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RESUMO 

 

A requalificação de espaços públicos em orla marítima tem se mostrado uma 

tendência mundial. Os chamados waterfront projects, em geral, são projetos urbanos 

formulados em um receituário “pós-fordista”, indutor de políticas urbanas de 

recentralização e desenvolvimento econômico terciário (de produção e consumo), 

privilegiando as atividades turísticas como forma de atração de recursos em moeda 

forte, dinamização da economia local e fortalecimento da imagem da cidade. É neste 

contexto que se insere o Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar, em 

Fortaleza-CE, um investimento de ampliação e valorização de um polo multifuncional 

de turismo integrado à dinâmica de desenvolvimento do núcleo central 

metropolitano. Na perspectiva do Programa de Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste (Prodetur/NE), o Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar objetiva o 

melhoramento da infraestrutura turística, integrando um conjunto de ações relativas 

à valorização do patrimônio histórico, cultural e turístico, com a implantação de 

facilidades de acesso, novos atrativos, conforto e segurança. Considerando tal 

cenário, esta pesquisa tem como objetivo investigar e avaliar a influência e a 

repercussão socioeconômica do Projeto de Requalificação da Av. Beira-Mar em 

Fortaleza. O foco é identificar, a partir do financiamento do Prodetur/NE, as 

perspectivas e possibilidades futuras de mudança na dinâmica econômica e social 

dos permissionários do novo projeto, sobretudo aqueles trabalhadores da Feira de 

Artesanato e do Mercado dos Peixes. Considera-se a hipótese de que os 

investimentos realizados não atendem aos interesses desses trabalhadores, na 

medida em que os valores de monta são destinados basicamente às obras de 

infraestrutura, beneficiando diretamente o trade turístico (os setores hoteleiro e de 

restaurantes) e as camadas de maior poder aquisitivo (classes A e B). Assim, o 

incremento socioeconômico dos pequenos comerciantes e ambulantes seria baixo e 

de lento retorno. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas. Políticas de Turismo. Prodetur. 

Avenida Beira-Mar. Fortaleza-CE. 

 



ABSTRACT 
 

Public areas rehabilitation in the waterfront has been shown to be a global trend. The 

so-called “waterfront projects”, in general, are urban projects designed in a “Post-

Fordist” prescription that is an urban policy of decentralization inducer and tertiary 

economic development (production and consumption), focusing on tourism activities 

as a way of attracting sound money resources, boosting the local economy and 

strengthening the city’s image. It is in this context that the Rehabilitation Project of 

Beira-Mar Avenue in Fortaleza-CE, an enlargement and valorization investment in a 

tourism multifunctional polo integrated to the metropolitan central core’s development 

dynamic fits. From the Northeast Tourism Development Program (Prodetur/NE) 

perspective, Beira-Mar Avenue rehabilitation project aims the tourism infrastructure 

improvement, integrating a set of actions for the historical, cultural and tourist 

valorization, implementing access facilities, new attractions, comfort and safety. 

Considering this scenario, this research aims to investigate and evaluate the 

Rehabilitation Project of Av. Beira-Mar in Fortaleza influence and its socioeconomic 

impact. The focus is to identify, from Prodetur/NE financing, prospects and future 

change possibilities in the economic and social dynamics of the new project 

licensees, especially to Craft Fair and Fish Market workers. It is considered the 

hypothesis that investments do not meet the interests of the workers, to the extent 

that the breeding values are intended primarily to infrastructure projects directly 

benefiting the tourist trade (the hotel and restaurant sectors) and the 

higher purchasing areas (A and B social classes). Thus, the socio-economic 

development to small traders and street vendors would be low and slow return. 

 

Keywords: Public policy evaluation. Tourism policies. Prodetur. Beira-Mar Avenue. 

Fortaleza-Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A requalificação de espaços públicos em orla marítima tem se mostrado uma 

tendência mundial. Diversas cidades já implementaram os chamados waterfront 

projects, com práticas intervencionistas buscando uma “requalificação” urbana e um 

maior incremento econômico. Essas práticas se baseiam em um receituário “pós-

fordista”, indutor de políticas urbanísticas de recuperação e desenvolvimento 

econômico terciário (de produção e consumo). Tal dinamismo é notadamente 

percebido pela atração de empreendimentos representativos para os agentes locais 

contemplados pela requalificação urbana e pelos abalos consequentes na estrutura 

interna das cidades. 

Em geral, os projetos de requalificação privilegiam as atividades turísticas 

como forma de atração de recursos em moeda forte, dinamização da economia local 

e fortalecimento da imagem da cidade. É nesse contexto que se insere o Projeto de 

Requalificação da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza-CE, uma proposta de grande 

intervenção urbana, concebida em 2009 e com implantação iniciada em 2013 e 

previsão de término em 2015. Esse projeto busca ampliar e valorizar um tradicional 

polo multifuncional de turismo, de modo a fortalecer os eixos de desenvolvimento do 

núcleo central metropolitano. 

Fortaleza já se insere como um dos maiores destinos turísticos do Nordeste 

brasileiro, e a Avenida Beira-Mar é protagonista nesse processo, sendo “vendida” 

como uma das mais belas orlas urbanas do país. A nova estratégia de 

“requalificação urbana” tem por objetivo central potencializar essa finalidade, 

contemplando o turismo cultural, o histórico e o de negócios. Com o novo projeto, 

busca-se também aumentar a credibilidade da cidade em uma rede urbana 

ampliada, consolidando-a como um polo de destino nacional e internacional.  

O turismo, como forma contemporânea de reprodução do capital, é 

condicionado pela terceira revolução industrial e apoiado nos serviços e na 

tecnologia. Dirigentes e elites econômicas compreendem o turismo como um 

processo inexorável para a inserção competitiva no mercado globalizado de cidades. 

Em tal contexto, a intersecção entre turismo e cultura nas cidades contemporâneas 

produz uma nova forma de apreensão do espaço como produto passível de 

consumo. O turismo é um dos argumentos pelos quais o capitalismo penetra, altera 

o conteúdo de cultura de um lugar e o transforma em mercadoria.  
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De fato, o turismo é uma das ferramentas mais utilizadas para ativar a 

economia das áreas “renovadas”, sendo a requalificação dos espaços públicos um 

grande atrativo, sobretudo no destaque dos equipamentos culturais âncoras. 

Todavia, a questão que se coloca é se a cidade de Fortaleza possui condições de 

sustentar esse processo, pois, como lembra Barreto (2000, p. 25), 

 
[...] a fabricação/produção desses espaços [turísticos] implica, em 
primeiro lugar, grandes somas de dinheiro, que normalmente só 
podem ser aportadas às economias locais por empresas 
multinacionais. Estas têm, via de regra, pouco comprometimento com 
a problemática local, com as questões ambientais e com o retorno 
econômico para a população. 

 

Diversos especialistas apontam que todo projeto de requalificação urbana tem 

por meta o rompimento do processo de inércia, procurando alterar a estrutura que 

guarda o momento histórico que lhe deu origem e introduzir o novo, gerando novas 

formas tangíveis. A requalificação urbana serve, então, para desestigmatizar e impor 

uma identidade terciária e turística. 

Todavia, é preciso considerar que a ideologia da generalização da cultura 

(dos valores e dos hábitos) nos torna espectadores passivos à espera da grande 

novidade que irá proporcionar a mudança (que nunca chega) a qual irá nos inserir 

em um novo processo civilizatório. Nos países capitalistas periféricos, há uma busca 

pela cópia de certos modelos de consumo, como se fossem uma demanda social 

prioritária. Como consequência, tem-se a exclusão daqueles que não conseguem se 

integrar econômica e culturalmente e, portanto, tornam-se marginais ao sistema. 

 

1.1 Delimitação do problema 
 

Na competição por recursos públicos, o Projeto de Requalificação da Avenida 

Beira-Mar concorre com outras áreas de cidade, mas sai ganhando devido a uma 

política de incentivos muito bem direcionada através de um modelo que se sustenta 

na turistificação e implantação de símbolos da globalização. Quais os custos e 

impactos sociais dessa operação? Um dos aspectos mais expressivos a considerar 

é a concentração de grupos marginais (mas necessários) a essa lógica, 

caracterizados pela precarização do trabalho e formas débeis de assistencialismo. 

Esse fenômeno produz também novas relações espaciais, sobretudo por meio da 
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apropriação informal do espaço público, configurando novas territorialidades 

interurbanas. 

As áreas públicas de lazer e celebração, principalmente algumas avenidas 

litorâneas de cidades turísticas, atraem grande número desses trabalhadores que 

buscam oportunidades de trabalho e renda no comércio de produtos locais 

tradicionais, como o artesanato e a comida regional. Eles estão nos cruzamentos de 

ruas, nos canteiros das avenidas, nas esquinas, praças e passeios, sempre em 

barracas e bancas improvisadas, ou mesmo carregando as mercadorias junto ao 

corpo. 

Situada em uma zona de rica história urbana, a Avenida Beira-Mar já foi palco 

no passado de uma colônia de pescadores e concentrou os mais elegantes clubes 

como expressão de uma forma de sociabilidade das classes mais abastadas de 

Fortaleza. Hoje, essa área é tomada por uma intensa especulação resultante da 

reprodução do capital imobiliário, evidenciando não apenas a concentração de 

hotéis e outros equipamentos destinados ao turismo, mas também a forte 

diferenciação de renda entre os moradores dos edifícios residenciais de alto padrão 

e o grande número de trabalhadores informais. Tem-se, ali, mais uma dinâmica 

espacial de conflitos sociais. 

Cabe precisar o que aqui estamos chamando de “Avenida Beira-Mar”. Essa 

área não se restringe somente ao calçadão da orla ou à faixa de praia, mas abarca 

um espaço alargado de uso, que, para o fortalezense, em particular, é portador de 

determinações históricas, culturais e emotivas. A expressão “beira-mar” foi sendo 

cunhada pela relação que partiu do prático-sensível, da descrição da paisagem, do 

reconhecimento visual, ou seja, estar à beira do mar. Nesse sentido, nem sempre a 

referência à beira-mar está associada à faixa de praia, visto a abrangência que foi 

sendo dada ao termo. Assim, ir a um restaurante ou a um apartamento de um amigo 

na área próxima à orla ganha a referência espacial de “beira-mar”; aí, já tanto faz 

estar de um lado ou de outro da avenida litorânea ou estar a uma quadra de 

distância (GONÇALVES; AMORA, 2009). 

É no calçadão, entretanto, onde se constroem e se estabelecem novas 

apropriações dos espaços, onde se misturam diferentes grupos sociais, 

compreendendo turistas, residentes da área, moradores de bairros próximos e 

muitos outros que vêm de bairros distantes, e mesmo de municípios da região 

metropolitana. Enquanto muitos vão ao calçadão para fazer exercícios, passeios e 
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caminhadas, outros vêm em busca do seu sustento. Entre esses últimos, estão 

aqueles que sobrevivem do trabalho desenvolvido no calçadão, constituindo 

diferentes territorialidades em meio a essa diversidade de apropriações e usos. 

Visando a estabelecer um recorte espacial de análise do perfil 

socioeconômico e das formas de apropriação espacial desses grupos de 

trabalhadores, delimitamos duas áreas de estudo: a Feira de Artesanato e o 

Mercado dos Peixes. O trecho da Feira de Artesanato se insere na extensão entre a 

Rua Osvaldo Cruz e a Rua Desembargador Moreira, onde há uma maior 

concentração do comércio de artesanato. O trecho do Mercado dos Peixes se 

encontra na extremidade leste da orla, no limite do bairro Mucuripe e do bairro Cais 

do Porto, próximo ao Porto do Mucuripe. 

A Feira de Artesanato foi organizada na década de 1980, quando a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza concentrou os vendedores em um ponto fixo da orla, 

configurando-se desde então como um dos pontos de venda mais movimentados de 

produtos regionais. Os turistas que se hospedam nos hotéis da orla são atraídos 

pela proximidade das barracas montadas do outro lado da avenida e pelo horário de 

funcionamento da feira. Esta tem início no fim da tarde, estendendo-se pelo período 

da noite, quando parte dos turistas retorna dos passeios pelas praias do litoral 

cearense, e tendo em vista que outros locais de comércio de artesanato já se 

encontram fechados. Trata-se de um espaço onde são vendidos diversos produtos 

artesanais, manufaturados e “piratas”.1 

O movimento da feira atrai outro segmento de trabalhadores, constituído por 

vendedores ambulantes não legalizados, em função do limite e controle imposto pela 

Prefeitura. Esse grupo exerce sua atividade no entorno imediato e expandido da 

feira, comercializando desde produtos de artesanato até alimentos da cultura 

regional – como milho verde cozido, rolete de cana, mungunzá, pamonha, tapioca e 

acarajé –, que são vendidos em pontos fixos ou móveis. Como atividade geradora 

de renda, todo esse comércio informal assumiu uma dimensão expressiva, 

                                                 
1 Dentre os produtos artesanais, destacam-se: peças bordadas a mão ou a máquina, trabalhos em 
crochê filé, crochê, rendas de bilro, bolsas, sandálias e outros artigos de couro, garrafas de areia 
colorida, toalhas de mesa, colchas de cama bordadas, brinquedos artesanais, como bonecas de 
pano, redes de dormir, tapetes, chapéus e bolsas de palha de carnaúba e/ou de buriti, entalhes de 
madeira, esculturas em madeira, aço, prata, bronze, doces caseiros, castanha de caju, licores, 
aguardente, cajuína, molhos e temperos, brinquedos e bijuterias artesanais, adornos e demais 
lembranças do território cearense. Entre os produtos manufaturados e “piratas”, encontram-se: 
camisaria, moda praia, camisas de clubes de futebol, óculos de praia, calçados, bonés, moda íntima 
feminina etc. 
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principalmente pelo contingente de trabalhadores não permissionários que não 

encontraram possibilidades de inserção formal na estrutura concebida. 

De modo semelhante, o Mercado dos Peixes passou de tradicional entreposto 

de comércio da pesca artesanal a ponto de fornecimento de refeições avulsas, sem 

registro e controle de qualidade. Um dos bairros mais antigos, o Mucuripe é 

historicamente famoso por sua tradição pesqueira e pelo grande fluxo de visitantes. 

A partir da década de 1940, o bairro passou por sucessivos processos de 

revitalização (recuperação) e renovação (substituição) urbanas, pelos quais a 

população de baixa renda foi sendo paulatinamente excluída.2  

O processo de produção e apropriação do Mucuripe tem sido marcado por 

constantes intervenções espaciais, ligadas a um conjunto de estratégias políticas, 

imobiliárias e financeiras verificadas ao longo do tempo. Nessa área, a intensificação 

do turismo vem tornando os conflitos cada vez mais intensos, sobretudo porque a 

paisagem local transfigura-se radicalmente, reduzindo-se o número de jangadas e 

pescadores para dar lugar a restaurantes, redes hoteleiras e outros atrativos 

turísticos. A especulação imobiliária removeu parte da população de origem, 

fragmentou as relações sociais e, em consequência, provocou conflitos de uso e 

movimentos de resistência. 

É assim que, embora pareçam diferenciadas, as estratégias da gestão urbana 

em Fortaleza mostram que na verdade o objetivo permanece o mesmo, ou seja, a 

planificação racional e higienista do espaço de modo a alcançar uma reorientação 

de usos e funções que vêm atender principalmente aos padrões de reprodução de 

certos nichos econômicos, entre eles o mercado imobiliário e o turismo. 

Como é possível notar nos casos acima citados, o turismo, como atividade 

econômica, atua contraditoriamente para a manutenção de formas precárias de 

sobrevivência, embora de modo positivo, mantendo o sustento de inúmeras famílias. 

Podemos dizer que a Feira de Artesanato e o Mercado dos Peixes se caracterizam 

pela resistência, em que os territórios de ambulantes e dos antigos moradores se 

mesclam às novas normas urbanas e resistem em meio à especulação imobiliária. 

Eles se encontram submetidos a lutas cotidianas empreendidas no sentido de uma 

constante reafirmação do território. 
                                                 
2 Em 1998, com a saída da colônia Z-2 (atualmente colônia Z-8) para a Praia do Futuro, e com a 
retirada das casas dos pescadores da orla marítima do Mucuripe, a paisagem foi se modificando 
ainda mais, pois a atividade da pesca é importante elemento explicativo da ocupação dessa área. 
(RAMOS, 2003, p. 62). 
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Os vendedores não permissionários comercializam seus produtos no 

calçadão, demarcam novas territorialidades que se formam na própria mobilidade 

espacial, mediada pelo trabalho autônomo, e buscam, pela repetição do movimento, 

o domínio e o controle de trajetos realizados no calçadão, constituindo circuitos 

compulsórios sob o jugo da fiscalização. Já no Mucuripe, o território das camadas 

empobrecidas vai além do calçadão e alcança as formas de habitação subnormal, 

distribuídas de forma fragmentada. 

Nos dois casos, acreditamos que as territorialidades e mobilidades 

compulsórias atuam como estratégias espaciais que se impõem à lógica 

disciplinadora do ordenamento territorial da Avenida Beira-Mar, atribuindo uso por 

meio da apropriação, resistindo ao condicionamento político, disciplinar e simbólico. 

Corroboramos com o pensamento de Haesbaert (2006a, p. 236), quando acentua 

que “a territorialização pode ser construída no movimento, um movimento sobre o 

qual exercemos nosso controle e/ou com o qual nos identificamos”. Assim, 

pressupomos que esses trabalhadores se territorializam pelo movimento e pela 

resistência que exercem contra sua exclusão, criando estratégias de sobrevivência. 

Acreditamos que as ocupações das áreas de entorno desses dois 

equipamentos se estabeleceram como territórios de resistência, isto é, como formas 

alternativas de sobrevivência que em princípio se contrapõem, mas depois se 

incorporam e, por último, legitimam a adoção de novo modelo de requalificação 

urbana. 

Ressaltamos, aqui, a importância de se compreender o perfil socioeconômico 

de trabalhadores informais e permissionários, considerando a análise das questões 

retrocitadas, bem como o entendimento do modo como eles se inserem em um 

espaço urbano de grande apelo turístico. Nesse sentido, procuramos caracterizar as 

trajetórias ocupacionais como um recurso capaz de entender o histórico de vida, 

bem como os percursos que os levam à informalidade e/ou à marginalidade. A 

trajetória ocupacional torna-se, pois, um recurso importante diante da possibilidade 

de revelar como esses trabalhadores acompanharam as transformações no mundo 

do trabalho nesta segunda década do século XXI e pela possibilidade de mostrar 

como o trabalho formal vem sendo crescentemente substituído por ocupações 

informais. 
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1.2 Justificativa e importância do estudo avaliativo 
 

O turismo é apontado por agentes governamentais e representantes 

empresariais como um importante gerador de desenvolvimento. Não obstante, 

observa-se, em muitos casos, que o turismo provoca conflitos de terra, acelera a 

especulação imobiliária e a concentração de renda, e com isso expulsa as 

comunidades do seu espaço de vida, além de impactar negativamente as culturas 

locais, estimulando, por exemplo, a exploração sexual de mulheres e crianças 

(turismo sexual). 

Os impactos socioambientais do turismo e a rapidez de transformação do 

espaço por ele gerado são mais graves e visíveis em alguns biomas brasileiros. 

Ecossistemas frágeis e altamente ameaçados estão se transformando rapidamente 

devido à aplicação e implementação de políticas governamentais setoriais limitadas, 

que consideram a atividade turística apenas como geradora de divisas, colocando 

altas esperanças no potencial de atração de investimentos estrangeiros. 

Com a globalização, a evolução do turismo deu formação a uma 

competitividade entre as localidades de destino, que buscam um modelo de 

desenvolvimento baseado na atração de investimentos para o setor terciário e na 

ampliação de um mercado em torno de um produto qualificado. Não por acaso, 

surgiram vários segmentos turísticos – como o turismo de eventos ou de negócios, 

de lazer e entretenimento, religioso, cultural etc. – que tiveram como principal 

consequência uma significativa expansão do mercado. Como resultante desse 

processo, muitas empresas e órgãos públicos dão sustentação a esse nicho 

econômico, ofertando produtos que ampliam mais e mais o circuito de atividades nas 

regiões com potencial turístico. 

De fato, o turismo é visto como uma atividade muito rentável e que demanda 

ações de política pública. No Brasil, o turismo é reconhecido como importante para a 

geração de empregos e captação de renda, fato explicitado na Constituição Federal 

de 1988.3 Ao criar o Ministério do Turismo, em 2003, o Governo Federal reconheceu 

também o seu papel para o desenvolvimento nacional. 

No que se refere à formulação de políticas públicas de turismo, espera-se que 

o poder público esteja ciente das oportunidades oferecidas por esse segmento 

                                                 
3 Constituição Federal, em seu art. 180: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico”. 
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econômico, qualificando os serviços, elaborando produtos que aumentem a 

lucratividade do mercado local sem perder o foco na sustentabilidade e no 

desenvolvimento socioeconômico das regiões turísticas. A avaliação do potencial 

turístico de um território deve levar em conta não apenas o potencial atrativo, mas 

também as tendências que afetam o comportamento dos consumidores. Trata-se, 

com efeito, de antecipar as oportunidades e os riscos inerentes às novas aspirações 

das diversas clientelas, a fim de poder elaborar novos produtos turísticos adaptados 

a essas evoluções. 

Em matéria de turismo, cada país, cada região registra tendências4 de 

políticas públicas de turismo que lhe são próprias. No Brasil, ganha destaque o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Nacional), que agora financia 

projetos urbanos beneficiados com recursos de instituições financeiras multilaterais. 

É nesse quadro que o Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar conta com 

recursos advindos do Prodetur Nacional, justificados em função do melhoramento da 

infraestrutura turística. A proposta é a de integrar um conjunto de ações relativas à 

identificação do patrimônio histórico, cultural e turístico com potencial para visitação 

turística, com a implantação de facilidades de acesso, novos atrativos, conforto e 

segurança (PNT, 2007-2010, p. 730). 

Sabemos que as propostas do Plano Nacional de Turismo que visam a 

promover a descentralização turística no País enfrentam problemas como os limites 

estabelecidos pela escassez de recursos e as necessidades de mudança impostas 

pela nova ordem econômica mundial. Complementarmente, sabemos também que, 

no caso específico do Prodetur Nacional, o financiador internacional está exigindo 

uma maior atenção à qualidade de vida da população, sendo o turismo visto como 

indutor de um melhor padrão socioeconômico para as comunidades envolvidas.  

Cabe agora indagar como essa política pública de turismo vem contribuindo 

para o alcance de novos padrões de desenvolvimento local. Em geral, essas 

iniciativas carecem da verdadeira participação popular e atendem basicamente aos 

interesses dos empresários do setor, seguindo a lógica de implementação de um 

turismo de massa que destrói o meio ambiente e não respeita valores e hábitos das 

                                                 
4 É possível identificá-las consultando os diferentes estudos avaliativos de mercado realizados em 
escala nacional e regional. Entretanto, é difícil prever com exatidão as tendências futuras, sobretudo 
num contexto de interpenetração crescente das culturas e da mundialização dos mercados. Pode-se, 
apesar de tudo, mencionar algumas tendências gerais baseadas em avaliações que, se forem tidas 
em conta, poderão facilitar a tomada de decisão. 
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comunidades moradoras nos lugares de destino turístico. O amadurecimento da 

sociedade democrática brasileira faz com que o Estado seja cada vez mais 

questionado no desempenho de suas funções, bem como na efetividade de suas 

ações para mudar a realidade socioeconômica do País. 

Neste cenário, cresce a importância do estudo das políticas públicas, que 

deve abarcar desde a análise dos motivos que tornam necessária determinada 

intervenção, o planejamento das ações para o desenvolvimento da iniciativa, a 

definição dos agentes encarregados de implementá-la, o levantamento das normas 

disciplinadoras pela qual será regida, até a fundamental avaliação de impactos, 

sejam potenciais – em uma avaliação ex-ante, que estabelece expectativas e 

justifica a aprovação da política –, sejam reais, medidos durante ou após sua 

execução. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa e questões de estudo 
 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a política pública de turismo do 

Prodetur Nacional considerando o financiamento do Projeto de Requalificação da 

Avenida Beira-Mar, em especial sua repercussão na mudança do perfil 

socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida de permissionários e 

ambulantes que atuam na área. 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Avaliar a consistência das propostas do Projeto de Requalificação da Avenida 

Beira-Mar para a valorização da orla marítima e o redirecionamento das 

soluções arquitetônicas, voltadas ao bem-estar humano, preservação 

ambiental e o desenvolvimento das atividades turísticas, culturais, de esporte 

e lazer; 

• Identificar as expectativas na evolução da renda e melhoria da qualidade de 

vida dos permissionários da Feirinha da Beira-Mar e do Mercado dos Peixes a 

partir dos investimentos previstos no Projeto de Requalificação da Avenida 

Beira-Mar. 
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Diante dos objetivos acima descritos, formulamos as seguintes questões a 

serem investigadas: 

- Qual é a estratégia concebida para os permissionários no âmbito do Projeto 

de Requalificação da Avenida Beira-Mar? 

- Quais são os anseios dos permissionários no tocante ao reordenamento 

espacial da Avenida Beira-Mar? 

- Quais são os possíveis impactos socioeconômicos para permissionários 

decorrentes da requalificação urbana na Avenida Beira-Mar? 

 

Partimos da constatação de que o Projeto de Requalificação da Avenida 

Beira-Mar é destinado à homogeneização cultural e ao incremento turístico da 

metrópole. Considerando tal perspectiva, parece-nos necessário avaliar essa 

intervenção sob a luz dos investimentos da política pública de turismo. Nesses 

termos, pretendemos verificar a capacidade do investimento público em gerar 

desenvolvimento socioeconômico e melhoria nas condições de vida dos que ali 

trabalham. 

Como hipótese inicial, admitimos que os investimentos realizados no Projeto 

de Requalificação da Avenida Beira-Mar não atendem satisfatoriamente os 

trabalhadores que buscam nessa área os meios econômicos para sua subsistência, 

na medida em que o principal investimento se destina à infraestrutura física, 

beneficiando diretamente os setores ligados ao turismo (hotelaria, restaurantes etc.) 

e às camadas de maior poder aquisitivo (classes A e B) que usufruem do espaço. 

Assim, o incremento socioeconômico dos permissionários e trabalhadores informais 

é baixo e de lento retorno, na medida em que eles se inserem na dinâmica 

capitalista do turismo de modo débil e precário, porém desenvolvendo estratégias 

espaciais de sobrevivência no embate de forças em defesa do seu território como 

local de trabalho. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 
 

Esta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos, sobre os quais 

apresentamos, a seguir, uma breve síntese. 

No primeiro capítulo, “Bases teóricas de sustentação do processo 

investigativo”, apresentamos um breve histórico e uma conceituação teórica do 
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turismo, com enfoque na urbanização turística e no produto turístico, contrapondo-os 

às noções de cidadania, identidade e comunidade. Argumentamos sobre os 

impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais do turismo no espaço urbano. 

No segundo capítulo, “Política pública de turismo: o Prodetur”, tratamos 

sucintamente da política pública em estudo, ou seja, da política de turismo 

concebido no contexto do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) e da 

sua importância na configuração e expansão da economia informal. Procuramos 

apreender, com base na bibliografia consultada, como uma política pública de 

turismo concebida inicialmente para promover o desenvolvimento do Nordeste veio 

oferecer os subsídios para a criação do Prodetur Nacional. Enfatiza-se, aqui, o 

Ceará como o primeiro estado a assinar parceria e receber investimentos do 

programa nacional, e Fortaleza como a primeira cidade. 

No terceiro capítulo, “O Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar”, 

recuperamos o processo de concepção dessa intervenção, desde o concurso de 

ideias promovido pela Prefeitura de Fortaleza até a redefinição programática dos 

principais equipamentos propostos para a nova orla. Destacamos também o fato de 

que as tendências de requalificação urbana estão em voga em todo o mundo, 

privilegiando, sobretudo, as atividades turísticas. 

No quarto e último capítulo, “Procedimentos metodológicos, análises e 

resultados”, enunciamos as categorias analíticas e os instrumentos de avaliação. A 

pesquisa empírica baseou-se em dados primários e secundários, sendo utilizadas 

fontes como o cadastro dos permissionários da Secretaria de Turismo de Fortaleza 

(Setfor) e da Associação dos Feirantes da Avenida Beira-Mar. Foram aplicados 

questionários e entrevistas junto aos permissionários da Feira de Artesanato e do 

Mercado dos Peixes, representantes comunitários, da Setfor e da Secretaria 

Regional II (SER II). 

Por fim, tecemos as considerações finais, recuperando o objetivo principal da 

avaliação, sua relevância acadêmica, a metodologia empregada e as hipóteses 

apresentadas para confrontá-los com os resultados dos estudos teóricos e da 

pesquisa. 
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2 BASES TEÓRICAS DE SUSTENTAÇÃO DO PROCESSO INVESTIGATIVO 
 

2.1 Turismo e espaço urbano 

 

O turismo constitui-se em uma atividade que tem crescido em todo o mundo 

nos últimos 30 anos como fenômeno social e principalmente econômico. Por esse 

motivo, as tradicionais definições do turismo com base nas características dos 

visitantes, nas condições que os levaram a suas viagens e estadias e no motivo de 

suas visitas têm sido complementadas por uma perspectiva de caráter econômico. É 

fenômeno multifacetado e surge como opção de lazer, no qual o indivíduo usufrui 

seu tempo livre durante o deslocamento e permanência temporária em localidade 

diferente da sua origem, desfruta da paisagem ou de elementos intangíveis como 

banho de mar, visita aos parques, assistir a peças de teatro, dançar. 

