar de seu histórico de ações e pioneirismo de sua
constituição no estado do Rio de Janeiro.
Ressalta-se também, que o resultado de uma análise de rede social é
um retrato de um momento (SOUZA, QUANDT, 2008) e o período desse
estudo coincidiu com um período conturbado para o CONRETUR. Com as
eleições, houve troca partidária e afastamento de fortes lideranças da região
que protagonizavam as ações do Conselho. Assim, indica-se a realização da
análise da rede do CONRETUR em um outro momento, quando as relações
apresentadas provavelmente serão muito diferentes. Isso não invalida,
entretanto, as percepções aqui expostas e alerta para as fragilidades
encontradas, que permitiram a desarticulação dessa rede.
Recomenda-se também a realização de pesquisas sobre a realidade de
outras instâncias de governança formadas no âmbito do turismo para verificar
se disparidades entre a política e a práxis também são observadas em outros
campos. Conforme aponta Souza (2013), quando o objeto de estudo são
fenômenos sociais, não existem equivalentes a leis gerais como a gravitação
pois, há sempre diferenças históricas, geográficas, variações de escala,
singularidades, etc.. Porém, regularidades podem ser verificadas e esses
resultados podem servir como parâmetros para avaliação das políticas
nacionais propostas para o setor do turismo.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

- Como acontece o processo de tomada de decisão dentro do Conselho? Como
é a rotina do conselho? Onde e com qual frequência as reuniões são
realizadas? Quem as convoca?
- Qual é a frequência dos participantes nas reuniões? São sempre os mesmos
representantes que vem e os mesmos que faltam?
- Alguma entidade/ instituição/ pessoa tem um peso maior nas decisões do
conselho devido a sua importância na região?
- Você considera que há alguma entidade, instituição ou pessoa que deveria
fazer parte do conselho e não está incluída?
- Como é essa relação entre as Agulhas Negras e localidades que não fazem
parte da região como os municípios fronteiriços de Minas Gerais? Como ocorre
essa articulação?
- Gostaria de falar sobre a MAUATUR. Essa associação comercial engloba
participantes da chamada Região Visconde de Mauá – RVM, inclusive,
associados de Bocaina de Minas. O CONRETUR possui, portanto, uma
participação de associados de outro estado da federação, correto? Como é
essa articulação com a parte mineira?
- Com quem você acha fundamental que eu converse para que eu possa
entender um pouco mais as relações que se estabelecem dentro do conselho?
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APÊNDICE B
FORMULÁRIO DE PESQUISA
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