A Organização Mundial de Turismo (OMT, 2011, p. 5) define turismo como 

sendo o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e 

estadias em lugares distintos de seu entorno habitual por um período de tempo 

inferior a um ano, com fins de lazer, negócios e outros motivos não relacionados 

com o exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado, embora haja 

controvérsias. 

A urbanização turística se caracteriza como um fenômeno que tem se 

difundido para inúmeras partes do mundo de forma a introduzir, cada vez mais, 

novos destinos urbanos no âmbito do turismo. Desse modo, estamos de acordo com 

Cruz (2001, p. 25) quando afirma que: 
 
Cidades podem ser incorporadas, espontaneamente, ao 
circuito das localidades turísticas, devido à sua valorização 
(cultural) pela atividade ou, então, induzir o desenvolvimento do 
turismo, por meio de políticas e do planejamento, caso essa 
incorporação espontânea não ocorra, direcionando os 
equipamentos urbanos já construídos e aqueles a construir, em 
função de uma urbanização para o turismo. 

 

Nas palavras da autora, percebe-se que, quando o turismo passa a ser visto 

como uma alternativa para o desenvolvimento econômico, a articulação entre os 

vários setores da sociedade é fundamental. O planejamento torna-se a principal 

ferramenta para direcionar os rumos da atividade, já que a vida cotidiana, os velhos 

costumes e as antigas construções passarão por grandes modificações em seus 
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rumos, devido ao crescimento do turismo. No dizer de Yázigi (1999, p. 55): 
 
Ao se produzir um espaço para ser consumido como lugar 
turístico, se não houver um planejamento enfocado para o 
turismo sustentável, destrói-se, dessa forma, as próprias 
condições que deram origem a esse produto, essa mercadoria, 
que tanto é parte da indústria como do setor de serviços. 

 

Dessa citação, deduz-se que o enfoque dado à promoção e ao 

desenvolvimento da atividade turística em qualquer localidade deve considerar o uso 

adequado e sustentável dos recursos naturais e do patrimônio cultural. Caso 

contrário, o turismo, em sua rota de constante crescimento, pode tornar-se um vetor 

de degradação e marginalização de uma comunidade urbana. Nesse sentido, Yázigi 

(1999, p. 205) aponta para a necessidade de que os estudos e pesquisas 

envolvendo a atividade turística devam abranger o inventário do potencial existente 

a partir do ponto de vista da recepção, das atitudes e dos valores dos moradores. 

A adoção de procedimentos metodológicos para captar os significados 

culturais do lugar e o respeito à participação comunitária na elaboração e efetivação 

de metas para a prática turística possibilitariam uma maior validação do 

desenvolvimento local. Nessa visão, o turismo facilitaria o diálogo entre os usos das 

antigas e das novas formas urbanas, a valorização das manifestações culturais e 

das paisagens naturais. 
 
Estabelece-se uma relação entre antigas paisagens e velhos 
usos e novas formas e funções, impulsionando a relação do 
lugar com o mundo que o atravessa com novos costumes, 
hábitos, maneiras de falar, mercadorias, modos de agir [...]. 
Assim também, a identidade do lugar é constantemente 
recriada, produzindo um espaço social híbrido, onde o velho e 
o novo fundem-se dando lugar a uma nova organização 
socioespacial (LUCHIARI, 1998, p. 17). 

 

O turismo, a partir dessa compreensão, ganha força entre os principais 

vetores do processo de globalização, pois tem se mostrado como um veículo 

importante das maiores inovações tecnológicas e propagador de novas práticas 

sociais. Sua ocorrência permite visualizar a relação vital entre o lugar e o mundo. O 

mundo é entendido como uma virtualidade que contém e engloba tudo e todos. O 

lugar como uma materialidade que apresenta os fragmentos do global apropriados 

por um certo agrupamento humano. O turismo, assim, é uma ferramenta importante 
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porque pode levar, através do intercâmbio, novas mercadorias, costumes, hábitos e 

objetos. 

Knafou (1996), ao estudar as relações entre turismo e território, identifica três 

situações temporais na relação entre desenvolvimento do espaço urbano e turismo: 

anterior, durante e posterior.  

O meio urbano que antecede o surgimento do turismo é a situação mais 

simbólica dessa relação, isto é, o turismo se apropria das cidades já consolidadas 

anteriormente de seu espaço urbano. As cidades com mais fluxo de turistas hoje no 

mundo se encaixam nessa condição. O turismo com aspecto histórico e cultural se 

encaixa bem nessa modalidade. 

Nos casos em que o desenvolvimento do espaço urbano ocorre 

simultaneamente e em harmonia com o desenvolvimento do turismo, antevê-se um 

processo de urbanização turística do lugar. Há uma relação muito próxima entre 

ambas, e o crescimento do processo de urbanização depende essencialmente da 

atividade turística. Uma situação como esta é característica de grandes projetos 

urbanos orientados para o turismo, frutos do planejamento territorial-urbano-turístico. 

Cidades como Las Vegas e Cancún são exemplos.  

Na terceira e última situação, o meio urbano surge depois do desenvolvimento 

do turismo. O turismo aí se desenvolve inicialmente pelos próprios turistas, 

geralmente em locais de grandes belezas naturais e imenso potencial turístico, 

porém de difícil acesso e sem a mínima estrutura de acolhimento. A divulgação gira 

em torno de amigos e parentes, chegando a agentes turísticos que vislumbram o 

real poder turístico do local. Surge aí a infraestrutura de um polo germinador de uma 

localidade e viés turístico. Geralmente os próprios turistas se estabelecem montando 

essa infraestrutura, empresariando negócios com viés turístico.  

Bonald (1984) indica que o turismo é um conjunto de aspectos sociais, 

econômicos e culturais que provocam e integram o deslocamento de pessoas do 

local de residência a outro, sem o objetivo de permanência, com a finalidade de 

fruição. Tomando-se a ideia do pensamento de Bonald, o turismo deve ser bem 

planejado e com políticas e normas definidas, tendo em vista que o afluxo de 

pessoas e de exploradores pode causar danos à atividade local, em muitos de seus 

aspectos, como: cultural, ambiental, social e econômico.  

Para Cruz (2001), o turismo é a “única prática social que consome 

elementarmente espaço”. Como então não ser de interesse da “geografia do 
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espaço” uma prática social que utiliza, interfere, transforma, produz e consome o seu 

objeto de estudo? Por essa razão, parece importante desvendar as características 

formais, estruturais e funcionais que conformam a atividade turística, analisando-a 

na perspectiva do processo da ocupação dos espaços. Nessa linha de pensamento, 

Rodrigues (1992) traz questionamentos sobre a existência de uma “geografia do 

turismo” a partir da discussão de que essa expressão reduz a importância do turismo 

para a produção do espaço geográfico. A pesquisadora propõe, então, uma 

“abordagem geográfica do espaço do turismo”, de modo a desvendar a importância 

epistemológica da natureza do espaço do turismo. 

No entanto, questionamos essa abordagem que considera a autonomia do 

turismo como elemento produtor de espaços específicos e únicos. Para nós, o 

turismo certamente auxilia na produção do espaço, porém sua abordagem 

geográfica deve centrar-se como prática socioespacial. Considerar apenas um 

espaço do turismo significa retirar a importância das demais características desse 

espaço (naturais, rurais, urbanos etc.). Assim, o que emerge é uma leitura do 

espaço turístico levando em consideração os atributos naturais, físicos, sociais, 

econômicos, culturais e políticos do espaço que, em interação, conformam um 

território com características específicas. O turismo representa apenas uma parcela 

das várias que compõem o espaço geográfico. 

Desse modo, estamos de acordo com Cruz (2001) sobre como o turismo é um 

importante fator que, tomado isoladamente ou em conjunto com as demais parcelas 

que compõem o espaço geográfico, produz um território bem delimitado, visível e 

com características muito próprias que, na atualidade, surgem com grande força em 

diversas partes do planeta, frutos do sucesso e crescimento que essa atividade vem 

tendo nas últimas décadas.  
 
O turismo, tal como outras atividades – e concorrendo com elas 
– introduz no espaço objetos definidos pela possibilidade de 
permitir o desenvolvimento da atividade. Além disso, objetos 
preexistentes em dado espaço podem ser igualmente 
absorvidos pelo e para o turismo, tendo seu significado 
alterado para atender a uma nova demanda de uso, a 
demanda de uso turístico (CRUZ, 2001, p. 12). 

 

Os desenhos adquiridos pelo espaço apresentam-se como resultado da ação 

do homem e da sociedade sobre a superfície terrestre. A partir do momento que 

essa superfície é transformada, o espaço passa a adquirir valores que serão 
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consumidos pelo “fazer turístico”. Essas formas espaciais são expressão da 

representação sólida do pensamento humano que cria a paisagem. Ambos, espaço 

e paisagem, “resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, [...] um 

mosaico de relações, de formas, funções e sentidos” (SANTOS, 1988, p. 61). 

O espaço é intento, intuito e continuidade no cenário das ações dos homens. 

Dessa forma, Santos (1988, p. 26-27) expõe:  
 
O espaço deve ser considerado como um conjunto 
indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de 
objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 
outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade 
em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente 
da forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma 
fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um 
conjunto de formas em movimento. As formas, pois, têm um 
papel na realização social.  

 

Além das formas que fazem parte da complexa trama que constitui o espaço, 

o homem se mostra como o principal elemento. As formas e sua disposição são 

decorrências de suas ações, habilidades e de suas relações em sociedade, e desta 

com o meio ambiente. O trabalho está na gênese da transformação. O homem é o 

agente modificador provido de raciocínio que permite ações premeditadas, o que o 

diferencia dos demais animais. Suas habilidades possibilitam previsões e ações 

simultâneas, desenvolvimento de técnicas que facilitarão a manutenção da vida 

individual ou coletiva. A sociedade se torna o principal objeto de apreensão, 

reconhecida sua força de modificação, de transformação, criação. 
 
Não há produção que não seja produção do espaço, não há 
produção do espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o 
homem, é produzir espaço. Como o homem não vive sem 
trabalho, o processo de vida é um processo de criação do 
espaço geográfico. A forma de vida do homem é o processo de 
criação do espaço. Por isso, a geografia estuda a ação do 
homem (SANTOS, 1988, p. 28). 

 
O espaço é organizado de acordo com a racionalidade do homem para a 

ocupação, a distribuição de infraestrutura (rodovias, energia elétrica, cidades) e 

produção (serviços, produtos industrializados, produtos agropecuários, extração), de 

tal forma a maximizar resultados e minimizar esforços. Nesse sentido é que as áreas 

são especializadas. A fim de direcionar esforços, qualificar e quantificar os 

resultados na produção é que os locais se tornam mais especializados e sua 
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organização se dá direcionada. 

O cotidiano do homem moderno revela uma compartimentação do tempo 

atrelada a uma rotina de trabalho e de usufruto do tempo livre. Os sentidos 

(pensamento, visão, observação) estão canalizados nessa rotina. A lógica da 

dissociação entre o tempo de trabalho e o tempo livre se reflete sobre a organização 

compartimentada das cidades – zonas industriais, residenciais, comerciais e de lazer 

– e faz com que o homem acredite que o ambiente propício ao lazer ativo não 

coincide com aquele onde sua residência está fixada. Há, portanto, necessidade de 

deslocamento para exercê-lo. 

A organização do tempo cronológico diário e da especialização dos lugares 

está entrelaçada ao pensamento contemporâneo, que traduziu a desvinculação do 

ambiente rotineiro ao deslocamento para a prática de lazer. A ideia que se difunde 

atualmente é que o tempo livre deve ser aproveitado em benefício próprio e que o 

lazer está relacionado à qualidade de vida do indivíduo. Este, por sua vez, é 

bombardeado por campanhas publicitárias que tornam a decisão de eleger um lugar 

para férias anuais um exercício de planejamento, no qual se ponderam custos e 

benefícios (realização de um desejo) individuais e/ou familiares. É nessa condição 

que várias cidades se transformaram em ícones de lazer e passaram a disputar a 

presença desse indivíduo. 

A produção do espaço pelo turismo consiste na capacidade de reproduzir as 

relações sociais, ou seja, estabelecê-las de acordo com sua lógica de 

desenvolvimento, por meio da organização do trabalho, aproximar indivíduos dos 

locais mais inóspitos, etnias diversas dialogando, condicionando o arranjo territorial 

pelas novas empresas que irão surgir, pela concentração de equipamentos 

específicos junto aos atrativos turísticos, por alterar as condições do ambiente 

natural.  

Os estudos das ciências sociais apontam que o dinamismo econômico 

promovido pela globalização, com suas facilidades de comunicação e transportes, 

possibilita uma maior amplitude de reprodução das relações sociais. Nessa 

conjuntura, o turismo se destaca como fenômeno expressivo do modo de produção 

capitalista, promovendo o contato entre culturas, estimulando a economia e 

alterando o meio natural em maior ou menor intensidade. 

O turismo implica impreterivelmente deslocamento, embora seja possível 

identificar vários focos para sua abordagem, tais como: econômica, técnica ou 
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social. Alguns autores preferem definir o turismo utilizando-se dessas categorias de 

deslocamento. Para Pellegrini Filho (2000, p. 270), o turismo corresponde ao “[...] 

complexo de atividades centralizadas em viagem, ou seja, na movimentação 

horizontal do ser humano, entendendo-se que ele permaneça fora de seu domicílio 

habitual por mais de 24 horas e retorne àquele”.5 

Para Urry (1996), o turismo está associado a uma prática social e deve estar 

desvinculado do trabalho: 
 

O turismo é uma atividade de lazer, que pressupõe seu oposto, 
isto é, um trabalho regulamentado e organizado. Constitui uma 
manifestação de como o trabalho e o lazer são organizados, 
enquanto esferas separadas e regulamentadas da prática 
social, nas sociedades “modernas” (URRY, 1996, p. 17). 

 

Ruschmann (2003, p. 13-14) define turismo por meio da permanência, 

transportes, equipamentos específicos e motivações (que vão do lazer ao trabalho). 

Esse pesquisador remete aos inúmeros fatores da prática da atividade, 

mencionando os diversos elementos envolvidos que serão traduzidos 

monetariamente. Na sociedade capitalista, o que conta é o que pode ser mensurado, 

imprimindo valor a objetos, serviços e tudo que possa fazer parte de uma 

experiência. Assim: 
 
[...] uma viagem pode estender-se de alguns quilômetros até 
milhares deles, incluindo um ou vários tipos de transporte e 
estadas de alguns dias, semanas ou meses nos mais diversos 
tipos de alojamento, em uma ou mais localidades. A 
experiência da viagem envolve a recreação ativa ou passiva, 
conferências e reuniões, passeios ou negócios, nas quais o 
turista utiliza uma variedade de equipamentos e serviços 
criados para seu uso e para a satisfação de suas 
necessidades. 

 

Reflexo principalmente da flexibilidade econômica e política nos dias atuais, o 

turismo atua como instrumento de socialização e fomentador da economia, 

ressaltando culturas, restaurando edifícios de valor histórico e valorizando a 

natureza. Por outro lado, para o exercício desta atividade promissora, é necessário a 

introdução de equipamento específico, que sustente a permanência do turista, o 

suprimento de suas necessidades básicas de hospedagem, alimentação, transporte, 

                                                 
5 O autor identifica um roteiro básico considerando: partida, permanência (mais de 24 horas) e retorno 
(PELLEGRINI FILHO, 2000). 
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além de opções de entretenimento. Dessa forma, o turismo promove a 

(re)organização do espaço, sobrepondo o valor de troca ao valor de uso do espaço. 

Como dito anteriormente, o espaço é o elo entre relações sociais e a configuração 

territorial, e o turismo se apropria dessas singularidades nas mais diversas 

localidades para serem comercializadas. 

De fato, a apreensão do turismo sempre teve à frente os interesses 

econômicos proporcionados pela atividade. As cifras movimentadas no mundo pelo 

deslocamento de pessoas e a injeção de moeda estrangeira nos países mais 

longínquos despertaram a necessidade de mão de obra especializada para atender 

esses indivíduos em hotéis, restaurantes, agências de viagem, parques temáticos, 

eventos, boates etc. A atividade turística se organiza desde o século XIX, 

proporciona facilidades como as de transporte, acesso a meios de hospedagens e 

restaurantes, favorecendo o deslocamento de um maior número de pessoas pelo 

globo terrestre com conforto e segurança. 

Cada vez mais há a especialização de lugares e, dessa forma, o lazer se 

identifica com essa tendência ao configurar e dar funcionalidade ao território para 

atender à população local e ao turista. Lugares são criados com essa única 

finalidade, ou são transformados para atender esse mercado em expansão. 
 
Numa situação em que as virtualidades de cada localização 
estão sempre mudando, instala-se o que bem se pode 
denominar de guerra dos lugares. Estes não apenas devem 
utilizar suas presentes vantagens comparativas, como criar 
novas, para atrair atividades promissoras de emprego e de 
riqueza. Na batalha para permanecer atrativos, os lugares se 
utilizam de recursos materiais (como as estruturas e 
equipamentos), imateriais (como os serviços). E cada lugar 
busca realçar suas virtudes por meio dos seus símbolos 
herdados ou recentemente elaborados, de modo a utilizar a 
imagem do lugar como imã (SANTOS, 1999, p. 214). 

 

Para Moesch (2000, p. 9), o turismo nasceu e se desenvolveu com o 

capitalismo, sendo que, em cada avanço capitalista, há um avanço do turismo. Isso 

porque o espaço no sistema capitalista é organizado de acordo com a 

funcionalidade de mercado, onde os meios de produção estão localizados 

prioritariamente nos centros urbanos. A atividade turística se aperfeiçoa e está 

investida de estratégias de mercado para auferir lucros maiores, para atender a uma 

exigente demanda, num mercado segmentado e estratificado.  
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Vê-se no turismo, portanto, uma atividade seletiva e elitista que, mesmo não 

estando ao alcance de todos os indivíduos, movimenta cifras de bilhões de dólares 

no mundo. A estratificação social está evidentemente demonstrada nas diversas 

formas de acesso (ou não) ao turismo. Atividade estratificada, acessível a uma 

parcela ínfima da população de dimensões sociais, ambientais e econômicas, o 

turismo, como expressão da economia global, reformula a configuração e as práticas 

territoriais, comercializa não somente bens e serviços, mas também “atributos” 

intangíveis e incalculáveis, como cultura e paisagem. 

Nesse frenético modelo capitalista de produção insaciável e esgotamento das 

capacidades físicas e psíquicas, o homem obteve conquistas para o tempo do 

lazer.6 Para compreender o lazer, é necessário esclarecer as terminologias que 

envolvem sua concepção e as quais são tidas frequentemente como sinônimo ou 

mesmo confundidas. O estudo do lazer atenta para os diversos significados e 

sinônimos que possui nas várias línguas.7 É preciso, portanto, distinguir “tempo 

livre”, “lazer”, “ócio” e “turismo”. 

O trabalho pressupõe tempo livre, mas não significa que o homem está liberto 

de todas as obrigações sociais. O tempo livre é utilizado para cumprir compromissos 

familiares, para participar de reuniões institucionais, cumprir obrigações domésticas, 

entre outras. Após computadas e subtraídas as obrigações, resta o tempo de lazer. 

O ócio é entendido como não fazer nada durante o tempo livre, e por isso é comum 

estar separado do conceito de lazer, que para muitos autores – como será abordado 

na sequência – implica ação. 

Para Gaelzer (1979, p. 54), “[...] lazer é a harmonia individual entre a atitude, 

o desenvolvimento integral e a disponibilidade de si mesmo. É um estado mental 

ativo associado a uma situação de liberdade, de habilidade e de prazer”. É relevante 

considerar o caráter de satisfação e prazer individual perante a atividade de lazer: o 

hedonismo aparece como um dos elementos para conceber essa prática. Já 

Rodrigues (2001, p. 89) considera que: 

                                                 
6 Como a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias, descanso semanal, férias 
remuneradas, décimo terceiro salário, entre outras, que possibilitaram o maior desfrute do lazer no 
século XX – ou pelo menos foi quando o tema ganhou maiores dimensões. 
7 A palavra lazer pode adquirir o mesmo significado que a palavra ócio no idioma espanhol. Gaelzer 
(1979) afirma que “[...] com o sentido de lazer, encontra-se a palavra ócio. Tal fato poderá ocasionar 
dificuldades de compreensão e comunicação entre outros idiomas, em especial, o português, que 
relaciona ócio com a falta de atividade, a inanição, o desinteresse, passando a apresentar um sentido 
negativo. Talvez por esta ou por outras razões mais complexas se evidencia, entre vários autores da 
atualidade, uma tendência para o emprego do termo tempo livre” (GAELZER, 1979, p. 48). 
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[...] Pode-se gastar o tempo livre sem executar nenhuma ação. 
Nesse caso, o tempo despendido é um tempo de puro ócio, ou 
seja, de contemplação. Já o vocábulo “lazeres” tem a 
conotação de atividades, ou seja, ações desenvolvidas durante 
o tempo livre. Os lazeres diferem do turismo porque, para sua 
prática, não há necessidade de deslocamentos que excedam o 
período mínimo fixado em 24 horas [...]. 

 

Os estudos empíricos do lazer é tema central da obra de Dumazedir (1979).8 

Para esse pesquisador, o lazer é definido nitidamente a partir das sociedades 

industriais, onde o tempo de trabalho é distinto do tempo livre. A produção do tempo 

livre, invólucro que contém o tempo de lazer, é o resultado de um progresso da 

produtividade, proveniente da aplicação das descobertas científico-técnicas. 

Segundo Dumazedier (1976, p. 34), a principal característica do lazer é a atividade, 

o ser ativo durante o tempo livre desempenhando ações que proporcionem bem-

estar próprio. Assim, o lazer corresponde a todas as atividades desempenhadas por 

livre e espontânea vontade que satisfaça e proporcione prazer ao indivíduo. Apesar 

do caráter de liberdade, de autonomia e de escolha individual, Dumazedier (1979, p. 

93) alerta que os bens e serviços de lazer estão submetidos às mesmas leis do 

mercado que os outros bens e serviços. 

Como se pode notar, o capitalismo assimila a expansão do tempo livre à 

oferta de serviços e produtos que vão ao encontro dos anseios do consumidor diante 

do lazer (GUTIERREZ, 2001, p. 97). O tempo livre é instrumento da sociedade 

capitalista para aumentar o consumo e a produção de bens e serviços, utilizando 

para isso a disseminação em massa de um padrão de consumo, assimilado 

incontestavelmente. O poder de consumo é concedido a uma parcela da população, 

logo, o lazer e o turismo não são acessíveis à grande maioria.  

Ouriques (2005, p. 37-38) expõe: 
 
[...] o tempo livre dedicado aos lazeres é, via de regra, um 
tempo de consumo. A proliferação dos hobbies, que implicam a 
compra de equipamentos específicos, os espetáculos e discos 
de música, o cinema, a televisão e as passagens de avião para 
tour são formas de expressão do tempo do capital no que 
adequadamente se chama de “indústria da diversão”. Isso 
porque, como assinalado acima, todo esse tempo livre tende a 
ser mediado pela prática do consumo. 

                                                 
8 A partir de dados e estatísticas sobre a prática do lazer nos países de economia avançada, Estados 
Unidos, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e França. 
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Conforme pudemos observar nesta breve revisão teórica, o turismo é 

passado, presente e futuro de uma sociedade global. A partir dos autores aqui 

citados, percebemos que a atividade turística é dinâmica, tem no espaço seu maior 

objeto de consumo e acarreta alterações irreversíveis ao meio onde se desenvolve. 

Como agente organizador do espaço, a atividade está afeita a condições 

econômicas, sociais e ambientais amplas, tardiamente reconhecidas. O turismo, a 

partir do consumo do espaço, atua na (re)produção e reconfiguração social, cultural 

e espacial das localidades. O uso do espaço para o lazer e turismo estabelece uma 

lógica na configuração espacial em que as categorias geográficas de lugar, 

paisagem e território são enriquecidas pelas novas condições de uso e apropriação 

condicionados por padrões de consumo na sociedade capitalista. 

 

2.2 Impactos econômicos e socioculturais do turismo 
 

Neste subcapítulo, centramos a nossa atenção no debate sobre os impactos 

da atividade turística na comunidade receptora e no desenvolvimento local, 

especialmente os aspectos econômicos, sociais e ambientais, cujos eixos 

norteadores orientam as escolhas de estratégias de políticas públicas. O turismo 

inegavelmente está ligado a um crescimento econômico e a uma mudança social. 

Os sociólogos têm ressaltado alguns cenários negativos do turismo, 

assumindo a postura de que as sociedades modernas são resultado de degradações 

condenáveis e de que o turismo mercantil favorece a destruição de refúgios 

paradisíacos. Por outro lado, os economistas substituem o antigo “ideal da virtude” 

pelo “ideal de felicidade”. É em nome da felicidade, do bem-estar e da qualidade de 

vida que o progresso social deve ser alcançado. Nesse caso, o turismo é um meio 

de desenvolvimento suscetível de fazer progredir os povos e as nações. Suas 

imperfeições seriam inevitáveis e inerentes a todo produto em fase inicial de 

elaboração. 

Independentemente do ponto de vista, nos parece certo analisar e conhecer 

os efeitos do turismo, tanto negativos como positivos, para minimizar seus custos 

sociais e maximizar seus benefícios econômicos, sem perder o foco de que todo 

processo de crescimento das atividades turísticas nos países ou em regiões em 

desenvolvimento é acompanhado de mudanças no cenário sociocultural.  
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Alguns dos efeitos econômicos do turismo são passíveis de quantificação, 

permitindo-nos, por exemplo, conhecer seu posicionamento no setor de exportação 

e nos ingressos provenientes nos gastos efetuados pelos turistas, sua contribuição 

para o Produto Interno Bruto (PIB) e sua influência na expansão do mercado de 

trabalho, entre outros aspectos. Em se tratando de efeitos socioculturais, a 

mensuração objetiva, ao contrário, é muito complexa, pois os resultados são de 

natureza qualitativa. Além disso, a influência de outros fatores, em particular dos 

meios de comunicação (da mídia internacional em tempo real e global), impede que 

se possa avaliar com clareza os efeitos causados pelo turismo, isoladamente, nas 

mudanças observadas. 

O desenvolvimento do turismo afeta a estrutura demográfica, criando novos 

empregos que, por sua vez, geram, além do êxodo rural, migrações inter-regionais. 

Essa força situacional pode também, por um lado, sustar a migração, principalmente 

dos jovens, graças ao aumento da oferta de trabalho; e, por outro lado, na medida 

em que certas habilidades e competências profissionais exigem uma mão de obra 

qualificada – e mesmo especializada –, tende-se a recrutá-las nos centros mais 

desenvolvidos. Além disso, também é verdade que os polos turísticos atraem os 

desempregados das áreas do entorno, verificando-se, assim, que a estrutura social 

torna-se cada vez mais diferenciada. 

A criação de empregos, por sua vez, ocasiona mudanças na estrutura social 

das comunidades visitadas, assim como em suas instituições sociais. É sob esse 

aspecto que vamos encontrar um dos grandes desafios do turismo: proporcionar aos 

núcleos receptores o desenvolvimento socioeconômico. A passagem gradativa da 

mão de obra do setor primário para outros setores da economia é uma tendência 

contínua no mundo contemporâneo, fazendo parte do processo de evolução. Porém, 

quando existe uma ruptura no processo e este se acelera ao mesmo tempo em que 

“pula etapas”, traz para as respectivas sociedades transtornos de várias amplitudes. 

Pode-se até falar em anomia simples. 

A velocidade das mudanças ocasionadas pelo turismo pode gerar efeitos 

negativos nas relações sociais e na qualidade de vida da população. Nesse caso, é 

preciso estar consciente da problemática que envolve esse processo para 

empreender ações que minimizem seus custos sociais. As mudanças sociais 

decorrentes do turismo se fazem principalmente pela passagem das atividades de 

pesca ou agrícolas para as do setor de serviços. 
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Esse mesmo fator, o abandono das atividades do setor primário em prol das 

atividades do setor terciário, de serviços – predominante do turismo -, só pode ser 

revertido de fator negativo para positivo na medida em que se tome consciência da 

seriedade desse problema e sejam adotadas as medidas necessárias para que se 

possa superá-lo. A solução para sustar o intenso êxodo do campo para a cidade 

seria modernizar a agricultura ou agregar-lhe atividades típicas do turismo no meio 

rural, como o agroturismo, algo existente em regiões do sul do país. 

Nas áreas litorâneas, como salienta J. M. Thurot (2004), nenhum estudo 

significativo determinou até o momento em que medida as atividades turísticas de 

lazer representam uma alternativa concreta de reconversão séria e válida dos 

rendimentos da pesca nas regiões onde essa atividade está em declínio. Em muitos 

destinos do litoral do Nordeste, por exemplo, os pescadores deixam sua atividade 

profissional para se converter em prestadores de serviços turísticos na alta 

temporada. Levam os turistas em seus barcos ou jangadas até os arrecifes, para a 

fruição de piscinas naturais em lugares os mais insuspeitos. Inegavelmente, uma 

atividade menos árdua que a pesca e com um retorno pecuniário muito maior.  

Esses pescadores acabam não retornando à sua atividade de origem no 

período de baixa temporada por duas razões: primeiro, porque não há demanda 

para assegurar um preço justo do pescado; segundo, porque não existem 

equipamentos adequados para estocar o produto. Por essas razões, a qualidade de 

vida desses pescadores continua baixa (talvez se encontrem em piores condições 

do que quando se dedicavam apenas à pesca) porque o ganho da temporada tem 

de ser dividido pelo ano todo. 

É evidente que a solução estaria em um planejamento regional em que fosse 

prevista a constituição de cooperativas de pesca para a industrialização do pescado, 

que incluiria certamente a instalação de câmaras frigoríficas para estocar o produto, 

garantindo, desse modo, independentemente da demanda, um preço mínimo e, ao 

mesmo tempo, possibilitando a formação de estoque regulador quando do aumento 

da procura. Influir-se-iam aí, também, cooperativas de artesões para assegurar a 

comercialização e vendas de produtos artesanais de bordados, rendas, trançados e 

produtos gastronômicos típicos. 

Enfim, tanto no espaço rural como nas áreas litorâneas há a imperiosa 

necessidade de planejar arranjos produtivos locais do setor primário, assegurando 

sua sobrevivência e a manutenção da atividade produtiva da população autóctone, 
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fazendo com que o turismo venha a lhes oferecer um cenário cada vez mais 

ampliado e renovado de produção, seja na sua atividade primária básica, seja nas 

atividades prestadoras de serviços ou, ainda, na complementaridade de ofícios e 

habilidades artesanais. 

O fluxo de novos empregos pode ter efeitos favoráveis sobre o plano 

econômico, porém as mudanças nas relações sociais causadas pelo impulso 

turístico não são feitas sem traumatismos individuais e conflitos interpessoais, 

provocando repercussões no funcionamento das instituições. Para melhor analisar 

essas alterações, convém relacioná-las às características de três etapas de 

desenvolvimento pelas quais os polos receptores geralmente passam. 

Na primeira etapa, o núcleo turístico dispõe de qualquer estrutura básica 

desenvolvida. O charme dos autóctones combinado a uma natureza privilegiada 

constitui seu maior atrativo. É o período do turismo seletivo ou espontâneo, quando 

o setor primário ainda é o fator predominante da economia local.  

A segunda etapa é caracterizada pelos investimentos e equipamentos 

turísticos e pela instalação de um fluxo turístico mais denso. Os investimentos ainda 

são feitos pelos habitantes e por algumas empresas dos municípios vizinhos. A 

demanda é relativamente satisfeita pelo ajustamento da oferta local. O grande 

problema dessa etapa é que os investimentos em infraestrutura básica não seguem 

essa evolução, com sérios prejuízos à população residente (saneamento, 

abastecimento de água, degradação do meio ambiente). 

Na terceira etapa, dá-se o ingresso massivo de capitais nacionais e 

estrangeiros, oriundos das grandes operadoras e das empresas multinacionais. 

Quando o núcleo é muito pequeno e apresenta uma economia totalmente 

dependente do turismo, observam-se nessa fase efeitos bastante maléficos, quer na 

qualidade de vida quer na degradação ambiental. 

Em uma localidade onde se verifica a estagnação geral da economia e o 

turismo já se instala sob as condições da terceira etapa, constata-se uma brusca 

ruptura nas condições de existência, criando uma situação para a qual a 

comunidade local não está preparada. Assim, surgem relações sociais de natureza 

contraditória que, eventualmente, geram a rejeição do turismo por parte da 

população autóctone e residente. No entanto, é possível minimizar esses efeitos 

conflitantes mediante a integração da política de desenvolvimento turístico com a 
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estratégia geral de desenvolvimento.9 

O encontro entre turistas e população hospedeira é a ocasião de uma tomada 

de consciência de valores diferentes, até mesmo de seu antagonismo. O turismo 

cria, pelo encontro físico, um choque de culturas, um impacto de sociedades. Maurer 

(2004), a partir de quatro estudos de caso, estabeleceu quatro critérios que tentam 

definir a capacidade de adaptação: grau de coesão e resistência, grau de 

criatividade cultural interna, grau de funcionalidade cultural e grau de solidariedade 

social. Um estudo da Unesco (apud BENI, 2006) define claramente as condições do 

encontro turista/hospedeiro: caráter transitório, constrangimentos espaciais e 

temporais, relações desiguais e ausência de gratuidade inicial nas relações. 

Além da transitoriedade, os encontros turista/hospedeiro costumam ser 

breves, não passando de contatos casuais, e disso se encarregam as próprias 

empresas organizadoras de viagens e também a configuração dos complexos 

hoteleiros – muito embora, mais recentemente, com o crescimento do turista 

endógeno, essa relação venha se ampliando e permitindo a fruição de experiências 

mais autênticas e genuínas entre visitantes e população residente e autóctone. 

É importante lembrar que, para o turista, esse encontro é o único no ano; para 

o hospedeiro, trata-se de uma série de encontros que se sucedem, efêmeros e 

superficiais. As relações entre ambos se tornam cada vez mais não gratuitas: as 

trocas humanas, culturais, os sorrisos e a ajuda mútua tornam-se atividades 

remuneradas, juntando-se a isso o fato de que o turista é levado, uma vez por ano, a 

fazer despesas supérfluas e ostentativas. Contudo, o atual turismo endógeno vem 

criando situações em que essa característica se atenua, promovendo uma relação 

mais isenta da intermediação comercial e da obrigação do consumo. 

O efeito demonstração e o efeito imitação do modelo de consumo do turista, a 

partir do momento em que tornam esse modelo uma referência, tem muita chance 

de se reproduzir naqueles agentes que têm contato direto com os turistas, em 

particular os jovens e as pessoas que prestam serviços turísticos. O aspecto 

negativo pode ser uma tentação que surge na direção do consumo de bens de uma 

sociedade globalizada e de um maior liberalismo de conduta. O resultado poderá 

                                                 
9 Outro aspecto a ser considerado é a independência financeira de alguns agentes (jovens e 
mulheres), motivando mudanças nas instituições sociais e alterações nas posições de prestígio e 
poder, que podem conduzir as sociedades tradicionais a um novo ritmo de vida que desbloqueie as 
estruturas sociais, ocasionando uma evolução no sentido de uma civilização globalizada (BENI, 
2006). 
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levar a um cenário de delinquência que não decorre da necessidade de satisfazer as 

necessidades primárias, mas de satisfazer as necessidades secundárias, uma 

situação criada pela invasão de hábitos e costumes diversos e de uma mentalidade 

diferente, de novos padrões de comportamento, de novas concepções de vida. 

O turismo pode ter um papel muito importante na preservação da herança 

cultural e, em alguns casos, até mesmo no resgate desse patrimônio. O interesse 

que o turista demonstra pela história e pela riqueza cultural de um país provoca um 

efeito importante na conservação de seus movimentos históricos, das suas obras de 

arte e do seu passado. O produto cultura, a partir do momento em que expressa um 

valor econômico em razão da existência da demanda turística, assume todas as 

formas possíveis de um produto de mercado. 

Levando em conta os aspectos positivos e negativos do turismo, podemos 

dizer que essa atividade precisa receber novo tratamento: o planejamento do 

turismo deve ser integrado ao planejamento global socioeconômico do país ou 

região (BENI, 2006, p. 50). 

• Todo progresso acarreta algum custo social; com as devidas precauções, 

sua implantação ou seu crescimento pode minimizar os custos e 

aumentar os benefícios;  

• Dever-se-á escolher, com base na segmentação do mercado, os tipos de 

turismo mais adaptados às características originais do país ou região, 

utilizando ao máximo seus recursos naturais e humanos;  

• Dever-se-á diminuir as despesas de infraestrutura, partilhando sua 

expansão e manutenção com as empresas turísticas privadas.  

Na literatura sobre a percepção de impactos e sobre atitudes da população 

autóctone e dos residentes em relação ao turismo, observamos que os impactos 

dessa atividade nas comunidades são abordados de maneira secundária, como 

forma de entender fatores que levam ao apoio ou à rejeição do turismo. Já a 

literatura que trata diretamente da questão dos impactos tem uma abordagem muito 

fragmentada e que trata de pontos específicos, como cultura, política ou participação 

dos stakeholders. Assim, os impactos na comunidade são relatados de maneira 

esparsa, sem qualquer preocupação quanto à catalogação, descrição ou 

classificação. 

No final dos anos 1990 houve uma primeira tentativa de classificação dos 

impactos da atividade turística na comunidade, elaborada para instrumentalizar a 
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comparação de atitudes em relação ao turismo em dez comunidades da Nova 

Zelândia (SCHEYVENS, 1999). Nesse estudo foram listados os quesitos a serem 

observados em cada uma das localidades, agrupando os impactos sociais em seis 

grupos.10 O autor, trabalhando a atribuição de poder à população local 

(empoderamento), utiliza a descrição de impactos em quatro categorias 11 como 

forma de identificar o fortalecimento ou não das comunidades. 

No Brasil, já existe uma crescente literatura abordando os impactos 

ambientais do turismo. 12 Esse fato nos permite abordar os problemas ambientais 

provocados pelo turismo, levando em conta nossas particularidades, uso e 

costumes, o que deve facilitar o planejamento do desenvolvimento turístico, 

particularmente em áreas onde os recursos naturais estão razoavelmente 

preservados.  

A qualidade do meio ambiente, tanto o natural quanto o construído pelo 

homem, é essencial para o turismo. Entretanto, é necessário reforçar que o 

relacionamento do turismo com o meio ambiente é bastante complexo. Envolve 

muitas atividades que podem ter efeitos ambientais adversos. E muito desses 

impactos estão ligados à construção de obras de infraestrutura, como as rodovias e 

os aeroportos, e às instalações turísticas, incluindo resorts, hotéis, restaurantes, 

pontos comerciais, áreas de lazer, marinas etc., que são fundamentais para o 

desenvolvimento turístico. Ocorre que os impactos negativos desse desenvolvimento 

podem gradualmente destruir os recursos ambientais dos quais depende o turismo. 

Por outro lado, o turismo tem um potencial de criar efeitos benéficos no meio 

ambiente, contribuindo para a proteção ambiental e a conservação. É um caminho 

para o crescimento da consciência dos valores ambientais e pode servir como 
                                                 
10 (1) Econômico (benefícios do turismo, aumento do custo de vida e de nível de investimento 
externo). (2) Emprego (geração de emprego para comunidade local, tipo de emprego gerado, 
contribuição das empresas para a localidade). (3) Infraestrutura (para o volume de turistas, 
oportunidade de consumo local). (4) Efeitos sociais adversos (poluição sonora, crime, sujeira e 
desordem). (5) Contato com turistas (número de visitantes recebidos em relação à população local, 
tempo de estada, diferenças de comportamento). (6) Atmosfera da cidade (mudança na qualidade de 
vida dos residentes, aparência física da cidade, sentimento dos residentes em relação às 
comunidades a que pertencem). 
11 (1) Econômico (oportunidades de emprego, formal e informal, e oportunidade de negócios, 
avaliando regularidade dos ganhos e forma de distribuição dos benefícios). (2) Psicológicos 
(autoestima, valorização da cultura e tradições locais). (3) Social (crimes, mendicância, sensação de 
lotação, desapropriação de terras tradicionalmente ocupadas por moradores, perda de autenticidade 
e prostituição). (4) Público (participação nas decisões). 
12 Para citar os mais recentes: Fletcher (2001); Krippendorff (2001); Rodrigues (2001); Ruschmann 
(2001); Seabra (2001); Pires (2001); Faria e Carneiro; Lemos (2001); Kinker (2002); Rose (2002); 
Costa (2002); Coriolano (2002); Gursoy (2002); Dias (2003); Seabra (2003); Marinho e Bruhns (2003); 
Beni (2006). 
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ferramenta para financiar a proteção das áreas naturais e aumentar sua importância 

econômica. Podemos identificar três áreas principais de ocorrência dos impactos 

ambientais do turismo de modo geral: relacionados com os recursos naturais, com a 

poluição, e os impactos físicos de modo geral.  

Quanto aos recursos naturais, o turismo pode exercer pressão quando 

aumenta o número de pessoas nas áreas turísticas onde esses recursos podem 

escassear devido ao aumento da demanda. O turismo pode criar uma pressão muito 

grande sobre a água, a terra, a energia, o alimento e outros produtos que podem 

existir em quantidade suficiente para abastecer a população local. 

Quanto à poluição, o turismo pode causar os mesmos efeitos observados em 

outras indústrias: emissões gasosas, barulho, lixo e resíduos sólidos, lançamento de 

esgoto, de óleo e produtos químicos e poluição visual e arquitetônica. Entre as mais 

danosas, destacamos a poluição estética ou visual, em que a falta de uma política 

de uso do solo (ou sua não aplicação), a qual regulamentaria as construções em 

muitos destinos turísticos, tem possibilitado a multiplicação dos casos de poluição 

estética, principalmente ao longo da costa, nas áreas naturais com mata nativa e ao 

longo de rodovias que apresentam belas paisagens.  

Quanto aos impactos físicos, esses não são causados somente pela 

construção de instalações e infraestrutura de suporte para o turismo, mas também 

pela atividade turística contínua e as mudanças que ocorrem em médio e longo 

prazo na economia e na ecologia local. Desse modo, do ponto de vista dos impactos 

físicos, podemos identificar dois tipos: impacto proveniente do desenvolvimento 

turístico e impacto das atividades turísticas. 

O principal benefício econômico mencionado na literatura são os empregos, 

diretos ou indiretos, gerados na região de destinação turística. Não há dúvidas sobre 

o número de postos de trabalho criados com a implantação de um empreendimento 

turístico. No entanto, é importante verificar que, muitas vezes, a população local não 

possui os requisitos básicos necessários para o preenchimento desses postos, quer 

por falta de treinamento, por inexistência de habilidades relevantes, quer por pouca 

educação formal, o que limita tais oportunidades de emprego a atividades modestas. 

Já as ocupações de nível mais elevado, como gerência e outros, que requerem 

maior conhecimento e acesso à informação, são muitas vezes preenchidas por 

pessoas de outras regiões ou países. Ainda quanto à questão do emprego, estudos 

mostram que a sazonalidade tem maior impacto justamente sobre os cargos mais 
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modestos. 

Além do trabalho, a comunidade pode receber benefícios econômicos pela 

integração de empresas e negócios de sua propriedade na cadeia produtiva do 

turismo. Nesse sentido, devemos lembrar que o turismo é um negócio pertencente 

ao setor terciário que se desenvolve em locais onde o setor é predominantemente 

primário, pesca e agricultura, ou se desenvolve com a atividade manufatureira, setor 

secundário, que supre, com produtos processados, suas operações e grande parte 

de sua infraestrutura. Devido à escassez de empresas pertencentes ao setor 

secundário nas localidades em que o turismo é instalado, ou à falta de 

relacionamento onde elas existem, temos como resultado a busca de fornecedores 

externos. 

Dessa forma, na maior parte dos casos, a ligação entre comunidade e 

empreendimentos turísticos se restringe à produção e venda de artesanato ou a 

atividades do setor terciário, como passeios, transporte, restaurantes, pousadas etc. 

Mas, mesmo nesses casos, por falta de habilidade administrativa ou de capital, os 

hotéis modernos floresceram em detrimento das pousadas e pensões. Apesar de 

haver pequenos restaurantes de propriedade dos residentes locais, a maioria dos 

turistas frequenta restaurantes de hotéis ou pequenos estabelecimentos 

desenvolvidos especialmente para eles. 

A falta de habilidade gerencial pode colocar a população local em posição ou 

parcerias extremamente desvantajosas. Quando abordamos a questão da venda de 

artesanato, observamos que muitas vezes o artesão trabalha de forma comissionada 

para “atacadistas”, que fornecem a matéria-prima e compram o produto final por uma 

pequena quantia. Depois vendem esses produtos para as lojas ou as exportam, 

obtendo, assim, um lucro considerável. Há pesquisas que relatam ter identificado 

que a diferença entre o preço pago para o artesão e o cobrado por uma loja pode 

chegar a 500%.  

Uma importante fonte de empregos está associada à proteção ambiental. 

Com a criação de parques nacionais, ONGs de preservação etc., muitos habitantes 

das destinações turísticas têm sido contratados para trabalhar na preservação e 

disseminação de questões relativas ao meio ambiente. O envolvimento da 

comunidade local, por meio de empregos ou outras ações, é importante para 

mostrar que a proteção ambiental será economicamente benéfica para a 

comunidade, reforçando seu interesse na preservação. 
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Na busca de geração de receitas para a população local, é importante 

considerar que isso pode gerar uma grande dependência em relação a um único 

setor do turismo. Com a atração de mão de obra de outros setores, como a 

agricultura e pesca, causa-se a desestruturação de outras atividades econômicas 

(BENI, 2006). Esse movimento é estudado por diversos autores que constatam que 

em diferentes localidades, com a introdução do turismo, grande parte da população 

abandona o trabalho tradicional, em especial os pescadores, que deixam sua 

atividade para vender passeios de barco aos turistas. Outros, que vivem da 

comercialização de mariscos, são obrigados a mudar de atividade por causa da 

proibição da retirada desses moluscos das áreas em frente aos hotéis.  

Quanto ao aspecto psicológico, deve-se considerar, basicamente, a cultura 

das comunidades receptoras. A autoestima dos membros dessas comunidades é 

elevada, com o reconhecimento de sua singularidade e o valor de sua cultura, de 

seus recursos naturais e de suas tradições. Por isso, preservar a herança cultural, 

manter os valores tradicionais e proporcionar experiências autênticas para os 

turistas sempre foram requisitos importantes do turismo sustentável.  

A cultura é um dos aspectos mais estudados na literatura do turismo. Os 

impactos sobre ela acontecem mediante as relações, comerciais ou não, entre 

turistas e comunidade local. Lidar com turistas pode ser um trabalho repetitivo e 

monótono, principalmente quando o seu volume é grande. A exposição a levas 

contínuas de turistas acarreta o obscurecimento da identidade individual de cada 

visitante, que passa a ser rotulado apenas como “turista”. Uma vez que os visitantes 

se tornam objetos inanimados e tolerados pelo ganho econômico que proporcionam, 

eles passam a olhar seus anfitriões apenas com curiosidade, e também como 

objetos (SMITH, 1989). 

A fim de preservar a cultura local dos problemas citados anteriormente, alguns 

autores sugerem a criação de locais como “modelos de cultura”, que seriam uma 

espécie de museu onde crianças da comunidade e turistas podem aprender história 

de uma forma lúdica. Apesar de só fazer a reconstrução dos estilos de vida que se 

quer observar, esses modelos oferecem uma vista etnográfica mais precisa que a 

refletida na cultura nativa moderna, permitindo aos visitantes a liberdade de observar 

e fotografar à vontade, sem invadir a privacidade dos habitantes locais. 

Os impactos no chamado “tecido social” são os principais componentes das 

questões sociais da comunidade. Tais impactos se referem às mudanças de 
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comportamento e de relacionamento que ocorrem na comunidade em decorrência 

do contato do habitante local com pessoas de fora, de outro país ou de outras 

regiões. Esse tipo de impacto é um dos mais complexos, uma vez que ocorre 

lentamente, o que dificulta o estabelecimento de uma relação direta entre essas 

questões e o turismo. É importante assinalar que os problemas são diretamente 

proporcionais às diferenças entre a comunidade anfitriã e o turista, sejam elas 

econômicas, sociais, religiosas ou culturais. 

Os problemas sociais relativos ao turismo iniciam-se pela construção da 

infraestrutura do turismo, como complexos turísticos (resorts), hotéis, estradas, 

aeroporto etc. Com a criação de canteiros de obra abrigando centenas de pessoas, 

predominantemente homens, questões como alcoolismo, prostituição e crimes 

tornam-se mais frequentes. Apesar de haver pouca literatura sobre o assunto, trata-

se de um problema evidenciado em outras áreas que também envolvem grandes 

obras de construção civil.  

Podemos citar como cenário dos principais impactos sociais na implantação 

de alguns empreendimentos turísticos:  

• A cidade cresce descontroladamente, grandes mudanças em relação à 

procedência de seus habitantes e na estrutura do gênero, uma vez que a 

maioria dos migrantes é composta de homens;  

• Incidência de prostituição adulta e infantil;  

• Doenças sexualmente transmissíveis; 

• Aumento de outras doenças decorrentes de carência de saneamento 

básico; 

• Aumento e proliferação do consumo de drogas;  

• Desemprego, uma vez que o término da execução de grandes obras ou de 

resorts turísticos acaba deixando desempregados tanto trabalhadores 

locais como os provenientes de outras regiões, que migram para a 

localidade apenas em função de determinada empreitada.  

Quando o empreendimento turístico começa a operar, ocorre nova onda de 

migração, dessa vez para trabalhar nas dependências de hotéis e resorts criados na 

região. Tal complementação de mão de obra acontece basicamente por dois 

motivos: baixa escolaridade e experiência dos habitantes locais nas atividades 

relacionadas ao turismo; insuficiência de mão de obra para a ocupação dos postos 

de trabalho criados, principalmente quando grandes empreendimentos se instalam 
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em pequenas localidades. Essa nova migração, aliada ao relacionamento com 

turistas, contribui para o agravamento dos problemas nas comunidades-destinos.  

Outro tipo de migração é a observada pela demanda turística, que também 

força a chegada de ambulantes e vendedores de suvenir de outras localidades para 

as áreas receptivas de turismo. Vale lembrar que os impactos causados pelas 

pessoas que vêm de outras regiões não são apenas sociais. É comum que os 

migrantes não submetidos ao controle social apliquem estratégias ambientalmente 

insustentáveis, colocando em risco a integridade do local. 

Cooper et al. (2001) apresenta uma lista de impactos específicos do turismo:  

 Sexo: o fato de os turistas viajarem para desfrutar de encontros sexuais 

casuais desinibidos não é um fenômeno novo nem somente local, mas o 

mercado do turismo sexual tem crescido em destinações como Tailândia, 

Gâmbia, alguns países da Europa Central e Brasil.  

 Crime: o vínculo entre turismo e crime é difícil de ser estabelecido. Apesar de 

muitos autores sugerirem essa relação, consideram estabelecer se o crime 

aumenta simplesmente por causa da maior densidade populacional ou se 

está especificamente associado ao turismo. Contudo, os crimes contra 

turistas são uma constante nos jornais e noticiários, uma vez que estes são 

um alvo de fácil identificação e que se espera que portem quantidade 

significativa de dinheiro e equipamentos eletrônicos (câmera filmadora e 

fotográfica digital, telefone celular etc.).  

 Saúde: além do problema da Aids, que apresenta ligações com o turismo 

sexual, existem outros que podem decorrer de falhas na infraestrutura de 

saneamento básico. 

 Realocação da população local: essa questão foi observada no litoral norte de 

São Paulo, onde os habitantes locais foram “transferidos”, quer pela venda de 

suas propriedades, quer pela expulsão de terras ocupadas, para locais menos 

nobres e mais distantes da faixa litorânea. Certamente esse deslocamento 

tem impactos não só físicos, mas também culturais e econômicos, causados 

pelo distanciamento da população do mar e dos postos de trabalho criados 

pelo turismo. 

Alguns autores, como Scheyvens (1999), alegam que as comunidades 

politicamente mais “fortes”, ou seja, as que têm senso de coesão e integridade, 

encontram-se mais preparadas para lidar com as questões decorrentes do 
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desenvolvimento, sendo menos afetadas por elas. Nas comunidades em que há 

coesão, certo grau de associativismo e viabilidade econômica, é possível uma maior 

autonomia. Contudo, para as comunidades que não possuem as mesmas 

características, pode ser difícil resistir às formas indesejadas de turismo. Assim, 

parece provável que, como resultado dessa dinâmica, aconteça o fortalecimento e a 

preservação dos mais fortes, enquanto as comunidades mais vulneráveis são 

pressionadas. 

Embora exija esforço e tempo, o envolvimento de um amplo grupo de 

stakeholders no processo de planejamento do turismo traz benefícios significativos 

para a sustentabilidade. A participação de vários stakeholders, com diferentes 

interesses e perspectivas, encoraja a consideração de uma variedade de elementos 

sociais, culturais, ambientais, econômicos e políticos que afetam o desenvolvimento 

sustentável.  

Parte da dificuldade de inclusão da comunidade no processo de planejamento 

está relacionada ao fato de ela não ser uma massa homogênea, mas conter fortes 

divisões de classe, status e poder que levam a problemas de equidade no acesso 

aos recursos e na divisão dos benefícios. No contexto dos países em 

desenvolvimento, a participação das comunidades é ainda mais difícil de ser 

implantada. Os motivos tornaram-se evidentes quando os estudos de participação 

da comunidade no planejamento do turismo surgiram e foram definidos no contexto 

de países desenvolvidos. Mas, nesse caso, temos um forte fator limitante.  

Michell e Reid (2001) admitem que o incentivo para a participação local vem 

da posição de poder do primeiro mundo: é mais fácil promover os princípios da 

participação local no papel, à distância, do que praticá-los. Os quesitos definidos 

pelos autores são: estrutura ampla e democrática, processo de decisão justo e 

eficiente, alto grau de participação individual na tomada de decisões, alto volume de 

propriedade local. Observando esses quesitos como significativos para que a 

comunidade tenha um alto nível de controle e gerenciamento do turismo, fica clara a 

distância entre o arcabouço teórico e a realidade dos países em desenvolvimento. 

Tosun (2000) identifica as três principais limitações para a participação da 

comunidade no Planejamento e Desenvolvimento do Turismo (PDT) em países em 

desenvolvimento: 

• Limitações operacionais: centralização do turismo na administração 

pública ao turismo restringe a influência de grupos comunitários e a 
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coordenação entre os setores público e privado. Por se tratar de uma 

atividade altamente fragmentada, os problemas de coordenação entre as 

empresas do setor privado também são frequentes. Na maior parte dos 

países em desenvolvimento, as informações existentes são insuficientes e, 

mesmo quando coletadas, podem não ser disseminadas de forma 

compreensível entre os cidadãos, inclusive nas comunidades-destino;  

• Limitações estruturais: a introdução do turismo nas localidades requer a 

alocação de recursos financeiros no setor de infraestrutura, além de 

facilidades que, mesmo nos países pobres, seguem padrões 

internacionais. A propriedade e o investimento são duas das variáveis mais 

importantes para que a população possa ter controle sobre o crescimento 

e o estilo de desenvolvimento;  

• Limitações culturais: Nos países em desenvolvimento, a democracia é 

recente ou os instrumentos democráticos existentes não são partilhados 

pela maioria, mas dominados por uma elite. Em geral, as comunidades 

não possuem grupos legalmente constituídos para representá-las. Os 

recursos humanos das comunidades muitas vezes são despreparados, o 

que tem estimulado o influxo de empregados de outras partes do próprio 

país e ainda a ocupação dos poucos cargos atrativos por estrangeiros. A 

participação das comunidades requer tempo, dinheiro e habilidade para 

ser organizada. 

As dificuldades existentes para a inserção das comunidades no planejamento 

da atividade turística, contudo, não justificam o abandono dessa prática, da mesma 

forma que não eliminam o desejo das comunidades de serem sujeitos do 

desenvolvimento. Essa posição fica clara quando a população local afirma que suas 

opiniões sobre o desenvolvimento da comunidade nunca foram ouvidas – e que 

foram excluídos de todos os estágios do processo de planejamento.  

O que existe é a necessidade de se buscar formas mais efetivas de viabilizar 

essa participação. Um caminho possível é o empoderamento dos habitantes locais, 

o que, em última análise, permite que estes decidam acerca das principais diretrizes 

de desenvolvimento que querem para sua região, e como desejam que os custos e 

benefícios sejam divididos entre os diferentes stakeholders. As estratégias de 

turismo devem não apenas ser desenvolvidas com a participação da comunidade, 

mas como uma forma de desenvolvimento da comunidade.  
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De todo modo, os problemas de participação não se limitam à falta de 

envolvimento da comunidade, pois também se estendem ao empresariado. Os 

empresários podem “dominar” o processo de participação, sendo que em alguns 

casos as pessoas mais ativas na tomada de decisões por parte da comunidade na 

formação de políticas tendem a ser “empresários locais cujos rendimentos estão 

ligados ao crescimento e à vitalidade da comunidade”. 

O processo de planejamento do turismo nas comunidades tende a ser 

simplista, ou, em alguns casos, inexistente. Com frequência, as destinações 

turísticas são criadas por um empreendedor, empresa provada ou governo nacional, 

e todo o planejamento parte dessa perspectiva. O ponto crítico é que todos os 

afetados (stakeholders) pelo plano devem ser efetivamente trazidos para o processo 

de planejamento, e não incorporados de forma meramente simbólica (HARDY; 

BEETON; PEARSON, 2002).  

 

2.3 O projeto de requalificação na cidade contemporânea 
 

Podemos admitir que a cidade do século XXI já está desenhada, cabendo às 

gestões e aos profissionais do urbano a formulação de estratégias de intervenção 

nessa cidade, modernizando-a, conferindo-lhe novas qualidades que correspondem 

a novos desejos sociais. Como tal, toda intervenção urbana pode ser vista como um 

ponto de convergência entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 

social. 

Para entender os atuais processos de intervenção dos espaços urbanos é 

preciso, no entanto, analisar a intensidade e a frequência das dinâmicas urbanas 

contemporâneas. Destacamos que uma das principais questões colocadas na pauta 

de discussões dos gestores, investidores e administradores sobre as intervenções 

urbanas é a garantia de sua qualidade aliada à valorização socioeconômica. Tais 

intervenções urbanas acabam recebendo diferentes denominações de acordo com a 

política de implantação dos projetos. Assim, a “renovação”, a “reestruturação”, a 

“revitalização” e a “requalificação”, entre outras, buscam a reinserção econômica dos 

espaços. 

Uma intervenção urbana definida como “requalificação urbana” é 

relativamente recente no âmbito do planejamento urbano, estando associada ao 

interesse crescente pelo patrimônio histórico e ao processo de desindustrialização 
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das cidades. Trata-se de uma forma de atuação associada à cultura urbana e à 

capacidade de atração e desenvolvimento sustentável dos territórios, tendo em vista 

a regeneração dos tecidos físicos e sociais. Nesse sentido, a requalificação no 

contexto urbano será mais um objetivo ou um desejo do que um processo ou uma 

forma de atuação. 

Os pesquisadores Arantes et al. (2000), no entanto, observam que os projetos 

de requalificação urbana miram especialmente a ampliação da capacidade produtiva 

e competitiva das cidades. Essas ações, conduzidas majoritariamente pelo setor 

privado associado ao poder público, constituem-se em estratégias de 

desenvolvimento destinadas a atender prioritariamente os interesses de alguns 

setores econômicos, como o imobiliário, o comercial e o turístico. Essa realidade é 

bem visível na ascensão de cidades-empresas voltadas para o turismo, como 

Gramado, no Rio Grande do Sul, e Campos do Jordão, em São Paulo. 

Assim, a nova questão urbana está concentrada na problemática da 

competitividade urbana. Para atingir essa finalidade, a cidade é “vendida” como uma 

mercadoria, transformada em objeto comercializável de modo a atender os 

interesses do capital, que busca criar condições potenciais de consumo e 

lucratividade. Nessa perspectiva, um projeto de requalificação urbana deve abarcar 

um conjunto de requisitos indispensáveis a essa dinâmica. A parcela da população 

e/ou o espaço urbano que não atende a essa premissa passa a constituir um 

estorvo, um entorno social indesejável a ser superado. 

Em geral, os projetos de requalificação urbana constituem uma carta de 

intenções para uma “cidade-espetáculo” visivelmente conectada à lógica global dos 

espaços urbanos, uma tendência que possui entre seus destaques cidades como 

Barcelona, Curitiba, Montevidéu e Buenos Aires, modelos de gestão e intervenção 

dominantes. O processo de formação das cidades-espetáculo depende da criação 

de um marketing de cidade bem construído e interiorizado na consciência coletiva da 

população. Sánchez (2003, p. 548) define a cidade-espetáculo como sendo: 

 
[...] a cidade-mercadoria, a cidade vendida como produto no 
mercado. Para a potencialização dessa venda, uma 
combinação de transformações materiais e representações, 
reunidas em imagens-síntese, são acionadas como atributos 
mercadológicos do produto-cidade, construído por meio de [...] 
city marketing.  
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A partir da formulação de um discurso de crise, justifica-se a necessidade de 

intervenções. Então, ao requalificar a imagem, o projeto de intervenção agrega a 

seus objetivos a transformação “de algumas áreas em ‘novas centralidades’, 

fragmentos urbanos transformados em nós de atividades e fluxos – empresariais, 

comerciais, de serviços – somados aos espaços da chamada ‘oferta cultural’, 

museus e centros de lazer” (SÁNCHEZ, 2003, p. 499). Para isso, é necessário um 

redesenho do lugar, com base em um modelo internacional, privilegiando a 

instalação de uma infraestrutura adequada e uma substancial atração de setores de 

prestação de serviços. Nesse discurso, a criação de equipamentos culturais e 

turísticos de grife torna-se a chave para o desenvolvimento dos espaços obsoletos. 

Devido à “requalificação” engendrada no espaço urbano, os perfis de 

moradores e usuários se redefinem. A intervenção legitima a segmentação. No lugar 

dos antigos, instalam-se novos representantes em um processo conhecido como 

elitização (GARCIA HERRERA, 2001) ou gentrificação (VAZQUEZ VARELA, 1997; 

SÁNCHEZ, 2003). Os novos usuários, segundo Martínez I Rigol (2003, p. 1), 

caracterizam-se como: 

 
[...] empleados en el creciente sector terciario, con un alto nivel 
de formación y con un nivel económico medio y alto, ocupaban 
barrios de la clase trabajadora contribuyendo al 
desplazamiento de la población residente. 

 

Sánchez aponta também a existência de uma rede global na qual operam 

fluxos informacionais associados à cidade-tipo, imbricados nos processos 

constituintes de um mercado global de cidades. O capitalismo reorganiza a produção 

subordinada às cidades e aos centros de decisão, implica a compra e venda do 

espaço na escala mundial (SÁNCHEZ, 2003, p. 552). A ascensão desse mercado 

global ligado às finanças e aos serviços especializados contribuiu para a expansão 

das funções decisionais e da demanda por esses serviços a partir das empresas. 

Sassen (1998, p. 35) considera que a combinação da dispersão geográfica das 

atividades econômicas e da integração dos sistemas, que está no centro da atual 

era econômica, contribuiu para o papel estratégico desempenhado pelas grandes 

cidades. Estas não perderam suas funções de comando, pelo contrário, 

concentraram-nas. A cidade tornou-se o campo privilegiado para o setor financeiro e 
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de serviços especializados, construindo mercados, concentrando geograficamente 

as transações (SANTOS, 2002b). 

Desse modo, as cidades não se internacionalizaram através da associação 

das condições locais ao capital produtivo e o financeiro na escala global. Trata-se, 

contudo, de um movimento contraditório, que amplia as diferenças intraurbanas pela 

centralização espacial e concentração do capital no território (CORRÊA, 1996). Do 

nosso ponto de vista, tanto a política de turismo do Prodetur para o estado do Ceará 

como o Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar vão nesse caminho. 
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3 POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO: O PRODETUR 
 

3.1 Trajetória institucional e marco legal da política de turismo 
 

O Prodetur/NE é uma política pública de crédito ao turismo destinado ao setor 

público tanto no nível estadual quanto no municipal, que foi concebido no início da 

década de 1990 pelo Governo Federal, através do Ministério dos Esportes e 

Turismo, e elaborado em parceria com o BNDES, o BNB, o BID e os governos 

estaduais nordestinos. Esse programa tem por objetivo criar condições favoráveis à 

expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na região Nordeste. Em sua 

primeira fase, a área de abrangência do Prodetur/NE engloba os nove estados 

nordestinos, além do norte de Minas Gerais e Espírito Santo, onde sua atuação 

ocorre por meio do financiamento de obras de infraestrutura (saneamento, 

transportes, urbanização e outros), projetos de proteção ambiental e do patrimônio 

histórico e cultural, projetos de capacitação profissional e fortalecimento institucional 

das administrações de estados e municípios. 

O Prodetur/NE foi desenvolvido a partir de estudos encomendados pelo 

BNDES no começo da década de 1990, buscando identificar atividades econômicas 

na região Nordeste que pudessem prosperar, caso fossem desenvolvidas. A 

conclusão desses estudos identificou que uma das oportunidades mais viáveis para 

a região era o turismo, pelo fato de a região Nordeste apresentar recursos cênicos 

naturais (como praias e serras) e culturais (edificações coloniais e religiosas) 

significativos, além de mão de obra em abundância e com custos relativamente 

baixos. Em 1994, o BNDES inaugurou o Programa Nordeste Competitivo (PNC) e, 

após negociações envolvendo a já extinta Sudene, o Banco do Nordeste, o BID, o 

então Ministério dos Esportes e Turismo e os estados do Nordeste, foi criado o 

Prodetur/NE, cuja primeira fase foi iniciada ainda em 1994. 

Nos anos 1980, com a importância crescente do turismo no cenário mundial, 

o país passou a discutir e a revisar conceitos sobre o turismo e os limites dos 

investimentos privados. No primeiro governo civil após a ditadura militar, o Governo 

de José Sarney aprovou o Decreto nº 2.294, de 21/11/1986, que estabeleceu 

normas de exercício e exploração da atividade, limitando o papel da Embratur como 

fiscalizadora do sistema. No Governo Collor de Mello, a Lei nº 8.181, de 28/03/1991, 

designou a Embratur como responsável pela formulação, coordenação e execução 
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da Política Nacional de Turismo formalmente instituída através do Decreto nº 448, de 

14/02/1991. 

A Embratur foi reestruturada através da Lei 8.181, de 28 de março de 1991, e 

denominada Instituto Brasileiro de Turismo, agora com o objetivo de oferecer apoio 

técnico e financeiro para a dinamização do setor. Um dos desdobramentos das 

discussões que conduziram essa reestruturação diz respeito à adoção de diretrizes 

para o setor, também visando a reduzir os desequilíbrios entre regiões do país, 

mantendo-se uma preocupação existente desde o final dos anos 1950. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, a Embratur definiu a Política 

Nacional para o Turismo (PTN) para o período 1996-1999, na qual se contemplava 

também reduzir as diferenças regionais. Assim, a PTN foi estruturada em quatro 

grandes eixos estratégicos: 1) implantação da infraestrutura básica e turística; 2) 

capacitação profissional para melhorar a qualidade dos serviços turísticos 

oferecidos; 3) modernização da legislação e descentralização da gestão de turismo 

para adequá-lo à realidade do mercado mundial; e 4) promoção da imagem do país 

internamente e no exterior, por meio de ampla campanha de marketing. 

A PTN resultou em 23 programas específicos, entre os quais o Prodetur, 

direcionados às cinco regiões do país: Nordeste (sol e praia), Amazônia e Centro-

Oeste (ecoturismo), Sul (enfoque no Mercosul) e Sudeste (enfoque individualizado a 

cada estado da região). No caso específico da região Nordeste, a estrutura 

necessária à dinamização da atividade do turismo também incluiu aquela já 

disponível, resultante das políticas direcionadas à região com vistas a reverter o 

atraso e a inserção periférica no contexto da economia nacional.  

No que se refere ao marco legal da política de turismo no Brasil, pode-se 

destacar um processo cronológico que revela uma sequência de normas e 

regulamentos capazes de esclarecer a trilha que leva à criação do Prodetur. 

Apresentamos, a seguir, sucintamente esse percurso:  

I - De 1930 a 1945. 

Inicialmente, as políticas públicas de turismo existiram exclusivamente para 

regulamentar o setor de agências de viagens. Isso levou o poder público, em 1940, a 

criar condições oficiais para que os diferentes agentes privados, envolvidos com o 

turismo no país, organizassem a atividade, constituindo de fato um setor da 

economia. 

Decreto-Lei nº 406, de 04/05/1938: primeiro diploma legal sobre a atividade 
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turística no país; regulamenta a venda de passagens para viagens aéreas, 

marítimas ou terrestres pelas respectivas companhias, armadores, agentes, 

consignatórios e pelas agências autorizadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (CERQUEIRA; FURTADO; MAZARO, 2009). 

Decreto-Lei nº 2.440, de 23/07/1940: dispõe sobre o funcionamento e atuação 

de empresas e agências de viagens e turismo. 

II - De 1945 a 1958. 

Neste período houve poucas ações nas políticas públicas de turismo no 

Brasil. 

III - De 1958 a 1969. 

Decreto nº 44.863, de 21/11/1958: instituiu a Comissão Brasileira de Turismo 

(Combratur), subordinada diretamente à Presidência da República. A partir dessa 

data, as prioridades das políticas públicas de turismo começam a se transferir da 

organização das agências de viagens e turismo para a ampliação e modernização 

do parque hoteleiro do país. 

Decreto-Lei nº 55, de 18/11/1966: definiu o Plano Nacional de Turismo e criou 

a Embratur. Considera-se que esse decreto permitiu a evolução do turismo no país, 

ao criar instrumentos específicos do setor, e a atividade começa a ser reconhecida 

como capaz de diminuir as desigualdades regionais. 

No fim da década de 1960, vale destacar duas resoluções: a CNTur 31, de 

10/04/1968, que estabelece o Plano de Prioridade de Localização de Hotéis; e a 

CNTur 71, de 10/04/1969, que cria o Plano Nacional de Turismo (Plantur). 

IV - De 1970 a 1989. 

O Decreto-Lei nº 55/66, de 1971, cria o Fundo Geral de Turismo (Fungetur). O 

fundo veio dar continuidade à política voltada para a ampliação da rede hoteleira no 

Brasil. Na década de 1980, o país passa por uma forte crise econômica e há uma 

redução significativa nos incentivos fiscais.  

V - De 1990 a 2000. 

Lei nº 8.181, de 28/03/1991, art. 2º: Reestruturação da Embratur, que passa a 

ser autarquia especial, passando a denominar Instituto Brasileiro de Turismo, com a 

finalidade de formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de 

Turismo (PNT). 

Portaria Conjunta n° 1, de 29/11/1991: cria o Prodetur/NE, abrangendo todos 

os estados nordestinos e a região do norte de Minas Gerais. Programa de crédito 
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para o setor público tanto no nível estadual quanto no municipal, para obras de 

infraestrutura (saneamento, transportes, urbanização e outros), projetos de proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural, projetos de capacitação profissional e 

fortalecimento institucional das administrações de estados e municípios. 

Com o conhecimento desses resultados observados, durante as negociações 

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

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

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

da incorporação dos princípios do Desenvolvimento Sustentável. 

VI - De 2000 a 2010. 

O Prodetur Nacional, Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo, 

veio complementar o Prodetur I e II, programas lançados ainda na década de 1990 e 

início dos anos 2000 respectivamente (ARAÚJO, 2009). Segundo o Ministério do 

Turismo, o programa foi lançado em 28 de janeiro de 2007, pelo Governo Federal 

em abrangência nacional, com financiamento inicial de 1,6 bilhões de dólares, 

visando a aumentar a competitividade dos destinos turísticos do país e consolidar a 

política de turismo nacional por meio de um modelo de gestão pública 

descentralizada e cooperativa. 

De acordo com o relatório do PAC (2010), o programa prevê um investimento 

total de R$ 503,9 bilhões de reais, que serão gastos prioritariamente em transportes 

e infraestrutura, em energia e em habitação e saneamento nos estados brasileiros, 

concentrando maior parte dos investimentos que serão gastos na região Nordeste e 

na região Sudeste do país (PAC, 2010). No Ceará, os gastos para apoiar o turismo 

totalizam R$ 61,7 milhões, destinados a rodovias, aeroportos e transporte. 

VII - De 2010 a 2014. 

O Prodetur Nacional (2010-2015) possui ações regionais, estaduais e 

municipais, ou seja, os próprios estados da Federação possuem autonomia para 

escolher a carta de crédito de financiamento e as localidades beneficiadas (SILVA, 

2010). Entretanto, para conquistar uma carta de crédito do BID ou da Confederação 

Andina de Financiamento (CAF), os estados e municípios deviam elaborar suas 

próprias cartas-consulta, contendo objetivos, metas, orçamento e a aplicação dos 

investimentos por área. Além disso, após as aprovações das cartas, os estados 

precisam iniciar as obras com o dinheiro do tesouro estadual ou municipal para 

assim efetivar e receber a quantia total do financiamento (SILVA, 2010).  
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Com o programa, o Ceará se destaca tanto em sua presteza na produção da 

carta consulta, como sendo o estado que conquistou a maior quantia de 

investimento do programa. Em 2010, o governo do estado assinou, através do 

Prodetur Nacional, um financiamento de US$ 250 milhões com o BID. Segundo a 

Cofiex (2011), o governo cearense investiria nas regiões turísticas, em cinco anos, 

(2010-2015), um montante de 350 milhões, o qual supera todas as outras cartas 

consultas. Em 2012, a Prefeitura de Fortaleza (CE) e a Corporação Andina de 

Fomento (CAF) assinam contrato de financiamento de US$ 50 milhões para 

aplicação na realização de obras na Beira-Mar e Praia do Futuro.  

Os quadros 1 e 2 sintetizam a cronologia da legislação destinada ao turismo 

no Brasil.63 

 

Quadro 1 – Cronologia e fatos marcantes da legislação turística do Brasil (I) 
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1938 O Decreto-Lei (DL) nº 406 dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território 
nacional. 

1939 

Getúlio Vargas, então presidente, criou, com o DL nº 1.915, o DIP (Departamento 
de Imprensa e Propaganda), diretamente subordinado ao Presidente da 
República. O DIP era constituído de cinco divisões e mais serviços auxiliares. 
Uma dessas divisões era a de Turismo, que pode ser considerado o primeiro 
organismo oficial de turismo da administração pública federal. 

1940 
Com o DL nº 2440, o governo estabelece como obrigatório para as agências de 
viagens e turismo o registro para funcionamento e a autorização para a 
realização de viagens coletivas e excursões. 

1958 É criada a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur) através do DL nº 44.863, 
atribuindo-lhe a função de planejamento do turismo em nível nacional. 

1959 Subordinação direta da Combratur à Presidência da República. 
1962 Extinção da Combratur através do Decreto nº 572. 

1966 
Retomando o estímulo à atividade turística, é definido um Sistema Nacional de 
Turismo que aponta as diretrizes para a política nacional de turismo, sendo 
criada a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional de 
Turismo (CNTur), regulamentados através do DL nº 55. 

1968 

É estipulado o imposto sobre serviço de qualquer natureza, sancionado o DL nº 
406, que incide sobre quase todos os setores turísticos, como planejamento, 
organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres; 
organização de festas e recepções; agenciamento, organização, promoção e 
execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e 
congêneres; transportes; hospedagem em hotéis, motéis, pensões e 
congêneres. Anos depois, esse decreto veio sofrer alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n° 834/69, pela Lei Complementar n° 56/87 e pela Lei Complementar 
nº 116/2003. 
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1971 
A fim de fomentar a atividade, o governo central regulamenta pelo DL nº 1.191, o 
Fundo Geral de Turismo (Fungetur), gerido pela Embratur e destinado a prover 
recursos para o financiamento de obras, serviços e atividades consideradas de 
interesse para o desenvolvimento do turismo nacional. 

1974 
Através do DL nº 1.376, é criado mais um fundo de financiamento de projetos de 
desenvolvimento turístico, o Fundo de Investimento Setorial (Fiset), tendo suas 
contas operadas pelo Banco do Brasil, e utilizado sob a supervisão da Embratur 
para ações em áreas específicas do setor turístico. 

1977 

Duas leis sancionadas neste ano marcam o avanço do turismo brasileiro. A Lei 
nº 6505 tratou da regulamentação das atividades e serviços turísticos e 
estabeleceu as condições para seu funcionamento e fiscalização. Já a Lei nº 
6513 foi aprovada como resposta aos compromissos gerados na Convenção do 
Patrimônio Mundial da Unesco (1972), estabelecendo critérios para a 
conservação do patrimônio natural e cultural como valor histórico. 

1980 

Com os DL nº 84.910 e 84.934, o governo pretendeu concretizar o processo de 
regulamentação da atividade do turismo no Brasil. O DL nº 84.910 regulamentou 
os meios de hospedagem, restaurantes e acampamentos turísticos. Já o DL nº 
84.934 versou sobre o registro, as atividades, os serviços e o funcionamento das 
agências de viagens. 

1982 Com o DL nº 87.348, o governo disciplinou a prestação de serviços de transporte 
turístico de superfície. 

1984 
Sancionado o DL nº 89,707, que regulamentava a operação das empresas 
prestadoras de serviços para a organização de congressos, seminários, 
convenções e eventos congêneres. 

 
 

Quadro 2 – Cronologia e fatos marcantes da legislação turística do Brasil (II) 
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1986 
Baseado nos princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência, o DL nº 2.294 
encerrou o intervencionismo estatal, extinguindo o registro obrigatório das 
empresas turísticas e tornando livre o exercício da atividade turística no Brasil. 

1988 

Sancionada a Constituição Federal, onde, em seus artigos 6°, 24 e 180, 
explicitam, respectivamente, sobre os princípios do direito ao lazer, da proteção 
ao patrimônio turístico e da responsabilidade por danos a bens e direitos de valor 
turístico e do compromisso que a União, os estados e municípios tinham em 
promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico. 

1991 
Sancionada a Lei nº 8.181, dando nova denominação à Embratur, agora Instituto 
Brasileiro de Turismo, transformada em autarquia vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Regional da Presidência da República. 

1992 O DL nº 448 regulamenta dispositivos da Lei nº 8.181/91 e dispõe sobre a 
Política Nacional de Turismo, sob coordenação e execução da Embratur. 

1993 Reconhecimento da profissão de Guia de Turismo com a Lei nº 8.623 e a 
regulamentação dela com o DL nº 946. 

2003 

A Lei nº 10.683 cria o Ministério do Turismo (MTur), que incorporou a Embratur, 
e cria uma nova organização administrativa do turismo em nível nacional: 
Embratur (promoção e marketing do produto turístico brasileiro), Secretaria 
Nacional de Políticas de Turismo (planejamento e articulação) e Secretaria 
Nacional de Desenvolvimento do Turismo (implantação de infraestrutura 
turística). Também com essa lei foi criado o Conselho Nacional de Turismo e o 
até então não criado Fórum Nacional de Secretários de Estado do Turismo. 
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2004 
Publicado o DL nº 4.898, que transfere competências da Embratur para o 
Ministério do Turismo, enquanto o DL nº 5.203 dispõe sobre a estrutura 
regimental do Ministério. 

2005 O DL nº 5.406 regulamenta o cadastro obrigatório para fins de fiscalização das 
empresas prestadoras de serviços turísticos no País. 

2007 Lei nº 11.637, de 28 de dezembro de 2007 – Dispõe sobre o programa de 
qualificação dos serviços turísticos e do Selo de Qualidade Nacional de Turismo. 

2008 
É aprovada e sancionada a Lei nº 11.771, mais conhecida como Lei Geral de 
Turismo, que define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor do turismo. Revogadas as Leis nº 6.505/77 
e o DL nº 2.294/86 e dispositivos da Lei nº 8.181/91. 

2009 
Portaria 160, de 5 de novembro de 2009 – Regulamenta as competências a 
serem observadas pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Caixa Econômica 
Federal e sua forma de atuação nos procedimentos administrativos relacionados 
aos contratos de repasse e outros instrumentos congêneres. 

2010 
Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010 – O Decreto nº 7.381 regulamenta 
a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. 

2011 Portaria 126, de 26 de julho de 2011 – Dispõe sobre a criação do Centro de 
Informações Turísticas 2014 (CIT-14). 

2011 Portaria 130, de 26 de julho de 2011 – Institui o Cadastro dos Prestadores de 
Serviços Turísticos (Cadastur), o Comitê Consultivo do Cadastur (CCCad). 

2011 
Portaria 128, de 26 de julho de 2011 – Institui o Comitê Interministerial de 
Facilitação Turística (CIFat), criado pela Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 
2008, e designa seus membros titulares e suplentes. 

2011 
Portaria 127, de 28 de julho de 2011 – Dispõe sobre delegação de competência 
do Ministério do Turismo (MTur) a órgãos da administração pública estadual, 
municipal e do Distrito Federal, para cadastramento, classificação e fiscalização 
dos prestadores de serviços turísticos. 

2011 Publicada a Portaria 162, de 26 de agosto de 2011 – Cria o Programa Turismo de 
Fronteiras (Frontur). 

2011 

Portaria nº 268, de 22 de dezembro de 2011. Dá nova redação aos artigos 13 e 
15 da Portaria nº 177, de 13 de setembro de 2011, que estabelece o Sistema 
Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos), regulamenta a adoção da Ficha 
Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) e do Boletim de Ocupação Hoteleira 
(BOH). 

Fonte: Adaptado de Cruz (2002), Badaró (2003) e Fernandes (2007) por Cerqueira, Furtado, Mazaro (2009) com 
readaptação e complemento próprio. 

 
 
3.2 O Prodetur Nacional 

 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), criado pelo Governo 

Federal no âmbito do Ministério do Turismo (MTur) 13 em 29/11/1991 pela Portaria 

Conjunta 001, por iniciativa da Sudene e apoio da Embratur (GOMES, 1998), tem 

por objetivo o financiamento de programas regionais para a captação de recursos 

                                                 
13 A Lei nº 10.683 de 28/05/2003, que criou o Ministério do Turismo e o cargo de Ministro do Turismo 
e o artigo 27, XXIII, definiu a competência para definir ações e estratégias de gestão que atribuíam 
poderes e competências administrativas para outros órgãos – designadamente o Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur). 
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junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O primeiro desses 

programas foi o Prodetur Nordeste, que já se encontra em sua segunda fase, 

seguido pelo Proecotur (região Norte) e Prodetur Sul (região Sul e MS). 

Diante do êxito do Prodetur/NE, uma iniciativa importante por parte do MTur 

foi ter instituído o processo de criação do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

no Sudeste, Goiás e Distrito Federal – Prodetur JK em 2006, que teria como 

beneficiários diretos os estados e municípios da região Sudeste, Goiás e Distrito 

Federal, em cujos polos turísticos deveriam ser realizados investimentos que 

pudessem promover o desenvolvimento turístico sustentável, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida das populações que residem naquelas localidades. 

Tratou-se de iniciativa inédita para a região, uma vez que ainda não havia sido 

contemplada por programa federal voltado ao desenvolvimento regional com base 

no turismo. 

O Prodetur tomou, então, caráter nacional, passando a se denominar 

Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Nacional), 

englobando os citados programas e estendendo-se a outras regiões brasileiras. 

Foram orientados pela Política Nacional de Turismo, esperando-se que a execução 

dos novos programas atendesse às especificidades de cada uma das regiões do 

País. O objetivo principal do Prodetur Nacional foi gerar condições que facilitem a 

consecução das metas do Plano Nacional de Turismo 2007-2010; e os objetivos 

específicos são: (i) contribuir para aumentar a capacidade de competição dos 

destinos turísticos brasileiros; e (ii) consolidar a política turística nacional, por meio 

de gestão pública descentralizada, participativa e em cooperação com os diferentes 

níveis da Administração Pública (federal, estadual e municipal). 

O apoio do BID ao Prodetur Nacional se dá por meio de uma Linha de Crédito 

Condicionado para Investimento (CCLIP), instrumento idôneo para avançar rumo a 

um modelo de desenvolvimento turístico, a partir do qual os investimentos dos 

governos estaduais e municipais respondem tanto às especificidades próprias como 

a uma visão integral do turismo no Brasil, tal qual preconiza o Plano Nacional de 

Turismo. Podem qualificar-se como mutuários os estados, os municípios e as 

entidades de personalidade jurídica própria que integrem a administração turística 

pública de âmbito federal, estadual ou municipal. 

Para alcançar seus objetivos, o Prodetur Nacional se apoia no financiamento 

de projetos de desenvolvimento turístico organizados em cinco componentes 
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descritos a seguir:  

(I) Estratégia de produto turístico 

Conceitualmente, o produto turístico relaciona-se diretamente com a 

motivação em viajar a um destino. Tem como base os atrativos (naturais e culturais, 

tangíveis ou intangíveis) que originam o deslocamento do turista a um espaço 

geográfico determinado, e inclui os equipamentos e serviços necessários para 

satisfazer a motivação da viagem e possibilitar o consumo turístico. 

Por isso, é importante desenvolver uma estratégia coerente na qual se 

priorizem os produtos que melhor consolidem com maior eficiência a imagem de 

cada destino, gerando maior rentabilidade em curto, médio e longo prazo. Nesse 

contexto, as atividades desse componente se concentrarão nos investimentos 

relacionados com o planejamento, a recuperação e a valorização dos atrativos 

turísticos públicos necessários para promover, consolidar ou melhorar a 

competitividade dos destinos em modalidades ou tipos específicos de turismo. O 

componente também integra as ações destinadas a alinhar os investimentos 

privados em segmentos ou nichos estratégicos, bem como aquelas destinadas a 

melhorar a competitividade dos empresários turísticos, por meio do aprimoramento 

da organização setorial, da qualidade dos serviços e do acesso a fatores produtivos. 

(II) Estratégia de comercialização 

Este componente contempla ações destinadas a fortalecer a imagem dos 

destinos turísticos e a garantir a eficiência e eficácia dos meios de comercialização 

escolhidos. 

(III) Fortalecimento institucional 

Este componente integra ações orientadas a fortalecer a institucionalidade 

turística, por meio de mecanismos de gestão e coordenação em âmbito federal, 

estadual, local e do setor privado, e do apoio à gestão turística estadual e municipal 

(reestruturação de processos internos, equipamento, desenvolvimento de software, 

capacitação e assistência técnica). 

(IV) Infraestrutura e serviços básicos 

Este componente integra todos os investimentos em infraestrutura e de 

serviços não vinculados diretamente a produtos turísticos, mas necessários para 

gerar acessibilidade ao destino e dentro dele (infraestrutura de acesso e transporte) 

e satisfazer as necessidades básicas do turista durante sua estada, em termos de 

água, saneamento, energia, telecomunicações, saúde e segurança. 



67 
 

 

(V) Gestão ambiental 

Este componente é dirigido à proteção dos recursos naturais e culturais, que 

constituem a base da atividade turística, além de prevenir e minimizar os impactos 

ambientais e sociais que os diversos investimentos turísticos possam gerar. Dentre 

as ações previstas, estão incluídas a implantação de sistemas de gestão ambiental, 

as avaliações ambientais estratégicas, estudos de impacto ambiental, entre outros. 

O Prodetur Nacional se encaixa como uma política pública que tem um viés 

de política estrutural, conjuntural e por demanda, com o objetivo de fortalecer a 

Política Nacional de Turismo alinhando os investimentos regionais, estaduais e 

municipais a um modelo de desenvolvimento turístico nacional, buscando, com isso, 

gerar empregos e diminuir as desigualdades regionais. É estrutural quando 

contempla obras de engenharia de longa duração. Conjuntural quando segue 

direção e readequação de plano do governo federal para qualificação das regiões 

turísticas e indícios de natureza por demanda quando alcança demandas da 

sociedade organizada. A estrutura institucional do Programa Prodetur Nacional foi 

delineada visando à integração dos distintos níveis de execução e controle com o de 

participação e controle social, conforme apresentado a seguir. 
 

Quadro 3 – Articulação das instituições participantes do Prodetur Nacional 

 
Fonte: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/programas_acoes/ 

regionalizacao_turismo/downloads_regionalizacao/Regulamento_Operacional.pdf. Acesso em 24 abr. 2014. 
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Quadro 4 – Estrutura institucional do Prodetur Nacional 

 
Fonte: Ministério do Turismo – Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur/NE Fase II – 

BID – BNB – Regulamento Operacional. 
 
 

Quadro 5 – Organograma do Ministério do Turismo 

 
Fonte: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/organograma/. Acesso em 24 abr. 2014. 
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Quadro 6 – Organograma do Departamento de Programas Regionais de Desenvolvimento 
do Turismo 

 

Departamento de 
Programas Regionais de 

Desenvolvimento do 
Turismo

 DPRDT

Coordenação-Geral de 
Programas Regionais I

CGPRI

Coordenação-Geral de
Programas Regionais II

CGPRII

Coordenação-Geral de
Apoio ao Prodetur

 CGPTUR

Coordenação-Geral de
Uso de Recursos 

Federais
CGRF  

 
Fonte: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/organograma/dprdt.html. Acesso em 10 maio 2014. 

 

 

3.3 O Prodetur Nordeste 
 

O Prodetur/NE, que a rigor antecede o Prodetur Nacional, nasce de uma 

associação entre a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a 

Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), através da Portaria Conjunta n° 1, de 

29/11/1991, envolvendo a Presidência da República, quatro ministérios e, para sua 

coordenação, um Comitê Consultivo com representantes de cada um dos órgãos 

federais e estaduais, estes últimos representados pela Comissão de Turismo 

Integrado do Nordeste (CTI/NE). 

Embora tenhamos feito uma periodização mais detalhada, segundo Cruz 

(2000), existem três fases de políticas públicas turísticas no Brasil: a) pré-história 

jurídico-institucional (1938-1966), em que o turismo é considerado como atividade, 

porém resume-se praticamente à divisão institucional; b) fase moderada (1966-

1991), com vários planos e planejamentos, porém de forma discreta e desarticulada; 

c) ápice (a partir de 1991), com o Prodetur/NE articulando principalmente o Nordeste 

brasileiro. 

Nessa conjuntura, os estados brasileiros colocam em seus planejamentos 

governamentais ações e políticas direcionadas ao turismo, porém de forma discreta. 

O programa tem como objetivo central o desenvolvimento turístico regional, 

estruturado e concebido pelo Governo Federal e pelos estados, para financiar a 

implantação de infraestrutura de suporte ao turismo, propiciando e incentivando 

investimentos da iniciativa privada para implantação de equipamentos turísticos. É a 
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primeira experiência no campo de desenvolvimento turístico regional a ser 

implementada no país, com financiamento externo. 

O Prodetur/NE visa também a fortalecer a Política Nacional de Turismo e 

consolidar a gestão turística de modo democrático e sustentável, alinhando os 

investimentos regionais, estaduais e municipais a um modelo de desenvolvimento 

turístico nacional, buscando, com isso, a geração de emprego e renda, em especial 

para a população local. Esse programa específico foi desenvolvido a partir de 

estudos encomendados pelo BNDES no começo da década de 1990, para se 

identificar as atividades econômicas que apresentariam vantagens competitivas 

desenvolvidas na região Nordeste. Sendo assim, os objetivos específicos do 

programa são: aumentar o turismo receptivo; aumentar a permanência do turista no 

Nordeste; induzir novos investimentos na infraestrutura turística; gerar emprego e 

renda na exploração direta e indireta da atividade turística. 

Em 1994, teve início a primeira fase do Prodetur/NE, quando o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) inaugurou o Programa 

Nordeste Competitivo (PNC), com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), e, após negociações envolvendo a Sudene, o Banco do 

Nordeste (BNB), o BID, o Ministério dos Esportes e Turismo e os estados do 

Nordeste. 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE II), 

desenvolvido posteriormente, visava a dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento do setor de turismo na região Nordeste do Brasil, iniciado com o 

Prodetur/NE I, expandindo-se ainda para o nordeste dos estados do Espírito Santo e 

de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha, através do financiamento dos 

investimentos necessários em ações no âmbito estadual e municipal voltadas para o 

desenvolvimento da capacidade de gestão, além da infraestrutura, objetivando 

compatibilizar a disponibilidade de serviços públicos com o crescimento esperado do 

turismo, nas áreas de intervenção. 

 

Tabela 1 – Prodetur/NE I: custo estimado em 1997 por componente 

COMPONENTE 
FONTES DE FINANCIAMENTO (em US$ mil) 

BID LOCAL TOTAL % 

1 Engenharia e Administração 15.000 37.300 52.300 7,8 

2 Desenvolvimento Institucional 18.800 11.200 30.000 4,5 
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3 Custos Diretos de Obras 
Múltiplas 252.200 46.400 298.600 44,6 

4 Aeroportos 110.000 110.000 220.000 32,8 
5 Custos de Operação 0 9.500 9.500 1,4 
6 Contingências 0 0 0 0,0 
7 Custos Financeiros 4.000 55.600 59.600 8,9 

Total 400.000 270.000 670.000 100,0 
Fonte: Project Completion Report – PCR (Anexo A do Contrato 841/OC), Banco do Nordeste (2005). 

 

Tomando como base os resultados do Prodetur/NE I e para assegurar que os 

futuros investimentos no setor promoverão o crescimento do turismo de forma 

sustentável e responsável em longo prazo, foram introduzidos novos conceitos e 

mecanismos, tais como a criação e implantação de polos de turismo, o processo de 

planejamento setorial integrado e participativo e o fortalecimento da capacidade de 

planejamento e de gerenciamento ambiental, administrativo e fiscal. 

A estratégia do Prodetur/NE II está desenhada de forma que os investimentos 

e ações devem, obrigatoriamente, ser priorizados nas áreas das municipalidades 

daqueles polos de turismo que integraram o Prodetur/NE I, ou que de alguma 

maneira sofreram impacto em sua implantação. O objetivo estratégico é consolidar, 

completar e complementar todas as ações necessárias para tornar o turismo 

sustentável nessas áreas, em benefício da população local, antes de sua expansão 

a novos polos. 

A experiência adquirida com a execução do Prodetur/NE I permitiu a utilização 

de novos conceitos e estratégias na estruturação da sua segunda fase, tais como: 

• Definição das áreas a serem beneficiadas pelas ações do programa, com 

base no conceito de polos turísticos (espaço geográfico claramente definido, 

com pronunciada vocação para o turismo, envolvendo atrativos turísticos 

similares e/ou complementares). 

• Realização de planejamento participativo, integrado e sustentável para o 

desenvolvimento do turismo nos polos turísticos selecionados. 

• Foco em ações visando ao benefício da população local – desenvolvimento 

humano e social. 

• Priorização de ações que visam à mitigação de passivos ambientais, 

associados a alguns dos projetos do Prodetur/NE I.  

• Priorização de ações necessárias para completar e complementar os 

investimentos da primeira fase do programa. 
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• Fortalecimento da gestão municipal. 

Esses conceitos foram utilizados para o desenho/estruturação do Prodetur/NE 

II, iniciado em 1999, estabelecendo que todos os investimentos estejam inseridos 

em um Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). Este, 

de acordo com o programa, deve ser elaborado para cada polo turístico, e nele 

devem ser priorizadas ações de reparação dos passivos ambientais relacionados à 

primeira fase do Prodetur/NE e ações de fortalecimento da capacidade local de 

gestão do turismo, anteriormente a novos investimentos em infraestrutura. Também 

é previsto que esse planejamento seja realizado de maneira participativa e que a 

versão final do plano seja validada por um “Conselho de Turismo do Polo”, a ser 

formado para garantir, entre outras coisas, o diálogo constante entre a sociedade e 

os órgãos executores do programa. 

 

3.4 O Prodetur no estado do Ceará 
 

Com a constituição da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em 1973, 

ações econômicas são direcionadas à área do desenvolvimento visando sempre à 

sustentabilidade, principalmente vinculadas à indústria. Em paralelo, estratégias de 

desenvolvimento ligadas ao turismo são constituídas de forma a agregar o litoral e a 

metrópole, embora de modo coadjuvante ou secundário. Apesar de alguns esforços 

para o desenvolvimento da atividade turística e para a implantação de infraestrutura 

na RMF nos anos 1980, é somente no Governo das Mudanças (1987-1990) que o 

turismo tem um papel importante no planejamento e no desenvolvimento econômico 

do estado do Ceará, promovendo significativas modificações socioespaciais e 

políticas. 

Desde a década de 1980, há um forte direcionamento das políticas para 

consolidar o estado como um dos principais destinos das rotas do turismo nacional e 

internacional. “Sol, areia, jangadas e coqueiros passaram, então, a compor a 

imagem do Ceará turístico [...]” (ALMEIDA, 1996, p. 196), em detrimento das 

tradicionais representações da seca, dos flagelados e dos retirantes que 

alimentavam a mídia e o imaginário nacional. 

Por volta de 1971, de acordo com Benevides (1998), era constituída a 

Empresa Cearense de Turismo (Emcetur) e, em 1989, elabora-se o I Plano 

Integrado de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Ceará (Prodeturis), prova 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/pdits.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_conselhos.asp
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do forte apelo ao “turismo de sol e praia”, quando o então governo de Tasso 

Jereissati lançou o programa destinado ao desenvolvimento do turismo em áreas 

prioritárias do litoral. 

O Prodeturis, de acordo com a Setur/CE (1998, p. 58) visava a possibilitar o 

ordenamento do espaço litorâneo, orientando o uso e a ocupação do solo voltado 

para as atividades turísticas. Estabelece como condicionantes para o 

desenvolvimento da atividade a questão ambiental, física e cultural das populações. 

O documento apresenta-se como guia para investidores e roteiro de programas, 

servindo de base para o planejamento do Prodetur/NE I. 

O Prodeturis dividiu o litoral em quatro regiões turísticas, procurou criar as 

condições necessárias para dotar de infraestrutura, acessibilidade, preservação 

ambiental, instrumentalização dos meios destinados à regulamentação, controle de 

uso e ocupação do solo, e elaborou o zoneamento turístico. Pretendia assegurar 

confiabilidade aos empreendimentos turísticos (CORIOLANO, 2002, p. 68-69). 

Em 1992, o Prodeturis foi incorporado a uma proposta maior – o Programa de 

Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste, o Prodetur/NE, o qual 

selecionou áreas específicas para investimentos turísticos no litoral de cada estado 

nordestino. No Ceará, a área escolhida para o Prodetur/CE foi a Região II do 

Prodeturis, que compreende seis municípios do litoral oeste cearense, indo do 

Lagamar do Cauípe, em Caucaia, até a Praia da Baleia, em Itapipoca. 

Esses programas fizeram com que o litoral cearense (em especial, a capital 

Fortaleza) fosse privilegiado nos investimentos em infraestrutura e na recepção dos 

turistas, embora o estado divulgasse o interesse de consolidar o tripé “litoral-serra-

sertão”. 

Fortaleza é o portão de entrada do turismo cearense e divide os 573 km do 

litoral do estado em duas partes: o litoral leste ou a Costa do Sol Nascente, com 210 

km que se estendem da capital ao município de Icapuí, na fronteira com o Rio 

Grande do Norte; e o litoral oeste ou Costa do Sol Poente, que compreende 363 km 

entre Fortaleza e o município de Barroquinha, na fronteira com o Piauí. São praias, 

falésias, cordões de beachrocks, pontas litorâneas rochosas, barreiras e flechas 

litorâneas, planícies fluviomarinhas, lagunas, lagoas e campos de dunas. Tal 

diversidade de paisagens naturais permite definir a existência não de apenas um, 

mas de vários litorais cearenses (SALES, 2005, p. 231). 

Esses atrativos naturais, associados a uma forte política de promoção do 
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turismo no estado (CORIOLANO; FERNANDES, 2005, p. 400), contribuíram para 

que o fluxo de turistas via Fortaleza saltasse de 762 para 1.969, entre 1995 e 2005, 

apresentando uma taxa média de crescimento anual de 11,7%. O impacto do turismo 

no PIB do Ceará também aumentou, neste período, de 4 para 11,8% (CEARÁ, 

2006). 

Essas ações estatais vão além daquelas direcionadas às infraestruturas para 

o desenvolvimento turístico, pois modificam-se as ideias e as imagens, e é 

inaugurado um novo discurso turístico no contexto do Nordeste brasileiro e do 

Ceará. Assim, a propaganda e o marketing apresentam-se como novos elementos 

do estado perante o desenvolvimento turístico do Ceará. Nesse contexto, Cruz 

(1996) enfatiza que o turismo reforça a diferenciação socioeconômica existente no 

Nordeste brasileiro, privilegiando os estados com maiores economias (Bahia, Ceará 

e Pernambuco), que já tinham razoável infraestrutura, além de maiores populações. 

Ou seja, a questão política alia-se à força econômica. 

O Prodetur I, criado em 29/11/1991, mediante Portaria Conjunta nº 1, pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Embratur, para 

financiar vários investimentos de infraestrutura básica em diversos estados, 

predominantemente litorâneos. Segundo Benevides (1998), o Prodetur/NE I só se 

concretizou pelas pressões políticas, principalmente dos estados nordestinos. 

Dessa maneira, o Prodetur/NE I prioriza os investimentos em infraestrutura 

básica. O programa turístico nada mais é, pois, que um dos pilares do planejamento 

espacial realizado pelo Estado em suas diversas esferas. Com recursos financeiros 

de vários órgãos e do próprio Tesouro, o Estado firma-se como principal agente 

interventor do espaço. Esses recursos financeiros são direcionados aos espaços 

litorâneos, reforçando o papel deles no contexto socioeconômico do Brasil e a 

relevância deles na atualidade. Conforme Moraes (2005), os espaços litorâneos 

apresentam-se como locais de excelência para atividades de lazer, além das 

questões portuárias e de defesa. 

A questão urbana é premente no Brasil, sobretudo pela alta concentração 

(80%) da população na zona urbana. As cidades crescem muitas vezes sem 

planejamento e ordenação espacial e de serviços, com transtornos para várias 

áreas, entre elas a preservação patrimonial. Na maioria das cidades, os bens 

considerados patrimônio localizam-se em seus centros, no núcleo urbano original. A 

preservação desse núcleo ocorre, geralmente, devido à estagnação da cidade – 
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porém, com a alta taxa de crescimento urbano, esse fato se alterou. Esse 

crescimento interferiu na paisagem histórica e natural das cidades, modificando a 

relação dos bens com seu entorno. Para compreender melhor tal situação, o foco de 

estudo desta dissertação foi na interação da política urbana com a de preservação.  

As temáticas do patrimônio histórico e cultural, como também do “sol e praia”, 

são centrais, atraem o turismo e movimenta a economia local, gerando emprego e 

renda. A gestão dessas cidades com esse viés envolve a atuação das três esferas 

de governo – municipal, estadual e federal – que atuam na tentativa de preservar 

esses patrimônios e investimentos em infraestrutura visando ao turismo.  

Assim, o papel da urbanização litorânea é promovido pela ocupação primária 

e pelas práticas de lazer ao longo do Nordeste brasileiro. O turismo apresenta-se 

concomitantemente como um dos eixos de expansão e de desenvolvimento da 

urbanização litorânea, e de novas articulações econômicas, principalmente pela 

atração de fluxos internacionais (DANTAS, 2010).  

O turismo, assim, é um vetor econômico de articulação e reformulações de 

fixos e fluxos em contexto regional-nacional-mundial. No Ceará, há transformações 

socioespaciais de grande amplitude porque a infraestrutura implantada reforçou não 

somente o turismo litorâneo, mas também a articulação da metrópole Fortaleza com 

todos os demais municípios litorâneos metropolitanos e também com outros 

municípios litorâneos não metropolitanos. 
 
O Prodetur/NE I caracteriza-se como o divisor de águas no que 
concerne às políticas públicas relacionadas ao 
desenvolvimento da atividade turística em escala regional. Com 
ações marcantes no domínio logístico, alavanca 
transformações importantes no ordenamento territorial da 
Região Nordeste, com ênfase na sua zona costeira [...] As 
capitais nordestinas em foco se aperfeiçoam como pontos de 
recepção e distribuição do fluxo turístico litorâneo, dado 
resultante da implantação, nessas capitais, dos aeroportos, 
portões de entrada dos turistas (DANTAS, 2010, p. 49-55). 

 

Esse contexto de valorização turística nos anos entre 1990 e 2000 é de tal 

monta que outras fases do Prodetur (Prodetur/NE II e Nacional) são aprovadas 

posteriormente, no intuito de reforçar o papel do Estado para o desenvolvimento 

turístico e conseguir atrair cada vez mais fluxos e investimentos. Apesar dos 

avanços financeiros, o Prodetur/NE II recebe, inicialmente, críticas em sua 

implantação devido à demora das ações, pois, ao ser criado, ainda em 2001, as 
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primeiras ações (obras) começaram somente em 2003. 

O Ceará torna-se um dos estados de maior importância no contexto turístico. 

Além dos investimentos públicos de infraestrutura, a iniciativa privada, estimulada 

por essas novas configurações políticas, reforça investimentos turísticos em quase 

todo o litoral cearense. Os municípios que receberam mais investimentos no 

Prodetur/NE II foram os que não estavam inseridos no Prodetur/NE I, localizados 

principalmente no litoral oeste.  

Paralelo ao Prodetur/NE II foi criado o Prodetur Nacional, de caráter político-

administrativo diferenciado em relação às demais fases, com uma gestão 

desvinculada do BNB e agora ligada ao próprio MTur. Outras mudanças 

significativas no rumo das políticas públicas do turismo são consolidadas no intuito 

de promover maior rapidez nas ações. 

 

3.4.1 Histórico do Prodetur/NE I 
 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE I) foi 

executado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em parceria com o Governo 

Federal, os governos estaduais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), representando a convergência de ações para a realização de investimentos 

na infraestrutura turística de todos os estados da região Nordeste.  

Iniciado em 1995, o Prodetur/NE I ganhou dinamismo a partir de agosto de 

1996, quando passou a integrar o elenco de projetos prioritários do Governo 

Federal, denominado Programa Brasil em Ação, depois chamado de Programa 

Avança Brasil, na Gestão do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 

O objetivo básico do Prodetur/NE I, conforme seu Regulamento Operativo assinado 

em dezembro de 1994 (BRASIL, 2008), foi: 
 
[...] reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e 
expandir sua crescente indústria turística, contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconômico regional. O Programa 
pretende prover de infraestrutura básica e serviços públicos, 
áreas atualmente de expansão turística e onde a capacidade 
do Estado não acompanhou a demanda por tais serviços; os 
investimentos beneficiarão principalmente a população de 
baixa renda das áreas selecionadas (BID, 1994). 

 

O governo brasileiro contratou, em 1994, por intermédio do Banco do 
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Nordeste do Brasil, operação financeira com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento no valor de US$ 400.000 milhões, destinada a financiar o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (Prodetur/NE I). Essa 

operação previu contrapartida mínima de US$ 270 milhões, oferecida pela União 

para projetos de construção, ampliação e modernização de aeroportos, e pelos 

Estados partícipes do programa, para as demais obras de infraestrutura. Esperava-

se atrair a iniciativa privada e os turistas com a infraestrutura turística. 

 

3.4.2 O Prodetur/NE I no estado do Ceará 
 

No Ceará, com o Prodetur/NE I, foi implementado o complexo rodoviário 

Costa Sol Poente, com 255 km de rodovias que vêm permitindo fácil acesso às 

praias do litoral oeste do estado. Foi construído o novo Aeroporto Internacional Pinto 

Martins, em Fortaleza. 

A região do Ceará que serviu de referencial para a implementação de ações 

pelo programa, definida como sendo prioritária, foi o litoral oeste do estado, 

composto pelos seguintes municípios: Caucaia, São Gonçalo do Amarante, 

Paracuru, Trairi e Itapipoca, além da construção do novo aeroporto em Fortaleza. 

 

Mapa 1 – Investimentos do Prodetur I no Ceará 

 
Fonte: Prodetur. 
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O maior volume de investimentos do Prodetur no Ceará foi aplicado na 

ampliação do aeroporto internacional em Fortaleza, engendrando um aumento 

importante de voos e de número de passageiros. Com inserção garantida no circuito 

internacional, estima-se que entre 1996 e 2005 houve um aumento de 84,9% de 

passageiros internacionais e 131 voos internacionais em 2005 (ASSIS, 2006). O 

Ceará é o segundo estado na ordem dos investimentos do Prodetur I, e Fortaleza 

participa com cerca de 54% de todos os investimentos estaduais. 
 

Tabela 2 – Investimentos do Prodetur I no Ceará 

Município Localização US$ % 
Fortaleza Fortaleza 73.187.239,58 54,47% 

Itapipoca Litoral Oeste 17.537.334,68 13,05% 

Caucaia Litoral Oeste 15.747.363,25 11,72% 

São Gonçalo do Amarante Litoral Oeste 10.163.155,54 7,56% 

Paraipaba Litoral Oeste 6.603.313,80 4,91% 

Trairi Litoral Oeste 5.663.020,76 4,21% 

Paracuru Litoral Oeste 5.457.364,25 4,06% 

TOTAL - 134.358.791,86 100,00% 
Fonte: BNB, 2005. Excluem os investimentos em desenvolvimento institucional e elaboração de projetos, ficando 

restrito aos investimentos de infraestrutura. 
 

Tabela 3 – Total de recursos Prodetur por rubrica para os municípios litorâneos 

Rubricas Fortaleza Itapipoca Caucaia  
São Gonçalo 
do Amarante 

Paraipaba Trairi Paracuru 

Aeroporto 73.187.239 - - - - - - 

Transporte - 7.187.939 4.910.699 4.025.443 2.843.710 4.320.223 1.300.408 

Saneamento - 9.842.093 10.449.336 4.001.054 3.417.363 633.535 3.297.751 

Proteção e 
recuperação 
Ambiental 

- 507.302 387.329 2.136.659 342.240 709.263 859.205 

Total(US$) 73.187.239 17.537.334 15.747.363 10.163.156 6.603.314 5.663.021 5.457.364 
Fonte: Prodetur. 

 

O Prodetur/NE I financiou obras de transporte/rodovias, saneamento, 

preservação e proteção ambiental, dentre outras ações, aplicando conforme a tabela 

3, expondo a preocupação e o direcionamento para a área de acessibilidade turística 

quando investe 73% nas rubricas de aeroporto e transporte, 24% em saneamento e 

somente 4% em proteção e recuperação ambiental. 

Destacamos abaixo os projetos amparados pelo programa:  
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a) Transportes e rodovias  

Um estudo elaborado por uma empresa de consultoria, a ARC Arquitetura e 

Urbanismo Ltda., contratada pelo governo do estado do Ceará, em 1994, para 

avaliar as potencialidades turísticas da área prioritária do Prodetur/CE, baseia o 

estudo elaborado para expor as características locacionais da área prioritária do 

Prodetur/CE. 
 
[...] esta representa, dos 573 km da costa cearense, um 
segmento de 115 km lineares, o qual é composta pelos 
municípios de Itapipoca, Trairi, Paraipaba, Paracuru, São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia. Estes municípios 
representam parte da área de desenvolvimento regional do 
litoral – ADR litoral – e estão localizados na porção do litoral 
imediatamente a oeste da capital, Fortaleza (SEPLAN, 1994, p. 
1). 

 

A delimitação da faixa costeira interior do Prodetur/CE consta, no documento, 

como sendo de 20 km em média, o que, segundo o estudo, coincidiu com o que 

prevê a legislação do Gerenciamento Costeiro (Gerco), que envolveria “a maior 

parte das sedes, distritos e núcleos dos municípios; cobrindo, portanto, a maior 

parcela da população já instalada que poderá ser beneficiada com o Prodetur” 

(SEPLAN/IPLANCE, 1994, p. 1). 

O litoral cearense serviu de referencial para a implementação de ações pelo 

programa, sendo definido como prioridade o litoral oeste do estado – complexo 

rodoviário Costa Sol Poente, com 255 km de rodovias, além da construção do novo 

aeroporto em Fortaleza. Esse componente objetivou melhorar o acesso dos turistas 

e das populações locais, buscando o desenvolvimento do turismo e da economia 

regional. 

Na área delimitada de 20 km para dentro da costa oeste, estão situados os 

sistemas viários – como a Rodovia Estruturante, os acessos pavimentados que são 

subsistemas do sistema turístico –, os quais são de grande importância para se 

entenderem os fluxos de passageiros que se intensificariam com o previsto aumento 

de turistas e excursionistas a visitarem as praias, o que em si gera impactos 

ambientais. Além disso, os traçados das rodovias e vias de acesso que foram 

projetadas para tais áreas, que não eram estradas asfaltadas – possibilitando agora 

maior velocidade e, portanto, maiores perigos –, necessitariam que antes de sua 

implantação houvesse uma ampla discussão e aprovação pelas comunidades locais 
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afetadas juntamente com a participação de representantes da sociedade civil, de 

âmbito local e estadual. 

 

Tabela 4 – Projetos de transporte e rodovias financiados pelo Prodetur/NE I 
Trechos  Extensão (km)  

Via Estruturante (trechos)  
- CE-085 – Garrote (contorno Caucaia)  
- Contorno de Caucaia – Tabuleiro Grande  
- Tabuleiro Grande – CE-421  
- CE-421 – São Gonçalo do Amarante 
- São Gonçalo do Amarante – CE-341 
- CE-341 – Entrada CE-085 (1 variante)  
- CE-085 (1 variante) – Acesso Paraipaba 
- Acesso Paraipaba – Camburão (km 6,4 – km 16,3) 
- Camburão – CE-162 (km 6,4 – km 16,3)  
- CE-162 – Gualdrapas 
- Gualdrapas – Barrento 
Vias de Acesso  
- Pecém/Taíba – São Gonçalo do Amarante  
- Itapipoca/Barreto 
- Pecém/Entrada Taíba-Pecém 
- Rodovia Estruturante / Trairi (Acesso Trairi) 
- Entrada Pecém / Entrada Taíba – Siupé 
- Paraipaba/ Lagoinha 
- Barrento / Baleia  
Vias de Percurso  
- Trairi / Entrada Mundaú – Flexeiras  
- Mundaú / Guajiru 
- Ce-085 – Lagoa do Banana – Cumbuco  

123,69  
5,14  

14,00  
5,80  

19,70  
14,70  

8,77  
5,57  
6,40  

10,26  
7,14  

26,21  
98,44  

5,12  
21,43  

9,88  
11,85  
6,47  

10,63  
33,06  
32,88  

9,57  
17,78  

5,53  
Fonte: Dert/Setur – Departamento de Edificações, Rodovias e Transporte/Secretaria de Turismo – 

Adaptado do relatório da Reischmann Consultores. 
 

Mapa 2 – Mapa de rodovias do Prodetur/CE I 

 
Fonte: Setur (2001). 
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b) Saneamento básico  

Esse componente buscou desenvolver atividades de abastecimento d’água e 

saneamento básico em seis municípios do litoral oeste do Ceará, objetivando 

oferecer melhores condições de vida à população.  

c) Meio ambiente e proteção ambiental 

Esse cenário envolveu a recuperação, controle ambiental de praias, 

mananciais e lagoas, bem como a urbanização do entorno de lagoas, implantação 

de Unidades de Conservação e Educação Ambiental, objetivando o controle de uso 

e ocupação dos recursos hídricos das seguintes lagoas: Caucaia – Lagamar do 

Cauípe e Lagoa do Banana; São Gonçalo do Amarante – Lagoa dos Talos, Lagoa do 

Pecém e Lagoa das Cobras; Paracuru – Barra do Rio Curu; Paraipaba – Lagoa das 

Almécegas e Lagoa da Canabrava; Trairi – Lagamar da Rua e Beira-Mar da Vila 

Mundaú; e Itapipoca – Lagoa do Mato. 

Foram realizados importantes projetos de proteção e recuperação ambiental, 

dos quais se destacam diferentes ações em seis municípios do litoral oeste do 

Ceará envolvendo a demarcação de área de preservação permanente, construção 

de polos de lazer e realização de campanhas de educação ambiental associados ao 

entorno de nove lagoas da região, a fixação de dunas para proteção de área urbana 

na sede municipal de Paracuru e intervenções de proteção da orla contra erosão 

marinha nas localidades do Pecém e Mundaú. 

Como componente de recuperação e proteção ambiental, a maior parte dos 

recursos do financiamento foi para o nosso Ceará, onde foi criado o Parque Botânico 

do Ceará como medida compensatória pela implantação da Rodovia CE-085 – 

Estruturante, ligando Fortaleza às praias do litoral oeste do Ceará. 

d) Desenvolvimento institucional  

Esse tópico buscou o fortalecimento administrativo dos órgãos envolvidos no 

programa, objetivando ampliar a capacidade operacional e a eficiência 

administrativa: planejamento turístico como planos estratégicos, planos de 

marketing, planos de roteiros e organização interna dos órgãos, promoção turística, 

capacitação e treinamento, aquisição de equipamentos e veículos. Os projetos mais 

significativos em termos de valores foram de planejamento e de promoção turística. 

Como efeito indutor, apesar dos investimentos do Prodetur/NE I serem 

voltados para o desenvolvimento do turismo, muitos dos projetos realizados são de 

natureza estruturadora (aeroportos, saneamento, rodovias). O novo aeroporto de 
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Fortaleza teve a área ampliada de 8.700 m2 para 36.000 m2 e aumentou a 

capacidade de passageiros/ano de 900.000 passageiros para 2.500.000. Foram 

implantadas sete pontes de embarques, uma central de inteligência, ampliado o 

estacionamento de 300 para 1.000 veículos. No projeto do aeroporto, foi construída 

uma via de acesso com seis quilômetros de extensão, incluindo viadutos e ciclovias.  

Os efeitos foram benéficos sobre outros setores da economia e para as 

populações locais. Como exemplo, a ampliação viabilizou o aumento do transporte 

de cargas aéreas, que, além de possibilitar diversificação da pauta de exportação, o 

volume de exportação de flores da serra da Ibiapaba para o mercado externo 

aumentou de 25.304 kg para 330.159 kg, no período de 2001 a 2004, o que 

corresponde ao crescimento de 1.204%. 

Para propiciar a elaboração de estudos e projetos referentes a obras e ações 

passíveis de implantação no âmbito do Prodetur/NE I, no componente de análise 

dos investimentos em estudos e projetos, somente o estado do Ceará empregou 

61,8%, de todo o recurso total financiado pelo BID para esse propósito. 

 

3.4.3 Histórico do Prodetur/NE II 
 

Com a implementação da primeira fase do Prodetur/NE, ocorreram melhorias 

significativas na infraestrutura de saneamento básico (água e esgoto) e de suporte 

ao turismo (aeroportos, urbanização de áreas turísticas, centros de convenções, 

recuperação de patrimônio histórico), bem como um aquecimento da economia das 

localidades turísticas beneficiadas e/ou impactadas pelas ações do programa. 

Entretanto, também pôde ser observada a ocorrência de impactos socioambientais 

negativos direta e indiretamente associados às intervenções realizadas. Tais 

impactos tiveram uma repercussão negativa, além de possivelmente representarem 

comprometimento de parte dos resultados do programa. 

Com o conhecimento desses resultados observados, durante as negociações 

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

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

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

da incorporação dos princípios do desenvolvimento sustentável. 

A experiência adquirida com a execução do Prodetur/NE I permitiu a utilização 

de novos conceitos e estratégias na estruturação da sua segunda fase, tais como: 
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- Definição das áreas a serem beneficiadas pelas ações do programa, com 

base no conceito de polos turísticos (espaço geográfico claramente definido, com 

pronunciada vocação para o turismo, envolvendo atrativos turísticos similares e/ou 

complementares). 

- Realização de planejamento participativo, integrado e sustentável para o 

desenvolvimento do turismo nos polos turísticos selecionados. 

- Foco em ações visando ao benefício da população local – desenvolvimento 

humano e social. 

- Priorização de ações que visam à mitigação de passivos ambientais, 

associados a alguns dos projetos do Prodetur/NE I.  

- Priorização de ações necessárias para completar e complementar os 

investimentos da primeira fase do programa. 

- Fortalecimento da gestão municipal. 

Esses conceitos foram utilizados para o desenho/estruturação do Prodetur/NE 

II, estabelecendo que todos os investimentos estejam inseridos em um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). Este deve ser 

elaborado para cada polo turístico, e nele devem ser priorizadas ações de reparação 

dos passivos ambientais relacionados à primeira fase do Prodetur/NE e ações de 

fortalecimento da capacidade local de gestão do turismo, anteriormente a novos 

investimentos em infraestrutura. Também prevê-se que esse planejamento seja 

realizado de maneira participativa e que a versão final do plano seja validada por 

um Conselho de Turismo do Polo, a ser formado para garantir, entre outras coisas, o 

diálogo constante entre a sociedade e os órgãos executores do programa. 

 

3.4.4 O Prodetur/NE II no estado do Ceará 
 

Em junho de 1995, foi criada a Secretaria do Turismo (Setur), com a missão 

de fortalecer o estado como destino turístico nacional e internacional, de forma 

sustentável, com foco na geração de emprego e renda, na inclusão social e na 

melhoria de vida do cearense. Quanto à coordenação do Prodetur e à participação 

de outras entidades, a Setur foi responsável pela contratação de estudos, projetos, 

obras e a supervisão e fiscalização delas. 

Para projetos e obras de rodovias, estradas e edificações, a Setur contará 

com o apoio do Departamento de Edificações e Rodovias (DER), e também do 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/pdits.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/pdits.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_conselhos.asp
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Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), por meio de seus quadros 

técnicos, nas atividades descritas a seguir: a elaboração dos estudos e projetos; a 

supervisão técnica e ambiental das obras; e a recepção das obras, quando 

concluídas. 

Os Termos de Cooperação Técnica firmados entre a Setur e a Secretaria de 

Infraestrutura (Seinfra), com a interveniência do DER e do DAE, estabelece as 

respectivas responsabilidades na execução do programa, quanto à execução de 

obras de rodovias, estradas e edificações. 

Para os projetos e obras de sistemas de água e esgoto, a Setur conta com o 

apoio da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), por meio dos 

quadros técnicos da referida companhia, com profissionais qualificados, nas 

atividades descritas a seguir: a elaboração dos estudos e projetos; a fiscalização e a 

supervisão técnica e ambiental das obras; e a recepção das obras, quando 

concluídas. 
 

Quadro 7 – Organograma de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará 
SECRETÁRIO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SECRETARIA 
EXECUTIVA

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO 
E CONTROLE

ASSESSORIA 
JURÍDICA

OUVIDORIA
GERAL

ASSESSORIA DE 
ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

CO O RDENADO RIA DE
DESENVO LVIM ENTO
DE PRO G RAM AS E
INVESTIM ENTO S

CÉL UL A
DE CAPTAÇÃO
DE NEG Ó CIO S
TURÍSTICO S

CÉL UL A DE 
DESENVO LVIM ENTO

E CO NTRO L E
DE PRO JETO S

CO O RDENADO RIA
DE PRO G RAM AS 

ESPECIAIS

CÉL UL A DE
DESENVO LVIM ENTO

TÉCNICO

CÉL UL A DE
M EIO  AM BIENTE

PATRIM Ô NIO
HISTÓ RICO  E

INFRAESTRUTURA

CÉL UL A DE
DESENVO LVIM ENTO  

INSTITUCIO NAL

CO O RDENADO RIA
DE CO M UNICAÇÃO

E M ARKETING

CÉL UL A DE 
PRO M O ÇÃO

E M ARKETING  DO
M ERCADO  L O CAL

E NACIO NAL

CO O RDENADO RIA DE
DESENVO LVIM ENTO  

DO S DESTINO S E 
PRO DUTO S
TURÍSTICO S

CÉL UL A DE
CAPACITAÇÃO  E
Q UAL IFICAÇÃO

CÉL UL A DE
ESTUDO S E
PESQ UISAS

CÉL UL A DE
REG IO NAL IZAÇÃO

CO O RDENADO RIA 
DE G ESTÃO  DO

AERO PO RTO  
DE ARACATI 

CO O RDENADO RIA 
DE G ESTÃO  DO

CENTRO  DE 
EVENTO S DO  CEARÁ

CO O RDENADO RIA
ADM INISTRATIVO

FINANCEIRA

UNIDADE DE
G ERENCIAM ENTO  

DE PRO JETO
( UG P PRO DETUR 

CEARÁ)

SUPERINTENDÊNCIA
DE G ESTÃO  DO S
EQ UIPAM ENTO S 

TURÍSTICO S

SECRETARIA
DO TURISMO
(SETUR)

CÉL UL A DE
TECNO L O G IA DA

INFO RM AÇÃO

UNIDADE DE
G ERENCIAM ENTO  

DE PRO JETO
( UG P PRO DETUR)

UNIDADE DE
G ERENCIAM ENTO  
DE PRO JETO  DO

ACQ UARIO  CEARÁ
( UG P ACQ UARIO  CE)

CÉL UL A DE 
PRO M O ÇÃO

E M ARKETING  
DO  M ERCADO  

INTERNACIO NAL 

CÉL UL A 
FINANCEIRA

CÉL UL A DE
PATRIM Ô NIO
E L O G ÍSTICA

CÉL UL A 
DE G ESTÃO  
DE PESSO AL

CÉL UL A DE
ACO M PANHAM ENTO  

DE CO NTRATO S 
E CO NVÊNIO S

 
Fonte: http://sistemas3.seplag.ce.gov.br/download/organograma/setur-index.swf. Acesso em: 24 abr. 2014. 

 

Tendo em vista o objetivo do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
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Sustentável do Polo Ceará Costa do Sol Poente – instrumento necessário para 

viabilizar o requerimento de novos empréstimos junto ao BID para o 

desenvolvimento do Prodetur/CE II, em continuidade ao Prodetur/CE I, em fase final 

de conclusão –, o presente resumo traz a avaliação dos investimentos realizados 

pelo Prodetur/CE I, diagnostica a situação atual dos municípios que receberam 

investimentos, assim como aqueles diretamente impactados, e aponta as estratégias 

a serem adotadas para o desenvolvimento do turismo sustentável, indicando o plano 

de ação mais adequado para se alcançarem os resultados esperados. 

O Polo Ceará Costa do Sol é composto por 18 municípios, mas somente sete 

deles foram foco de intervenções durante o Prodetur/CE I: Caucaia, Fortaleza, 

Itapipoca, Paraipaba, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Trairi. A escolha dessas 

localidades para os primeiros investimentos deu-se como continuação de um 

programa, iniciado na década de 1990, chamado Prodeturis. Numa segunda etapa 

do Prodeturis, iniciou-se o Prodetur/CE – Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste. Nesse programa, o estado priorizou, para 

fins de financiamento pelo BID, a execução de ações no trecho do litoral identificado 

na proposta do Prodeturis como RT (Região Turística) II. 

 

Mapa 3 – Investimentos do Prodetur II no Ceará 

 
Fonte: Prodetur. 

 

A Área de Planejamento, foco do PDITS, totaliza 6.936,90 km², 

correspondendo a 4,7% do território cearense. Os municípios em seu conjunto 
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possuíam, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, uma população de 

2.747.394 habitantes, o que equivale a 36,9% da população do estado. Desse total 

de habitantes, 93,93% viviam na zona urbana. Foi possível verificar que o 

Prodetur/CE I serviu para suprir a área de planejamento da infraestrutura mínima 

necessária para o desenvolvimento sustentável do turismo, uma vez que direcionou 

78,2% dos recursos do programa para obras de infraestrutura básica e turística. 

Percebe-se claramente que os investimentos realizados, principalmente no 

aeroporto e na rodovia estruturante CE-085, tiveram influência significativa no 

turismo do estado como um todo, destacando-se o litoral oeste e o incremento do 

turismo no município de Aquiraz. Um sinal claro é o crescimento da participação da 

atividade no PIB estadual, que em 1996 era de 4,1% e em 2001 foi de 7,2%, 

conforme dados do Resumo Executivo do Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Polo Ceará Costa do Sol – Prodetur/NE II, de julho de 2004, reflexo de um 

incremento do fluxo de visitantes, além do incremento dos investimentos privados na 

área. 

De maneira geral, os impactos do programa, em sua 1ª etapa, foram positivos 

e poucos problemas precisam ser mitigados pelo Prodetur/CE II. As obras de 

infraestrutura não causaram passivos ambientais significativos e as intervenções 

desse componente atingiram os resultados esperados. Os maiores problemas 

enfrentados dizem respeito à falta de preparo dos municípios para receber e gerir as 

obras entregues e, principalmente, ao programa de capacitação. No primeiro caso, a 

falta do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo nas localidades que 

passaram a receber fluxo turístico gerou, a princípio, especulação imobiliária e 

pressão de ocupação em áreas não próprias para a atividade turística. 

É importante mencionar, porém, que esse problema já começa a ser resolvido 

na medida em que, quando posteriormente iniciaram a elaboração dos seus planos 

diretores de desenvolvimento urbano, os municípios direcionaram os seus projetos 

estruturantes para fortalecer a ação turística, pois perceberam o fomento e a 

importância do setor. Nas localidades onde esse processo ainda não foi iniciado, a 

chegada do Prodetur/CE II apressará a elaboração dos referidos documentos uma 

vez que, sem eles, nenhuma intervenção poderá ser realizada. 

Em relação à capacitação, faltou um diagnóstico mais profundo, junto às 

comunidades, para levantamento das áreas que deveriam ser trabalhadas e o 

formato como os cursos deveriam ser desenvolvidos. Sugere-se, para o Prodetur/CE 
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II, a elaboração de um plano geral de capacitação antes do início da alocação de 

recursos nesse componente. Em relação aos investimentos em meio ambiente, 

percebe-se que a demarcação das áreas de preservação permanente (APP), por 

meio do piqueteamento, constituiu um excelente instrumento de fiscalização, 

conservação e de educação ambiental onde foi executada. Durante o Prodetur/CE I 

foram criadas Unidades de Conservação na Área de Planejamento, que precisam 

ainda de medidas complementares para o seu efetivo êxito. 

Em 2010, o governo assinou contrato de financiamento de US$ 250 milhões 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinado ao turismo no 

Ceará. A negociação entre o Ministério do Turismo e o BID, que provisionou U$ 1 

bilhão para o incremento do setor no Brasil, sendo 15% destinados ao Ceará, o 

maior volume de recursos já destinado ao turismo no estado. Com esses recursos, 

as regiões beneficiadas do Litoral Leste, Chapada da Ibiapaba e Maciço do Baturité 

abrigam uma população estimada em um milhão de habitantes. O contrato tinha 

prazo de vigência de cinco anos, mas a expectativa, segundo o governo, era de que 

as obras sejam executadas nos próximos quatro anos. 

O Polo do Litoral Oeste foi objeto de outra operação com a Cooperação 

Andina de Fomento (CAF) e que o governo estadual já estuda medidas para 

fomentar o turismo religioso no sertão de Canindé e na região do Cariri. Para 

lembrar, o setor do turismo já é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) 

do estado e que muitas ações em execução já são integrantes do Prodetur Nordeste 

II. 

Para o governo estadual, a melhor forma de garantir a sustentabilidade da 

atividade turística no estado do Ceará é a formação de uma rede de polos de 

desenvolvimento turístico, interligados entre si, cuja diversificação de cenários e 

cotidianos que não pode e nem deve ser tratada de forma pontual, mas planejada e 

estruturada visando a tal diversidade. 

 
3.5 O Prodetur Nacional no município de Fortaleza 

 

No âmbito municipal, a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), criada 

pela Lei Complementar nº 24/2005, tem por finalidade ser um instrumento de 

transformação do turismo local, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida 

urbana, da prestação de serviços públicos e da oferta de produtos, de forma a 
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impulsionar a sustentabilidade da atividade turística na cidade. Com essa visão, 

executa desde sua criação programas estratégicos que consolidam o turismo de 

Fortaleza no mercado nacional. Entre esses programas, estão: capacitação e 

qualificação para o turismo, pesquisa e sistema de informações turísticas, marketing 

institucional, enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes, 

além do desenvolvimento de produtos turísticos que fazem parte do calendário de 

eventos da cidade. 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de 

Turismo (Setfor), e o Ministério do Turismo (MTur) lançaram oficialmente em 

28/10/2009 o Prodetur Nacional com a presença do ministro do Turismo, Luiz 

Eduardo Pereira Barreto Filho, e da secretária de Turismo de Fortaleza, Patrícia 

Gomes de Aguiar. Na ocasião, aconteceu a assinatura do memorando de 

entendimento entre MTur e PMF para a execução do Prodetur. 14 

Fortaleza foi a primeira cidade brasileira a ingressar no Prodetur. 15 Antes, os 

contratos eram assinados somente entre o Mintur e os estados. O ministro afirmou 

que a Prefeitura mostrou competência técnica, agilidade e esforço, o que levou 

Fortaleza a ser a primeira cidade a ter sua carta-proposta aprovada na Cofiex, 

juntamente com Manaus-AM e Rio de Janeiro-RJ. “É um grande passo na direção 

de um novo Prodetur que, agora, é nacional, englobando não apenas o Prodetur 

Nordeste, mas também todos os estados brasileiros, e inclui as cidades que irão 

receber a Copa do Mundo de 2014”, afirmou Barreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 A estimativa da Setfor era a de que em seis a sete meses ocorreria o recebimento dos recursos da 
Comissão Andina de Fomento (CAF), da ordem de US$ 50 milhões. Os recursos do MTur, os US$ 50 
milhões restantes, seriam liberados a partir da apresentação dos projetos pela Setfor. O prazo para 
aplicação dos recursos era de cinco anos a partir de 2010. 
15 A afirmação foi feita pelo ministro do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barreto, durante o lançamento 
do Prodetur Nacional Fortaleza. 
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Quadro 8 – Organograma de Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) 

SECRETÁRIO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

ASSESSORIA 
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E INO VAÇÃO
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CO O RDENADO RIA DE
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PRO DUTO  TURÍSTICO

CO O RDENADO RIA DE
INFRAESTRUTURA E 
G ESTÃO  AM BIENTAL

CO O RDENADO RIA DE
DESENVO LVIM ENTO

INSTITUCIO NAL

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TURISMO - (SETFOR)

ASSESSORIA 
JURÍDICA DO 
PRODETUR

 
Fonte: Manual das estruturas administrativas – PMF. Disponível em: 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/sites/default/files/manual_das_estruturas_administrativas_pmf_final.pdf. Acesso 
em: 21 maio 2014. 

 

A Secretaria de Turismo de Fortaleza conseguiu dobrar os recursos do 

Prodetur Nacional para Fortaleza. A verba pleiteada pela Setfor para o programa era 

de US$ 50 milhões, mas confirmou-se a elevação do montante para US$ 100 

milhões. Esse incremento decorreu do fato de a secretária de Turismo de Fortaleza, 

Patrícia Gomes de Aguiar, ter constatado a necessidade de ampliação do volume de 

recursos por conta de projetos de grande porte que seriam executados na cidade, 

como a requalificação da Avenida Beira-Mar, incluindo um trecho de engorda da 

faixa de praia em 100 metros, em média, da reurbanização da Praia do Futuro, 

dentre outros. 

A CAF, que financia 50% dos recursos do Prodetur, é uma instituição 

financeira multilateral que tem os países andinos como acionistas, além de bancos 

privados, e concentra seus investimentos em projetos que promovam 

desenvolvimento sustentável e regional na América Latina. A representante da CAF 

no Brasil, Móira Paz, esteve em Fortaleza participando do lançamento, juntamente 



90 
 

 

com o coordenador do Prodetur Nacional, Edmar Gomes, e a diretora de 

desenvolvimento institucional do programa, Lorena Macedo Rafael Dantas. 

A elevação dos recursos de US$ 50 milhões para US$ 100 milhões garantiu 

todas as intervenções necessárias à qualificação das áreas turísticas de Fortaleza 

objeto das intervenções do programa. O primeiro projeto a ser executado seria o de 

Requalificação da Av. Beira-Mar, com previsão para ser iniciado a partir do segundo 

semestre de 2010. Antes disso, houve a finalização do Concurso Nacional de Ideias, 

elaboração do projeto e, finalmente, a licitação.   
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4 O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR 
 

4.1 Avenida Beira-Mar: antecedentes 
 

Com o Plano Diretor de Fortaleza (1962), começou um processo de 

urbanização da faixa litorânea, com a construção da Avenida Beira-Mar, em 1963, 

que viria a modificar de forma significativa o seu padrão ocupacional. Até então, 

essa área era ocupada pelas residências de veraneio, chácaras e por colônia de 

pescadores. O período compreendido entre as décadas de 1940 e 1970 pode ser 

considerado como o momento de “construção da cidade litorânea, com a valorização 

das zonas de praia como lugar de habitação, de lazer e de veraneio” (DANTAS, 

2002, p. 49-50), tendo as zonas da Avenida Beira-Mar, Praia de Iracema e Mucuripe 

como principais redutos para os que visitam a capital cearense. 

Tal fato é evidenciado com o avançar do percurso da atividade de campo no 

calçadão dessa avenida em direção à Praia de Iracema. Em alguns pontos do 

espaço, atentou-se para uma organização espacial com uma infraestrutura voltada 

aos visitantes de Fortaleza, como a presença de um corredor com hotéis, agências 

de correios, de viagens, caixas eletrônicas de diversos bancos, restaurantes e 

outros. A partir dos anos 1980, dá lugar para a classe média alta, que a utiliza para 

morar e se divertir, evidenciando a orla marítima como espaço de lazer e 

sociabilidade. Essa área de Fortaleza tem demonstrado o seu papel como um dos 

principais corredores turísticos não só do Ceará, mas do Brasil. 

Nas últimas décadas, a Beira-Mar tornou-se um espaço seletivo assinalado 

pela valorização da paisagem litorânea e pelo acirramento por um lugar com vista 

para o mar. Isso refletiu na alteração da tipologia das moradias por prédios 

residenciais de elevado nível ligados à nova ordem segregadora do espaço urbano 

impulsionada pelo capital imobiliário. A disputa pelo solo urbano na orla marítima 

produz edifícios cada vez mais altos, embora já haja limite de altura imposta pela lei 

de uso e ocupação do solo, Lei nº 7.987 de 23/12/1996, consolidada em 09/2006, 

em busca pela visão do mar. Uma observação mais apurada da arquitetura da 

disposição das janelas e varandas pode comprovar esse encantamento pelo mar, o 

entorno e o distanciamento em relação ao restante da cidade.  

O acirramento pela Beira-Mar produziu a verticalidade que se estende pela 

orla, adentrando as ruas contíguas com a construção de edifícios cada vez mais 



93 
 

 

altos para aproveitarem os espaços que escapam entre um prédio e outro. 

Atualmente, dos clubes chamados elegantes, apenas o Náutico Atlético Cearense 

(sede atual inaugurada em 1948) e o Ideal Clube (sede atual inaugurada em 1939) 

na faixa litorânea do Meireles resistem à especulação imobiliária e às razões do 

capital voltado para o investimento turístico.  
 

Figura 1 – Vistas da orla e da Avenida Beira-Mar em Fortaleza 

 
Fonte: Imagens Google. Acesso em: 18 maio 2014. 

 

Segundo Ramos (2003), outro grande problema relacionado à verticalização 

no bairro é o da construção de edificações de grande porte na orla, o que gera uma 

espécie de “muralha”, a qual diminui a circulação dos ventos da orla norte, onde se 

localiza a Beira-Mar, em direção ao sul da cidade. Além disso, por conta dos 

edifícios, já não se tem a mesma visibilidade do mar, havendo uma 

descaracterização desse bairro que tem sua origem na pesca. 

Nessa mesma lógica construtiva-destrutiva-construtiva, são construídos 

grandes edifícios de condomínios residenciais ou novos hotéis ao longo da Avenida 

Beira-Mar, embora já esteja chegando à exaustão com poucos imóveis em condição 

econômica de substituição. Uma faixa da orla do Meireles, como também do 

Mucuripe, vai se transformando em lugar de consumo para estrangeiros e turistas.  
 
[...] com a expansão da rede rodoviária e o uso intensificado do 
automóvel, verificou-se o aparecimento de toda uma “indústria 
do lazer” em cidades turísticas e balneários. O estímulo do 
financiamento para a construção de segundas residências nas 
áreas serranas e litorâneas vai ensejar a apropriação, pela 
indústria do turismo, de espaços antes ocupados por 
comunidades de pescadores, lavradores etc. Ao mesmo tempo, 
o “preço para turista” enseja uma elevação do custo de vida e 
uma especulação imobiliária desenfreada que a curto prazo 
leva à destruição dessas comunidades e de seu meio ambiente 
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(GONÇALVES, 2002, p. 324). 
 

Simultaneamente aos investimentos turísticos que se concentraram na 

Avenida Beira-Mar, se desenvolveu um desarranjado e destacado comércio de 

artesanato, estabelecendo-se um elo entre as atividades tradicionais da cultura 

nordestina e os apoios turísticos na região. O comércio do artesanato, como 

atividade geradora de renda, assumiu enorme dimensão, principalmente pelo 

contingente de trabalhadores que não encontram possibilidades de inserção no 

mercado formal, passando a sobreviver dessas atividades informais, embora possa 

ser esta uma escolha e desejo pessoal. 

Visando a uma compreensão melhor do recorte espacial de nossa análise e 

seu contexto, cabe observar o que aqui estamos chamando de “Beira-Mar”. A noção 

de Beira-Mar apresenta-se com uma conotação específica, pois esta não se 

restringe somente ao calçadão da orla ou à faixa de praia. O entendimento da ideia 

de Beira-Mar no plano do uso, do espaço vivido e, em particular, para o fortalezense, 

contém cargas de determinações históricas, culturais e geográficas. A expressão 

beira-mar foi sendo cunhada pela relação que partiu do prático-sensível, da 

descrição da paisagem, do reconhecimento visual, ou seja, estar à beira do mar. 

Vale aqui lembrar que nem sempre a referência à beira-mar está associada à faixa 

de praia, visto a abrangência que foi sendo dada ao termo. Assim, ir a um 

restaurante ou a um apartamento de um amigo na área próxima à orla ganha a 

referência espacial da Beira-Mar; aí, já tanto faz estar de um lado ou de outro da 

avenida litorânea ou estar, ainda, a uma quadra de distância (GONÇALVES; 

AMORA, 2009). 

A feira se constitui em território institucionalizado pelo Poder Público, apesar 

de a Feira de Artesanato também ser submetida a uma mobilidade diária de 

montagem e desmontagem no caso do artesanato, além das lutas empreendidas 

pelos feirantes, no sentido de uma constante reafirmação do território pela presença 

desses sujeitos no calçadão, subordinados às várias ações normatizadoras da linha 

política de plantão. 

A Avenida Beira-Mar se desenvolveu em meio às diferentes formas de 

apropriação do espaço público, entre elas a Feira de Artesanato na região do bairro 

Meireles, que foi se estabelecendo ao longo da ocupação dessa área, de modo que 

se torna importante ressaltar a extensão e a diversidade de agentes produtores da 
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Beira-Mar e o Mercado de Peixes no bairro Mucuripe, passando de ponto de 

recepção dos frutos do mar para comércio avulso e fornecimento de refeições. 

A região final da Av. Beira-Mar, no limite do bairro de Mucuripe e do bairro 

Cais do Porto, onde se localiza o Mercado dos Peixes, é uma das regiões povoadas 

mais antigas, historicamente famosa por sua tradição pesqueira e pelo grande fluxo 

de visitantes. A partir da década de 1940, o bairro onde está encravada a região vem 

passando por processos de renovação urbana na qual a população de baixa renda é 

excluída. A especulação imobiliária vem removendo a população de origem, 

fragmentando as relações sociais e, em consequência, provocando conflitos de uso 

e movimentos de resistência em prol dos interesses da reprodução urbana do 

capital. 

A remoção dos moradores, como os tradicionais pescadores, é um processo 

antigo do bairro, porém a verticalização é o resultado frenético dessa especulação 

imobiliária, tornando os conflitos cada vez mais intensos. O local foi habitado por 

índios, depois por jangadeiros e estivadores. A praia vem assumindo valores 

capitalistas de produção e a paisagem vem constantemente se modificando, cujos 

vetores de transformação mais relevantes são o Porto do Mucuripe e a Avenida 

Beira-Mar, que fez com que reduzissem o número de jangadas e pescadores, dando 

lugar atualmente a restaurantes, atrativos turísticos e redes hoteleiras. 

 

4.2 O Projeto da Avenida Beira-Mar: premissas, objetivos e estratégias 
 

4.2.1 O Concurso de Ideias 
 

Em 09/10/2009, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, em parceria com o 

Departamento do Ceará do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE), instituiu o 

Concurso Público Nacional de Ideias para o Reordenamento Geral e Projetos 

Arquitetônicos, Urbanísticos e Paisagísticos da Avenida Beira-Mar em Fortaleza, 

Ceará, conforme regulamento próprio. 16 

Houve 78 pré-inscrições e 22 projetos entregues. Em suas deliberações, o 

                                                 
16 Lei nº 8.666/93 e Lei nº 5.194/66, que regulamenta a profissão de arquiteto; Normas do IAB para a 
Organização de Concursos Públicos de Arquitetura e Urbanismo; Plano Diretor Participativo do 
Município de Fortaleza (Lei Complementar nº 062/09); Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município 
de Fortaleza (Lei nº 7987/96); e o Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza (Lei nº 
5530/81). 
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júri 17 considerou a integridade das propostas, a coerência indispensável entre o 

discurso e o projeto, a identificação das principais áreas de intervenção e suas 

relações com as áreas adjacentes e o conjunto paisagístico no seu todo, 

notadamente da relação com o tecido urbano, a salvaguarda e o tratamento 

conferido às visuais, a conveniência da disposição e o tratamento dos diferentes 

equipamentos. 

Em dezembro de 2009, o júri escolheu, por unanimidade, o trabalho do 

arquiteto Ricardo Muratori e equipe. Esse projeto, segundo os jurados, evidencia um 

claro domínio sobre as questões e as articulações das soluções encontradas com a 

área circunvizinha, tratadas com sensibilidade e inteligência. As principais 

considerações sobre o primeiro classificado foram: 

a) A solução proposta para a feira, desde que considerada permanente – 

como recomenda o edital – em sua configuração consolida a ocupação atual, 

enriquecida pelas aberturas das visuais, graças aos espaços intersticiais e a escala. 

A arquitetura singela contempla a proteção indispensável aos boxes; 

b) No caso da solução preconizada para a comercialização do peixe, embora 

não comprometa a qualidade da intervenção, o júri entendeu que o impacto 

provocado pela edificação poderia ser minimizado subordinando a arquitetura à 

paisagem e ao caráter informal das atividades; 

c) O júri recomendou à conveniência da desobstrução das visuais relocando 

as áreas de estacionamentos e a supressão dos depósitos da feira, desnecessários, 

uma vez sendo a feira fixa; 

d) A recomendação acima acerca das áreas de estacionamento apoia-se 

inclusive na proposição do transporte pendular existente no projeto, evidenciando a 

inconveniência de estimular o fluxo de veículos; 

e) O júri observou a oportunidade de preservar a bela vista do anfiteatro 

comprometida pelo passeio proposto junto à praia. 

 

 

 

 

                                                 
17 A comissão julgadora era formada com os seguintes membros: Arq. Débora Sales (Secretária), Arq. 
Rosa Grena Kliass (Presidente da Comissão Julgadora), Arq. Fábio Penteado, Arq. Lia Parente, Arq. 
Matheus Gorovitz, Arq. Roberto Castelo e Arq. Rommel Ramalho. 
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Figura 2 – Feira de Artesanato. Cada balcão é um pequeno contêiner, que é 
guardado em um depósito no final das atividades da feira. Sobre os pavilhões serão 

instaladas células fotovoltaicas. 

 
Fonte: Projeto vencedor para a Requalificação da Avenida Beira-Mar. Arq. Ricardo Henrique Muratori de 

Menezes e equipe – CE. 
 

Destaca-se que, ao longo do tempo, projeto e obra receberam diversas 

denominações. De “reordenamento” a “requalificação”, os documentos oficiais não 

chegam a um termo padrão. O quadro 9 relaciona as denominações encontradas 

pelo autor em inúmeros documentos oficiais; não há unificação no nome do projeto, 

onde em cada órgão – e muitas vezes dentro do mesmo órgão – o projeto é 

cognominado de várias formas. 

 

Figura 3 – Pavilhões de múltiplos usos 

 
Fonte: Projeto vencedor para a Requalificação da Avenida Beira-Mar. Arq. Ricardo Henrique Muratori de 

Menezes e equipe – CE. 
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Assim, a área da Av. Beira-Mar, em estudo, foi analisada tendo como 

indicadores os aspectos relacionados ao reordenamento de vias e passeios. Para 

tanto, foi necessária uma análise do uso e ocupação do solo e, consequentemente, 

a identificação dos impactos com o sistema de trânsito e transportes. Nesse 

contexto, os coordenadores procuraram estudar a mobilidade e acessibilidade das 

pessoas e da carga urbana na Av. Beira-Mar, além de sua área de influência, para 

identificar quais as melhores ações a serem implantadas para tornar a área mais 

humanizada. 

Desta forma, foram realizadas entrevistas e pesquisas de opinião com os 

diferentes usuários, e posteriormente realizada análise do diagnóstico elaborado. 

Assim, tomando por base os dados/informações levantados nas visitas ao local e 

nas experiências dos coordenadores do projeto na Setur, foram identificados os 

principais conflitos existentes na área que afetam a mobilidade e acessibilidade das 

pessoas, veículos e a carga urbana: 

a) Quanto aos pedestres: ocupação dos passeios por pessoas com interesses 

diferenciados (pedestres, vendedores, prestadores de serviços, comerciantes, 

atletas, visitantes, outros). 

b) Quanto aos ciclistas: (i) ciclistas e veículos circulam, conjuntamente, na 

pista de rolamento da avenida; e (ii) inexistência de bicicletário ao longo da via. 

c) Quanto às atividades comerciais e de serviços: (i) ocupação desordenada e 

estrutura inadequada dos boxes de artesanato, os quais são montados sobre os 

passeios no período noturno e removidos ao final da feira, produzindo conflitos entre 

os pedestres e tráfego geral; (ii) frequência predominante de turistas e jovens nas 

barracas de comidas e bebidas instaladas ao longo do passeio; (iii) espaço 

destinado à venda de peixes, com boxes ambientalmente inadequados; e (iv) 

equipamentos urbanos de apoio à comunidade local, com diferentes estruturas e 

dimensões, inadequados ao uso. 

d) Quanto à circulação dos veículos: (i) grande fluxo de veículos de passagem 

pela avenida; (ii) elevado número de veículos individuais circulando pela área; (iii) 

insegurança no trajeto dos veículos destinados aos passeios de crianças, os quais 

circulam por toda a avenida (sentido oeste/leste), retornando pela Av. da Abolição, 

corredor arterial com grande fluxo de veículos (sentido leste/oeste); (iv) não 

observância da sinalização viária pelos motoristas (velocidade; área de 
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estacionamento; passagens de pedestres; e outros); (v) estacionamentos 

inadequados para os ônibus de turistas e táxis em frente aos hotéis. 

e) Quanto aos idosos e pessoas com deficiências: (i) escassez de rampas nos 

passeios; (ii) pavimento inadequado para caminhada; (iii) deficiência e inadequação 

da sinalização viária e iluminação; e (iv) áreas de estacionamento em locais de difícil 

acesso. 

f) Quanto ao ambiente: (i) pouca área arborizada; (ii) falta de manutenção das 

áreas verdes; (iii) poluição visual e sonora; (iv) ocupação dos passeios por 

vendedores ambulantes; e (v) faixa de praia não visível pelos transeuntes que 

caminham pelo passeio. 

Com base na análise da área em estudo, da experiência da equipe técnica e 

nas premissas do edital para a promoção da acessibilidade e mobilidade das 

pessoas, optou-se, neste trabalho, por priorizar os modos de transporte não 

motorizado, por se tratar de uma área de grande concentração de pedestres e 

ciclistas. Assim, no desenvolvimento das ações, a principal atenção foi focada na 

equidade dos usos dos espaços públicos. 

O novo desenho da Beira-Mar irá priorizar a reforma dos espaços dedicados à 

circulação de pessoas e, com isso, beneficiar turistas e usuários, que poderão 

passear livremente no local. O projeto contempla pavilhões de múltiplo uso, 

playgrounds, quiosques de serviços, áreas dedicadas para esporte, skate park, 

passarelas de pesca, implantação de ciclovias, construção de passeios e tratamento 

paisagístico e urbanístico em geral com instalação de um bonde elétrico. 
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Quadro 9 – Relação das denominações do projeto da Avenida Beira-Mar 

 
Fonte: Levantamento do autor, 2013. 

 

O novo desenho da Beira-Mar prioriza a reforma dos espaços dedicados à 

circulação de pessoas e veículos. Para isso, projeta-se inserir 1.600 espécies de 

plantas no local para amenizar o clima; hoje existem 1.200. O número de vagas de 

estacionamento aumentará em 20%. Atualmente, a região tem capacidade para 450 
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vagas e ganhará mais 90. 

 

4.2.2 O Programa/Projeto atual da Avenida Beira-Mar  
 

O Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar compreende a faixa de 

intervenção a qual corresponde a 3.050m, indo, no sentido Leste-Oeste, do Mercado 

dos Peixes até a Av. Rui Barbosa, com largura média de 100 metros. O custo de 

execução das obras de reordenamento geral, detalhadas no Termo de Referência, 

está estimado em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) até a data do edital. 

Durante o lançamento do concurso, a gestora da prefeitura declarou que os 

três primeiros projetos escolhidos não necessariamente seriam seguidos à risca, 

uma vez que tudo na Beira-Mar é sempre muito polêmico. Se o projeto vencedor não 

contemplar o que consideram importante, poderá ser usado um pouco dos outros 

dois projetos a fim de abranger as necessidades da avenida. 18 

O projeto prevê a manutenção das barracas e quiosques existentes no 

calçadão da Beira-Mar. Com relação à quantidade de barracas, a prefeitura afirma 

que não vai sofrer nenhum decréscimo. 

 
Pelos parâmetros estabelecidos pelo edital, muitas dessas barracas, 
senão todas, irão permanecer porque já fazem parte da cultura local, 
está cristalizado. Não há intenção do projeto em transformar o local 
num cartão postal estéril. A feirinha é uma realidade, as barracas são 
outra realidade. O que se precisa é um reordenamento dessas 
atividades (MURATORI, 2012). 

 
A Avenida Beira-Mar está no inconsciente de todos os arquitetos da 
cidade porque, “antes de sermos arquitetos, somos moradores e 
usuários de Fortaleza. E, por obrigação de ofício, estamos 
constantemente refletindo sobre os espaços da cidade. Quando 
surge um concurso como esse você se alia a pessoas que têm a 
mesma afinidade com a sua maneira de pensar. Esses pensamentos, 
embora tenham sido sistematizados por ocasião do concurso, para 
todos os arquitetos eles já povoam as nossas discussões em 
ocasiões informais, como em mesa de bar” (MURATORI, 2012). 

 

Estruturação do uso do solo 

 

Um dos fundamentos dessa estratégia foi reconhecer, de início, os focos 

                                                 
18 Disponível em: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/fortaleza/sera-conhecido-hoje-o-vencedor-
do-concurso-de-ideias-para-reordenamento-da-beira-mar. Acesso em: 12 dez. 2014. 

http://tribunadoceara.com.br/noticias/fortaleza/prefeita-lanca-concurso-para-a-reurbanizacao-da-beira-mar/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/fortaleza/sera-conhecido-hoje-o-vencedor-do-concurso-de-ideias-para-reordenamento-da-beira-mar
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/fortaleza/sera-conhecido-hoje-o-vencedor-do-concurso-de-ideias-para-reordenamento-da-beira-mar
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convergentes já tradicionalizados, que justificam sua permanência, e estabelecer 

elementos relacionais e de sinergia com novos focos de convergências, a se 

situarem na área do novo aterro. Dessa maneira, fundou-se a hierarquia desses 

focos, atribuindo-se os graus evidentes de importância, balanceados pela 

diversidade de experiência que cada um deles pode proporcionar. 

Além disso, o redesenho prioriza a consequente reforma dos espaços 

linerares dedicados aos movimentos de pessoas e veículos, de forma a oferecer os 

níveis de conforto que a população, há tanto tempo, está a reclamar. 

O projeto foi estruturado a partir dessa visão e se ordena, como é comum em 

estruturas urbanas de corredores, como uma sequência em renovada relação linear 

de velhos e novos focos convergentes, hirarquizados por polaridades que serão 

baseadas na importância e na diversidade de atrativos, unidos por alta conectividade 

física e visual. 

 

Quadro 10 – Composição do reordenamento da Av. Beira-Mar 

- Quiosque para serviços leves de comida e bebida. 
- Administração, polícia e depósito de mercadoria apreendida. 
- Paradas de bonde. 
- Casa do turista. 
- Pavilhão de múltiplos usos. 
- Quiosque para sucos e sorvetes. 
- Mercado dos peixes. 
- Banheiros. 
- Barracão dos pescadores. 
- Controle e segurança (bilheteria). 
- Rede de esgoto. 
- Sinalização viária/ comunicação visual. 
- Quadra de hóquei. 

Fonte: Projeto de Ricardo Muratori – Org. do autor. 

 

De acordo com os fundamentos do projeto de Ricardo Muratori, o padrão de 

estruturação está formado por uma série de “projetos componentes”, que se definem 

como unidades sistemáticas, com razoável padronização construtiva e que, dessa 

forma, podem ter implementação gradativa. São componentes que se 

complementam entre si para formar a grande unidade paisagística, enquanto 

resolvem o encontro adequado entre problemas e oportunidades que se apresentam 

dentro da área de estudo. Tais componentes compartilham tratamentos formais e 

materiais devidamente coordenados entre si, criando a identidade única que sinaliza 

a imagem urbana dessa nova orla. Os projetos-chave que formam sua esplanada 
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são suas amenidades e, dentre as medidas indicadas pelo projeto para a 

requalificação da Avenida Beira-Mar, podemos destacar: 

• Os acessíveis pavilhões de múltiplos usos, situados no foco mais 

convergente da esplanada, onde a comunidade organizará suas atividades 

diversificadas. Serão construídos como padrões articulados com jardins, concebidos 

com transparência (serão abertos para a maioria dos usos) e pés-direitos altos. 

Neles poderão ocorrer, entre outros usos, reuniões comunitárias, exposição de 

flores, festivais, pequenas conferências, atividades de gerência, informação, polícia 

e segurança; 

• Os pavilhões da feirinha de artesanato, que, no projeto, servem, além 

dessa função, como sombras paisagísticas nos horários da manhã e de parte da 

tarde, constituem-se nos mais complexos problemas a serem resolvidos. O projeto 

adotou solução leve e flexível que venha a apoiar, de forma adequada, a atividade e, 

ao mesmo tempo, antecipar-se contra as indesejáveis tendências de apropriação 

indevida e permanente de áreas públicas. Pode-se afirmar, com segurança, que a 

feirinha de artesanato é o foco do programa com maior intensidade de uso do 

espaço, embora em um tempo limitado a sete horas diárias. Esse reduzido 

coeficiente de uso em espaço público tão nobre aponta pra a demanda soluções de 

uso compartilhado.  
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Figura 4 – Vista geral de intervenção do projeto 

 
Fonte: Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar. 

 

• A estruturação espacial da feirinha foi encaminhada de maneira que, 

em sua parte posterior, nas extremidades do estacionamento, sejam localizados dois 

pequenos depósitos que abrigarão contêineres de cada uma das lojinhas durante as 

horas sem atividade comercial.  
 

Figura 5 – Vista superior da Feirinha de Artesanato e do bosque 

 
Fonte: Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar. 
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• Será implantado um conjunto integrado de playgrounds, com 

brinquedos conectados secos e aquáticos. A área específica será situada em ponto 

médio do conjunto da esplanada, como foco acessível e visualmente controlável a 

partir de ambientes atrativos para os pais (as piazzetas de serviços de comida e 

bebida); 

• As piazzetas de comida e bebida, concebidas como sistemas 

diferenciados, porém articulados por padrões de ambientes decorrentes de sombras 

de árvores nativas frondosas, combinadas com áreas pavimentadas ou áreas em 

areia. Estas piazzetas estarão sempre ancoradas em dois contêineres destinados a 

sanitários públicos e cozinha; 

• Quiosques de serviços ao público distribuídos em situações 

estratégicas; 

• Áreas dedicadas a esporte na areia, do lado da praia;  

• Pontos de encontro e permanência tranquila e contemplativa do pôr do 

sol, a partir de “morros mirantes” acoplados a arborizações amenizadoras e lugares 

tranquilos com bancos, distribuídos na margem norte da urbanização da esplanada;  

• Quiosques com variados tipos de serviços ao público;  

• Espigão do lado leste, com controle de acessos, urbanização leve, 

passatempos sombreados, agregadores, com design escultural e capacidade de dar 

autossuficiência energética à urbanização da esplanada. Tudo apoiado por rampa de 

acesso ao ancoradouro de escunas de passeio;  

• Espigão oeste, a ser tratado como um jardim linear de esculturas, que 

formarão uma sequência de silhuetas recortadas pela luz do sol poente e cujo ponto 

final é um mirante; 

• Estacionamentos insulares de padrão verde, em unidades de 80 vagas, 

distribuídos de forma equidistante dos principais destinos, incluindo gate de controle, 

arborização amenizadora, alta permeabilidade do pavimento por meio de piso com 

blocos de concreto intertravado com grama;  

• Superfícies de pavimentos para uso público, especificadas com rigor, 

tomando por base critérios de baixa mineralização e alta permeabilidade, com vistas 

à eficiência da drenagem, ao baixo índice de ofuscamento, à redução do calor 

irradiado e, sempre que possível, entremeado com elementos naturais. Esses 
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critérios valem também para os outros trechos de urbanização do lado que 

prossegue para o leste. 

• No trecho de desenvolvimento do projeto, no sentido leste, que excede 

a área da esplanada (aterro), a estruturação é definida pela seguinte sequência de 

componentes com caráter urbanístico de destinos:  

• Bosque na antiga área do “escorrega lá vai mais um”, nas 

proximidades do Náutico Atlético Cearense, de onde deverão ser removidos 

bloqueios físicos situados na praia em favor de resgatar o trecho de praia limpa. A 

área deverá ser regenerada a partir da remoção dessas intrusões ambientais e 

dessa forma o conjunto será tratado como lugar natural em proximidade da “praça 

dos estressados”, incluindo usos leves ligados à saúde, ao descanso ou a jogos de 

mesa (damas, xadrez etc.); 

• “Anfiteatro” a ser apoiado em sua vitalidade pela adição de um skate 

park de alta atratividade e acrescido de camarins, formando um novo lugar de 

múltiplos usos, proporcionando encontro e expressão pública da juventude originária 

das vizinhanças imediatas e também de toda a região metropolitana;  

• Passarelas e trapiches para passeio e pesca, equipados com gate para 

controle de acessos, a serem situados na “pedra do apito”, por trás das áreas do 

anfiteatro e do “Largo da Iracema”. O sistema será construído na forma estrutural de 

palafitas sobre a base de arenito, sem problemas de convívo com os processos 

naturais, onde a onda máxima produz cheias de 0,90cm da altura em relação à base 

natural de pedra.  
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Figura 6 – Vista do bosque próximo à Feirinha e ao Náutico 

 
Fonte: Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar. 

 

•  “Largo da Iracema”, oferecendo tratamento leve de urbanização com 

alto índice de permeabilidade, regeneração e complementação de arborização de 

base nativa, redimensionado em termos de espaço público para realçar a 

visualidade da escultura, e formando um lugar apoiado por bancos e lugares 

tranquilos para permanência de famílias, crianças e grupo de visitantes.  

• Zona dos estacionamentos de barcos, das oficinas de manutenção das 

embarcações, preservando os atrativos culturais da atividade, com acesso visual do 

público, promovendo ordenação física das atividades e implantando um “memorial 

ao ar livre, dos heróis jangadeiros”. Esse memorial será como uma coleção de 

elementos referenciais inscritos na paisagem urbanizada do novo calçadão, a partir 

de esculturas, poemas, textos e imagens representados em materiais que possam 

permanecer expostos ao sol e à chuva. A temática, naturalmente, envolverá os 

jangadeiros cearenses, como Dragão do Mar, Jacaré e Mestre Jerônimo. Aí estarão 

presentes seus mitos, sua história e, também, registros notáveis sobre o cineasta 

Orson Welles e sua obra, que envolveu pessoas simples da comunidade local, como 

atores. Nas proximidades, será implantado outro atracadouro de escunas de 

passeio. 

• O último foco convergente é o destino final na sequência leste, formado 

pelo novo mercado de peixes, concebido como uma grande “sombra”, com pé-direito 

expressivo, aberta em suas laterais. O conjunto será acoplado ao terminal 



108 
 

 

pesqueiro, com área de carga e descarga, restaurante em mezanino, com vistas 

para o mar e incluindo, na mesma edificação, uma área para a sede da colônia de 

pescadores. Esse foco é amparado, em seu contexto de convergência, pelo polo 

gastronômico das chamadas peixadas cearenses, situadas no lado construído do 

tecido urbano. 

 

Figura 7 – Vista do anfiteatro, bonde e passeio 

 
Fonte: Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar. 

 

Figura 8 – Vista do restaurante anexo ao Mercado do Peixe 

 
Fonte: Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar. 

 

• O trecho leste será apoiado por estacionamentos de rua, em posição 

de 45 graus, com espaço adequado para manobras, de forma a evitar 

congestionamentos na via. Em termos quantitativos, os estacionamentos estão 
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abaixo da cota razoável a ser solicitada pelas funções, uma vez que os limites da 

geometria disponível (considerando-se as faixas ambientalmente protegidas) 

infelizmente inviabiliza a criação de áreas extras para acomodar automóveis. De 

qualquer forma, admitindo-se o prosseguimento do projeto em relação à conversão 

em oportunidades de seus impactos no tecido urbano contíguo, caberia ao poder 

municipal criar políticas, em futuras etapas de desenvolvimento, para estimular o 

surgimento de usos mistos no tecido urbano próximo, com inclusão de vagas a 

serem disponibilizadas aos frequentadores do destino gastronômico. 

Tendo investimento patrocinado pelo Prodetur, o projeto de Fortaleza da 

Beira-Mar, dentre outros na cidade, é a primeira proposta de financiamento da CAF, 

novo agente financiador do Prodetur Nacional junto com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Do valor total orçado em R$ 100 milhões, 50% deverão ser 

disponibilizados pela Comissão Andina de Fomento (CAF) em sete meses. Já o 

MTur (Ministério do Turismo), deverá destinar os R$ 50 milhões restantes que estão 

sendo liberados ao longo da construção pela Prefeitura. O prazo para aplicação dos 

recursos está previsto para até cinco anos, contados a partir de 2010. 

 

Figura 9 – Vista área do Mercado do Peixe (2012) 

 
Fonte: Imagens Google. Acesso em: 2 jul. 2014. 
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A obra perfaz uma área total de 39,38 ha, com distribuições parciais em 

trechos urbanizados e trechos mantidos em superfícies naturais. O trecho 

urbanizado inclui zonas pavimentadas para vias de tráfego de veículos, 

estacionamentos, passeios, ciclovias, base para a implementação futura de um 

bonde elétrico e calçadão para caminhadas, perfazendo uma área de 16,38 ha, ou 

seja, 41,59% da área total do projeto. Nessa composição, as áreas livres de 

urbanização e de pavimentos somarão 23 ha, o que corresponde a 58,41% do total 

da área planejada.  

Em termos comparativos entre a situação anterior da Avenida Beira-Mar com 

o padrão de urbanização ali aplicado e a proposta de projeto e da obra ora em 

execução de reordenamento, alguns dados devem ser levados em conta: o padrão 

existente apresenta uma área total do parque de 21,98 ha, com áreas livres de 

urbanização perfazendo apenas 11,08 ha. Portanto, a situação atual apresenta uma 

área pavimentada de 10,90 ha, e sua superfície livre de pavimento correspondente a 

50,40%.  
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Obras de Raimundo Cela 

 

 

5 Procedimentos metodológicos, análises e resultados 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, ANÁLISES E RESULTADOS 
 

5.1 Metodologia de avaliação de políticas públicas 
 

As pesquisas em turismo têm sofrido influência direta do pensamento 

positivista. Embora o método seja crucial para o desenvolvimento das ciências 

naturais, simplesmente transpor o método aos fenômenos sociais é no mínimo 

ingênuo. Há que se adequar as metodologias e epistemologias a cada fenômeno ou 

objeto de estudo investigado. Não se busca a verdade absoluta, por acreditar que 

esta não existe: busca-se esclarecimento e despertar a dúvida na sociedade, 

condição essencial para a construção dialética das relações humanas. 

Avaliar significa determinar a valia de algo, atribuir um valor, segundo Ferreira 

(1999).  No entanto, Ala-Harja e Helgason (2000) advertem que não existe consenso 

quanto ao que seja avaliação de políticas públicas, pois o conceito admite múltiplas 

definições, e algumas delas contraditórias. O fato se explica justamente porque a 

área de políticas públicas é perpassada por uma grande variedade de disciplinas, 

instituições e executores, abrangendo diversas questões, necessidades e pessoas.  

Para Cotta (2001, p. 91), a avaliação tem sido classificada “em função do seu 

timing (antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da 

posição do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-

independente) e da natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processo e 

resultados)”. 

Uma das observações nos remete à diferenciação do timing, do tempo da 

avaliação. A avaliação anterior ou antes (ex-ante) sempre é muito estimulada e 

induzida nos programas financiados pelos organismos multilaterais de 

financiamento, especialmente nos voltados à infraestrutura econômica e ao 

desenvolvimento urbano. Essas avaliações consistem em análises de custo-

benefício, de custo-efetividade, das taxas de retorno econômico dos investimentos 

previstos (LOBO, 1998). 

A avaliação intermediária, também chamada de formativa, é conduzida 

durante a implementação de programa como meio de adquirir mais conhecimento 

quanto a um processo de aprendizagem para o qual se deseja contribuir. O objetivo 

é dar suporte e melhorar a gestão, a implementação e o desenvolvimento do 
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programa. A ênfase é dada à aplicabilidade direta dos resultados (ALA-HARJA; 

HELGASON, 2000). 

As avaliações posteriores à implementação do programa são chamadas 

expost ou somativas, e visam a trabalhar com impactos e processos – portanto, 

estuda-se a eficácia e o julgamento do valor geral do programa. A objetividade e a 

credibilidade dos achados são mais importantes que a aplicabilidade direta dos 

resultados (LOBO, 1998; ALA-HARJA; HELGASON, 2000). 

Raupp e Beuren (2008), em seus apontamentos, classificam as tipologias de 

delineamentos de pesquisas, as quais são agrupadas em três categorias: a pesquisa 

quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa; 

pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, o levantamento, 

a pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e a pesquisa 

quanto à abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa. 

Partindo dessas definições, os métodos de pesquisas para o desenvolvimento 

do presente trabalho permitem classificar a pesquisa quanto aos seus objetivos 

como exploratória e descritiva; quanto aos procedimentos adotaremos grupo focal, 

modelo de questionário, definição de amostra, levantamento, pesquisa bibliográfica 

e documental; e, quanto à abordagem do problema, como qualitativa e quantitativa. 

Nosso trabalho volta-se para uma avaliação quanto ao timing ante ou ex-ante, com 

posição em relação ao objeto avaliado externamente e quanto à natureza do objeto 

avaliado. 

 

5.2 O desenho metodológico adotado: etapas da pesquisa 
 

Cabe lembrar, mais uma vez, que o objetivo principal desta pesquisa é avaliar 

a repercussão do Projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar na qualidade de 

vida e no perfil socioeconômico dos permissionários da Feirinha da Beira-Mar e do 

Mercado dos Peixes com enfoque nas perspectivas e possibilidades futuras de 

mudança na dinâmica econômica e social do entorno desse espaço turístico. 

Os procedimentos metodológicos adotados são: 

• Pesquisa bibliográfica pertinente para a constituição do referencial 

teórico. 
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• Pesquisa documental referente à legislação, portarias, projetos e textos 

oficiais a partir de órgãos governamentais e de páginas da internet. 

• Visitas de campo: o uso da observação participante permite uma maior 

aproximação do objeto de pesquisa e aprofundar no conhecimento do 

trabalho cotidiano dos trabalhadores da Avenida Beira-Mar. Além disso, 

permite a definição do espaço geográfico para aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. 

• Entrevistas semiestruturadas: para o presente estudo, serão aplicadas 

entrevistas em dois grupos de atores: (1) com dez permissionários da 

Feirinha de Artesanato e dez permissionários do Mercado dos Peixes; 

(2) com os gestores do projeto de revitalização da Avenida Beira-Mar. 

Os roteiros desses questionários encontram-se nos apêndices. De todo 

modo, o investigador se permite sair do roteiro da entrevista para 

esclarecimento de eventuais dúvidas, podendo transformar a entrevista 

em um diálogo aberto entre o entrevistado e o pesquisador. 

• Análise dos dados oficiais: (1) confrontar os IDH-Ms dos últimos dez 

anos em Fortaleza com a expectativa dos trabalhadores analisados no 

período, 2003-2013; (2) examinar se houve elevação (ou não) da renda 

média dos permissionários da Avenida Beira-Mar no entorno 

diretamente atingido pelo financiamento do Prodetur/CAF. 

• Análise dos dados das entrevistas: adotou-se a estratégia de aplicação 

aleatória de entrevistas. Na abordagem aleatória, empregamos um 

mapa de registro das barracas e boxes, de modo a evitar repetições. A 

aplicação das entrevistas priorizou os permissionários com cadastro na 

Setfor e os gestores dos projetos vinculados à Secretaria Executiva 

Regional II (SER II), da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). 

• Resultados alcançados: chega-se, por fim, a uma avaliação da 

situação dos permissionários da Avenida Beira-Mar frente ao projeto de 

requalificação, de modo a oferecer uma compreensão para as 

adaptações e os ajustes necessários à política de investimentos do 

Prodetur na área e, consequentemente, possibilitar melhores 

condições para o planejamento e de gestão da atividade turística. 
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5.3 Análise dos dados da pesquisa de campo 
 

Para uma maior compreensão da análise dos dados, será apresentado 

primeiramente, de forma concisa, o perfil socioeconômico de cada uma das duas 

grandes áreas de comércio existentes na Beira-Mar – Feira de Artesanato e 

Mercado dos Peixes, objetos de nossa pesquisa. 

 

5.3.1 Perfil socioeconômico – Feira de Artesanato 
 

No que se refere à Feira de Artesanato, foram identificados 652 comerciantes 

cadastrados na Associação dos Comerciantes da Feira de Artesanato. Desses, dez 

foram objeto de nossa pesquisa, o que corresponde a 1,53% do universo dos 

comerciantes da feira. Dessa forma, os dados que serão apresentados refletem as 

condições socioeconômicas somente dos comerciantes entrevistados, o qual será o 

universo analisado. 

Cabe salientar que visitamos os boxes da Feira de Artesanato, bem como a 

Associação dos Feirantes. Quando o permissionário não se encontrava ou estava 

atarefado em suas funções, foi deixado informativo marcando o retorno para a 

realização da pesquisa. Alguns retornos foram marcados mais de uma vez, por 

tentarmos entrevistas com permissionários distintos em função do material 

comercializado. 

A realização da pesquisa na Feira de Artesanato representou, inicialmente, 

uma tarefa delicada, visto que nesse espaço os comerciantes questionam com maior 

intensidade a realização do projeto, o espaço provisório e a permanência deles no 

futuro local. Dessa forma, o período de desenvolvimento dessa pesquisa foi 

marcado por algumas reuniões com o presidente da associação, a fim de minimizar 

qualquer tipo de entrave ao bom andamento do trabalho, bem como garantir a 

qualidade dele e a adesão dos comerciantes da feirinha à proposta. 

Um aspecto positivo que identificamos foi a elaboração de um informativo por 

parte da Associação dos Comerciantes da Feira de Artesanato em parceria com a 

Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) objetivando esclarecer aos comerciantes 

a finalidade do projeto. 

A pesquisa realizada junto aos comerciantes da Feira de Artesanato nos 

permitiu traçar o perfil socioeconômico desse público, tendo como base as 
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informações cedidas pelos próprios sujeitos entrevistados. Foram entrevistados dez 

comerciantes, sendo seis (60%) do sexo masculino e quatro (40%) do sexo 

feminino. Desses, nenhum apresentou deficiência física nem visual. Referente ao 

estado civil, a maioria afirmou estar casada (70%) e 30% declararam estar em união 

estável. Nenhum dos entrevistados afirmou ser solteiro, separado ou viúvo.  

Quando indagados sobre o tempo de residência em Fortaleza, 50% afirmaram 

que moram há mais de 18 anos, enquanto 40% declararam que sempre moraram 

em Fortaleza e 10% moravam havia menos de cinco anos. No tocante à moradia, 

100% dos pesquisados afirmaram morar em casa própria. A totalidade afirmou ser 

chefe de família. 

O público se divide entre aqueles que são nativos de Fortaleza (40%) e 

aqueles que vieram de fora (60%). Desses últimos, a maioria é natural da zona rural 

e urbana do interior do estado (66,67%), e 33,33% são de outro estado. Da zona 

urbana da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), de outro país e zona rural da 

RMF não figuraram na amostragem da pesquisa. 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, predominou o ensino 

fundamental incompleto (50%), seguido do ensino médio completo (30%) e 

universitário completo (20%). Relativo ao tipo de escola que o público frequenta ou 

frequentou (100%), afirmaram ser somente pública. 

 

Gráfico 1 – Escolaridade: Feirinha de Artesanato 

 
Fonte: Confecção própria. 

 

No tocante ao transporte utilizado para chegar ao trabalho, 80% responderam 

que o transporte próprio é o principal meio de deslocamento utilizado para chegar à 

Avenida Beira-Mar. Em segundo lugar (10%) veio o transporte coletivo, e 10% vão 

Escolaridade - Feirinha 
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ao trabalho caminhando. Dos comerciantes que participaram da pesquisa, 80% 

declararam ser o permissionário do box, enquanto 20% declararam não ser o 

permissionário.  

Entre os entrevistados, 70% não possuem outra ocupação, ou seja, a fonte de 

renda advém do comércio da Feira de Artesanato. O percentual relativo aos que 

trabalham como comerciante em outro local corresponde a 30%. Em relação ao 

tempo de trabalho na Avenida Beira-Mar, 40% afirmaram desenvolver atividade 

laborativa no local há mais de 20 anos, 40% entre cinco e 15 anos, 10% entre 15 e 

20 anos e 10% com menos de cinco anos. 

Relativamente à aquisição das mercadorias, 20% dos comerciantes 

afirmaram que produzem suas mercadorias para vender, seguido de 80% que 

compram as mercadorias para revender e pagam à vista. A totalidade (100%) guarda 

as mercadorias no próprio box.  

Em relação ao tipo de mercadoria que é vendido na Feira de Artesanato, 60% 

afirmaram vender artesanato e 40% vestuários em geral. Quando indagados sobre o 

meio de transporte utilizado para levar e/ou repor as mercadorias para a Beira-Mar, 

20% afirmaram que usam transporte coletivo, 70% usam carro próprio enquanto 

10% não necessitam transportar a mercadoria para o local de trabalho. 

Segundo os entrevistados, o período do ano em que há maior movimentação 

nas vendas são os meses de julho, dezembro e janeiro, com um percentual bastante 

significativo de 70%. O segundo maior percentual declarado foram os meses de 

dezembro, julho e agosto, com 30%. Quando indagados sobre a clientela na Feira 

de Artesanato, 80% dos entrevistados afirmaram que são essencialmente turistas e 

10% afirmaram que variam constantemente. 

Grande parte dos comerciantes não possui qualquer funcionário/ auxiliar no 

trabalho, o que corresponde a 80%. Já 10% afirmaram que trabalham com parentes 

e 10% com não parentes. Dos comerciantes que responderam que trabalham com 

parentes e não parentes, 50% declararam que remuneram os trabalhadores e 50% 

não remuneram. 

No que tange à renda do comerciante na Feira de Artesanato na Avenida 

Beira-Mar, 50% dos entrevistados informaram que têm uma variação entre um e três 

salários-mínimos, 30% asseguraram que a renda varia entre quatro e seis salários-

mínimos, e 20% declararam ter uma renda de sete a dez salários-mínimos. 

Quando pesquisados sobre a realização de atividade comercial fora da 
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Avenida Beira-Mar, 30% dos comerciantes afirmaram positivamente. Desses, a 

totalidade declarou renda, portanto o percentual apresentado leva em consideração 

apenas o universo de comerciantes entrevistados. Desse modo, 60% afirmaram que 

ganham entre um e três salários-mínimos, 10% informaram que faturam menos de 

um salário-mínimo e 30% entre três e seis salários-mínimos. 

 

Gráfico 2 – Renda familiar: Feirinha de Artesanato 

 
Fonte: Confecção própria. 

 

No tocante ao trabalho em outra atividade, 30% dos comerciantes 

responderam que possuíam outra ocupação. Desses, dois (66,66%) informaram 

uma renda que varia entre um e três salários-mínimos e 33,33% menos de um 

salário-mínimo. 

No que se refere à participação em políticas públicas ou privadas de 

financiamento, 100% dos pesquisados afirmaram que não participaram. Quanto ao 

plano previdenciário, 70% informaram que não o possuem e 30% possuem o INSS. 

Relativo à assistência em algum programa do governo, a totalidade afirmou não ser 

assistido por nenhum Programa Federal. 

Em relação à vontade de participar de algum curso de qualificação 

profissional, 80% expressaram ter interesse em participar e 20% declararam que 

não teriam tempo disponível, mas que gostariam de participar. 

 

5.3.2 Perfil socioeconômico – Mercado dos Peixes 
 

Foram cadastrados pela SER II 45 comerciantes, sendo 35 do sexo masculino 

(77,78%) e dez do sexo feminino (22,22%). Fizemos amostra para este trabalho de 

Renda Familiar - Feirinha de 
Artesanato 

01 a 03 S.M. 04 a 06 S.M. 07 a 10 S.M.
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dez comerciantes, onde nenhum apresenta deficiência física. Nossa pesquisa focou 

amostra de dez comerciantes, e a totalidade indicou sexo masculino. A maioria 

afirma ser casada (60%), seguida da segunda maior porcentagem, que é de 

solteiros (30%) e união estável (10%). Com relação à moradia, 60% afirma residir 

em casa própria. Um dado que chama a atenção é que a totalidade se intitula chefe 

de suas famílias. 

Em relação à participação em benefícios sociais, 80% afirmaram que não são 

assistidos por nenhum programa do governo, 19 100% não possuem qualquer plano 

previdenciário e 20% nunca participam de política pública como pescador em época 

de defeso. De forma geral, os trabalhadores gostariam de participar de cursos de 

qualificação profissional. 

O público se divide entre aqueles que são nativos de Fortaleza (70%) e 

aqueles que vieram de fora (30%). Desses últimos, a maioria é natural da zona rural 

do interior do estado (10%) e o restante se divide entre a zona urbana da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) (20%); a pesquisa não identificou nenhum 

comerciante de outros estados. 

O nível de escolaridade desses comerciantes é, em sua maioria, o ensino 

fundamental incompleto (30%), seguido pelo ensino médio completo (30%); 20% 

concluíram o ensino fundamental completo, 20% não completaram o ensino médio e 

nenhum informou ser analfabeto. Os dez comerciantes afirmam ter estudado apenas 

em escolas públicas. 

 

Gráfico 3 – Escolaridade: Mercado dos Peixes 

 
Fonte: Confecção própria. 

                                                 
19 Apesar de muitos deles serem pescadores e serem amparados pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), que os desobriga de pagar à previdência, mas somente contribuir mensalmente 
como associados à colônia, seus direitos de pensão, auxílio-doença e aposentadoria são suprimidos 
pela falta de informação e burocracia no INSS. 

Escolaridade - Mercado 

Fund. Comp. Fund. Inc. Méd. Comp. Méd. Inc.
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Em relação à sua condição como trabalhadores que desenvolvem sua 

atividade laborativa na Avenida Beira-Mar, 50% disseram ser permissionários e 50% 

disseram não ser. A maioria (60%) não usa transporte para ir ao trabalho, seguido de 

30% que usam transporte próprio e de 10% que usam transporte coletivo; 

interessante destacar que nenhum informou usar bicicleta.  

Do total pesquisado, 60% não têm outra ocupação que gere renda, o que leva 

a crer que a maioria desses trabalhadores depende do lucro gerado por sua 

atividade como comerciantes na Avenida Beira-Mar para garantir a sua subsistência 

e de sua família. 20 Como comerciantes, 40% dizem desenvolver essa atividade em 

outro local, além da Avenida Beira-Mar, em contraponto aos 60% que afirmam não 

atuar em outros locais. Em relação ao tempo de trabalho como comerciantes na 

Avenida Beira-Mar, 60% afirmam desenvolver atividade laborativa no local há menos 

de cinco anos, e 40% estão na atividade há mais de 15 anos. 

Referente ao modo de aquisição das mercadorias, 70% dos comerciantes 

compram para revender pagando à vista, 20% compram para revender pagando a 

prazo e 10% usam das duas modalidades. Todos os comerciantes guardam suas 

mercadorias em depósito e geladeira no próprio box.  

O período das férias (julho, dezembro e janeiro) aparece como a faixa do ano 

na qual os comerciantes mais vendem (80%), ficando em segundo lugar os meses 

de novembro, dezembro e janeiro (20%). Conforme a fala dos entrevistados, a 

maioria dos clientes varia constantemente (70%), 80% dizem ser sempre os mesmos 

e apenas 20% dizem ser os turistas e os mesmos. 

A maioria dos comerciantes pesquisados trabalha com mais uma pessoa no 

local (40%), seguido por aqueles que trabalham com até três pessoas (30%). Desse 

público que trabalha para o comerciante, 80% são constituídos por parentes e não 

parentes, enquanto 50% apenas por parentes e 30% apenas por não parentes. 

Desse público que trabalha para os comerciantes, há uma pequena parcela de 10% 

que não são remunerados. 

A renda média dos comerciantes do Mercado dos Peixes gira em torno de um 

a três salários-mínimos (90%), seguido por aqueles que ganham de quatro a seis 

                                                 
20 Sobre isso, observar o dado de que 100% dos comerciantes se dizem chefes de família (tendo 
como critério da maioria dos entrevistados que o chefe de família é aquele que mais contribui 
financeiramente para o sustento do lar) e 60% não têm outra ocupação que gere renda. 
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salários-mínimos (10%). Nenhum informou rendimento abaixo de um salário-mínimo. 

 

Gráfico 4 – Renda familiar: Mercados dos Peixes 

Fonte: Confecção própria. 

 

Como a maior concentração de comerciantes residentes (60%) é no bairro do 

Mucuripe, fizemos paralelo entre a renda média do bairro Mucuripe baseado em 

levantamento do Ipece – Distribuição da Renda e da População por Bairros de 

Fortaleza e na renda média da amostra. A renda média no Mucuripe é de R$ 

2.742,25, 21 destoando completamente da renda média dos comerciantes que 

trabalham com pescado, que é em média de R$ 1.576,00, sendo conveniente 

informar que a maioria (60%) se encontra conformada com sua renda. 
 

Tabela 5 – IDH-Municipal/ IDH-Bairro 

Ano 1991 2000 2010 
 

Ano 1991 2000 2010 
IDH-Municipal IDH-M IDH-M IDH-M 

 
IDH-Bairro IDH-B IDH-B IDH-B 

Brasil 0,493 0,612 0,727 
 

B. Mucuripe/Olga - 0,626 0,764 

Ceará 0,405 0,514 0,682 
 

Dim. Renda - 0,637 0,716 

Fortaleza 0,546 0,652 0,754 
 

Dim. Educação - 0,512 0,733 

Dim. Renda 0,650 0,697 0,749 
 

Dim. Longevidade - 0,753 0,850 

Dim. Educação 0,367 0,534 0,695 
     Dim. Longevidade 0,683 0,744 0,824 
 

Ano 1991 2000 2010 
IDH-Bairro IDH-B IDH-B IDH-B 

 
IDH-Bairro IDH-B IDH-B IDH-B 

B. Mucuripe - - 0,793 
 

B. Mucuripe/Varj - 0,792 0,869 

Dim. Renda - - 0,732 
 

Dim. Renda - 0,841 0,923 

Dim. Educação - - - 
 

Dim. Educação - 0,701 0,774 

Dim. Longevidade - - - 
 

Dim. Longevidade - 0,844 0,919 
Fonte: PNUD/Atlas Brasil/ IBGE – PMF – Confecção própria. 

                                                 
21 Ipece. Informe n. 42, out. 2012, Edição Especial. Tema VII: Distribuição Espacial da Renda Pessoal 
– Tabela 1. Distribuição da Renda e da População por Bairros de Fortaleza. 

Renda Familiar - Mercado dos 
Peixes 

01 a 03 S.M. 04 a 06 S.M.
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Tabela 6 – IDH-M/ IDH-B bairro Mucuripe 

Dimensão Renda 
Ano 2010 

IDH-Municipal IDH-B 

Fortaleza – PNUD 0,749 

B. Mucuripe – PMF 0,732 

B. Mucuripe/Olga – PNUD 0,716 
B. Mucuripe/Varj – PNUD 0,923 

Fonte: PNUD/Atlas Brasil / IBGE – PMF – Confecção própria. 

 
Gráfico 5 – IDH Municipal Gráfico 6 – IDH Municipal Fortaleza e 

IDH Mucuripe 
 

  
Fonte: Confecção própria. 

 

No gráfico 5 e na tabela 5, temos o IDH Municipal das esferas federal, 

estadual e municipal, onde revelam que Fortaleza, desde 1991, tem um índice 

superior às demais esferas, embora o país tenha um leve avanço regular ao longo 

dos 20 anos. Já o Ceará, com um ponto de inflexão no ano 2000, tem apresentado 

uma melhora significativa em seu índice municipal. 

Na tabela 6, fizemos comparativo entre a Dimensão Renda do IDH-M de 

Fortaleza e a Dimensão Renda do IDH-B do bairro Mucuripe. Um adendo: a 

Prefeitura distribuiu um documento com listagens sobre o “Desenvolvimento 

Humano por Bairro em Fortaleza” com base em 2010 onde aponta o IDH-B do 

Mucuripe na dimensão renda, 0,732. No PNUD/Atlas Brasil, os índices são 

montados não por bairros, mas por Unidade de Desenvolvimento Humano, onde 

junta mais de um bairro, levando-nos a distorções quanto aos índices do IDH-B 

comparados com índices somente de um bairro. 
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Na tabela 6, o índice do bairro Mucuripe é fornecido pela PMF e os índices 

dos bairros juntos – Mucuripe e Olga Barroso com índice 0,716, e Mucuripe e Varjota 

com índice 0,923 – são fornecidos pelo PNUD. Vê-se que há uma sensível diferença 

entre os índices, quando há componentes de outros bairros associados aos do 

bairro Mucuripe. O bairro Varjota contribui positivamente para a elevação do índice 

do Mucuripe e o bairro Olga Barroso contribui negativamente. Na leitura dos índices 

e gráficos, vemos claramente que os moradores do bairro Mucuripe e Olga Barroso, 

onde vários permissionários do Mercado dos Peixes mantêm residência, 

experimentam índices mais baixos de renda, retratado na pesquisa. 

 
5.4 Resultados alcançados 
 
5.4.1 Análise dos dados – Feira de Artesanato 

 

A Feira se localiza no final da Av. Desembargador Moreira, próximo ao 

Náutico Atlético Cearense. A pesquisa de campo com a aplicação dos questionários 

teve a duração de três dias. Constatou-se a grande movimentação de turistas por 

entre as barracas enquanto as entrevistas eram feitas. Todos as barracas estavam 

ocupadas e com farto material exposto à venda. Na amostra de dez comerciantes 

escolhidos, a maioria das pessoas (60%) apresentou-se como sendo do sexo 

masculino em sua composição. Dessa forma, temos então 40% de mulheres 

casadas, 50% delas chefe de família e 50% provendo sustento para mais do que 

duas pessoas em sua residência. Esses dados se aplicam também aos 

comerciantes do sexo masculino, que somam 60%. 

Considerando-se que a maioria (50%) dos comerciantes possui o ensino 

fundamental incompleto, seguidos daqueles com ensino médio incompleto (30%), 

pode-se afirmar que eles – os comerciantes da feira de artesanato – carecem de 

atualização educacional. Essa afirmação fica mais explícita quando comparada ao 

número de pessoas com ensino superior completo (20%), e se justifica quando 

vinculada ao percentual de pessoas que frequentaram somente escolas públicas 

(100%), e daqueles que são oriundos do interior do estado e de outros estados – 

(60%), pois essa combinação de fatores normalmente contribui para as baixas taxas 

de escolaridade. 

Mesmo com uma renda per capita geral dos comerciantes da Beira-Mar no 
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valor de três salários-mínimos, e 70% deles afirmando que não trabalham em outro 

local como comerciante, a totalidade dos feirantes possui residência própria, porém 

20% utilizam transporte coletivo para chegar a seu local de trabalho, e a maioria 

transporta sua mercadoria em veículo próprio. De todos os feirantes, 70% não 

possuem nenhum tipo de plano previdenciário e não participaram de nenhuma 

política de financiamento, em sua maioria alegando desconhecimento, desinteresse 

ou falta de acesso às próprias políticas, apontando uma provável falha na divulgação 

dessas alternativas de crédito. 

Ainda vinculada à renda per capita, nota-se que a atividade de feirante em 

sua maioria é realizada sozinha pela maioria deles, 80%, e, quando a atividade é 

dividida com alguém, 10% destes são parentes, fazendo com que o capital continue 

dentro da família, além de proporcionar oportunidade de trabalho para parentes. 

Em relação ao local, meios e tempo de trabalho, a maioria (80%) se diz 

permissionário, sempre residiu ou reside há mais de 18 anos em Fortaleza e 

trabalha há mais de cinco anos na Beira-Mar como comerciante, demonstrando 

constância e comprometimento por parte dos comerciantes. 

 Quanto à infraestrutura, quase que a totalidade dos feirantes afirma pagar um 

aluguel para um fornecedor de acumuladores elétricos para uso em iluminação e 

máquinas de baixa potência durante o período em que a feira está ativa. Em 

conversas informais dos entrevistadores durante a pesquisa, surgiram relatos de 

descaso com relação à infraestrutura, sendo a falta de banheiros a principal delas. 

Mesmo a feira sendo conhecida popularmente como “Feirinha de Artesanato 

da Beira-Mar”, somente 20% dos feirantes se dizem artesãos. Em relação ao perfil 

dos frequentadores, os comerciantes afirmam em sua maioria que julho, agosto, 

dezembro e janeiro são os meses de maior movimentação e venda, e que, em sua 

maioria (90%), os compradores são turistas. Dessa forma, políticas de promoção e 

divulgação da feira devem ser voltadas também para os outros períodos do ano, a 

fim de proporcionar um fluxo constante de vendas durante todo o ano. 

Sobre o interesse em cursos de qualificação profissional, 80% relataram ter 

interesse em fazê-lo, enquanto 20% relataram não ter disponibilidade de tempo. 

Salienta-se a necessidade de atender as necessidades dos comerciantes, 

especialmente no que diz respeito à modalidade apontada como preferência durante 

a realização da pesquisa socioeconômica, bem como aos horários propícios para 

garantir a frequência e a assiduidade do público-alvo. 
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5.4.2 Análise dos dados – Mercado dos Peixes 
 

O Mercado dos Peixes é considerado um ponto turístico da Avenida Beira-Mar 

que data do início da ocupação da praia. Atualmente possui 45 (quarenta e cinco) 

boxes vendendo peixes e frutos do mar, porém quatro boxes com venda de 

alimentos prontos e bebidas. 

O Mercado se localiza atualmente próximo à estátua de Iracema da Avenida 

Beira-Mar e, para a pesquisa socioeconômica e análise dos dados, consideraram-se 

dez comerciantes como amostra, integrantes do mercado dos boxes instalados em 

contêineres fornecidos provisoriamente pela Prefeitura, que são destinados à venda 

de peixes e/ou frutos do mar. 

No Mercado dos Peixes não se perceberam grandes dificuldades para a 

aplicação dos questionários com os comerciantes. Embora fossem os primeiros a ter 

contato com o pesquisador, eles demonstraram, em sua maioria, boa receptividade. 

A pesquisa de campo com a aplicação dos questionários teve a duração de dois 

dias. Constatou-se que todos os boxes estão ocupados e não se encontrou nenhum 

fechado, o que resulta em nenhuma pendência. 

Dividiu-se a análise dos dados do Mercado dos Peixes em dois momentos: 

1. Análise geral dos comerciantes – onde se abordam os principais aspectos dos 

quatro eixos avaliados na pesquisa: I) Dados pessoais; II) Condições demográficas e 

escolares; III) Questões sobre a atividade profissional; e IV) Questões sobre nível de 

renda, cobertura previdenciária e políticas de financiamento. 

2. Análise da composição familiar – evidencia-se a média de idade, escolaridade, 

situação de trabalho e renda fazendo um comparativo entre esses indicadores. 

 
a) Análise geral dos comerciantes 

 

Foram entrevistados dez comerciantes, sendo todos do sexo masculino. Em 

um apanhado geral dos dados coletados, tem-se que a maioria afirma ser casada 

(60%), seguida da segunda maior porcentagem, que é de solteiros (30%) e em união 

estável (10%). Com relação à moradia, 60% afirmaram residir em casa própria. 

Nenhum comerciante apresenta deficiência física. 

O público se divide entre aqueles que são nativos de Fortaleza (70%) e 
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aqueles que vieram de fora do município (30%). Desses últimos, a maioria é natural 

da zona rural do interior do estado (10%) e o restante se divide entre a zona urbana 

da RMF (20%) e nenhum de outros estados. Essas informações também podem nos 

fornecer dados para observar o nível de escolaridade, a maioria com o ensino 

fundamental incompleto (30%), pois 30% dos entrevistados são oriundos de regiões 

rurais onde as condições de ensino, geralmente, são mais precárias que nas regiões 

metropolitanas. 

Um dado que chama a atenção é que a totalidade se intitula chefe de suas 

famílias. Conforme os dados analisados, percebe-se que os dez entrevistados se 

declararam chefes de famílias, ou seja, responsáveis pela renda da casa e cuidados 

gerais com os membros do grupo familiar. Três deles são solteiros (30%) e 

respondem pelo sustento da família. 

O nível de escolaridade desses comerciantes é, em sua maioria, o ensino 

fundamental incompleto (30%), seguido pelo ensino médio completo (30%), e 

nenhum se apresentou como analfabeto. Dos dez comerciantes, todos afirmaram ter 

estudado apenas em escolas públicas. São pessoas que, em sua maioria, tiveram 

os pais como pescadores e desde cedo começaram a exercer atividades laborais 

com eles, o que relegou a educação formal de ensino a um segundo plano. Isso nos 

traz outro dado em relação ao tempo de trabalho como comerciante 22 na Avenida 

Beira-Mar, onde 40% afirmaram desenvolver atividade laborativa no local há mais de 

15 anos, e um informou que está na atividade há mais de 30 anos. Embora a 

pergunta fosse de múltipla escolha, a maioria ressaltou que estava no local há 

menos de cinco anos, ou diziam que trabalhavam desde o início da atividade 

pesqueira na área, o que evidencia um histórico no local. 

Outro fator relevante é que 50% afirmaram ser os permissionários e 50% 

disseram não ser. Dos que não são permissionários, um explanou que o box foi 

cedido e quatro inferem que alugam do permissionário. Diante da amostra de dez 

entrevistados, nota-se que o quantitativo de pessoas que não têm a permissão de 

estar no box é alta e relevante, uma vez que esses espaços, muitas vezes, são 

vendidos ou permutados por outros. 

Podemos ainda realizar outra reflexão sobre esses dois pontos citados acima, 

associados aos dados seguintes: 80% não são assistidos por programas do 

                                                 
22 A pergunta foi: “Há quanto tempo você trabalha como comerciante neste local (Beira Mar)?”. 
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Governo Federal, Estadual ou Municipal; 20% participaram de programa de 

financiamento público ou privado; e nenhum possui plano previdenciário. 

Percebemos, durante as entrevistas, que a grande maioria não adere a programas 

ou benefícios oferecidos por setores públicos ou privados por falta de informação, 

que, por consequência, gera falta de interesse. O médio e baixo nível de 

escolaridade dos entrevistados associado ao tipo de atividade laboral interferem em 

pouca perspectiva de crescimento de sua atividade comercial e pouca perspectiva 

de adquirir investimentos profissionais e pessoais em médio e longo prazo. 

Entretanto, em contraponto, de forma geral, os trabalhadores gostariam de participar 

de cursos de qualificação profissional (100%), principalmente de atendimento ao 

cliente, embora dois entrevistados externaram não ter tempo para participação dos 

cursos. 

Ainda avaliando o processo da atividade laboral dos comerciantes, existem 

alguns questionamentos que permearam a pesquisa, em que se destaca como 

esses comerciantes adquirem duas mercadorias, sendo que 80% compram para 

revender pagando à vista e 20% mesclam entre compra para revender pagando a 

prazo e à vista. Isso pode ser reflexo da renda média, que está em torno de três a 

seis salários-mínimos (90%), seguido por aqueles que ganham de quatro a seis 

salários-mínimos (10%), e nenhum informou que recebe remuneração abaixo do 

salário-mínimo. Isto é, constituem-se como comerciantes que possuem uma renda 

mensal que permite que eles comprem suas mercadorias à vista. 

Inerente aos clientes que consomem suas mercadorias, revelam que variam 

constantemente (20%); 100% dizem ser sempre os mesmos e apenas 30% dizem 

ser também os turistas, o que demonstra uma desconstrução de que o espaço é 

frequentado essencialmente por turistas – como se pode perceber, tal clientela 

ocupou a última posição. 

O período das férias (julho, dezembro e janeiro) aparece como a faixa do ano 

do ano na qual os comerciantes mais vendem (80%), ficando em segundo lugar os 

meses de novembro, dezembro e janeiro (20%). É importante ressaltar que essa 

pergunta gerava insegurança na precisão de suas respostas, pois, na grande 

maioria dos entrevistados, eles contabilizam suas vendas e lucros quase que 

semanalmente e não mensalmente ou mesmo por trimestres. 

A maioria dos comerciantes pesquisados trabalha com uma pessoa no local 

(80%), seguido por aqueles que trabalham com até três pessoas (30%). Desse 
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público que trabalha para o comerciante, 50% são parentes e não parentes, 50% 

são parentes e 30% não são parentes, sendo 90% remunerados. Esses dados 

trazem algo significativo, pois muitos membros do grupo familiar auxiliam os 

comerciantes nos boxes, ou seja, continua-se o processo de trabalho passando por 

gerações. Percebe-se também um diferencial, pois os pais desses comerciantes 

foram pescadores e supriam os boxes com a própria pesca. Atualmente, tais 

comerciantes contam com os fornecedores para fazer o abastecimento.  

Do total pesquisado, 60% não têm outra ocupação que gere renda, o que leva 

a crer que a maioria desses trabalhadores depende do lucro gerado por sua 

atividade como comerciantes na Avenida Beira-Mar para garantir a sua subsistência 

e de sua família. 23 Como comerciantes, 40% dizem desenvolver essa atividade em 

outro local, além da Avenida Beira-Mar, em contraponto com 60% que afirmam não 

atuar em outros locais. 

 
b) Análise da composição familiar do Mercado dos Peixes 

 

A média de idade do grupo familiar é de 38 anos, o que revela um quantitativo 

de pessoas situado no ciclo de vida adulto. A amostra é formada em sua totalidade 

pelo sexo masculino (100%). Já a média de rendimentos situa-se em R$ 3.000,00, 

com cerca de 4 (quatro) pessoas por domicílio, inferindo-se uma renda per capita 24 

de R$ 750,00. 25 Inerente à renda familiar, nota-se que 60% advêm do comerciante 

somada com a de outros membros e em 30% os comerciantes são os únicos com 

renda na família. Já 40% são compostos por aqueles que têm uma única renda. 

Esse dado traz que a maioria dos comerciantes não é o único provedor do domicílio, 

mas são auxiliados por outros membros do grupo familiar. 

No que tange à situação trabalhista, nota-se que a totalidade da composição 

familiar é composta por autônomos (100%), com estudantes (52,38%) em escolas 

públicas. A maioria dos autônomos pesquisados afirma desenvolver a atividade na 

área do comércio, e quatro outros em outras áreas, como dois comerciantes que 

                                                 
23 Sobre isso, observar o dado de a totalidade dos comerciantes se dizer chefe de família (tendo 
como critério da maioria dos entrevistados que o chefe de família é aquele que mais contribui 
financeiramente para o sustento do lar) e 60% não têm outra ocupação que gere renda. 
24 Soma total da renda bruta no mês de todos aqueles que compõem a família, dividida pelo número 
de seus integrantes. 
25 Esse cálculo é uma média dos rendimentos, mas existem as especificidades de cada família, nos 
planos material e simbólico, que devem ser levadas em consideração. 
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atuam na atividade da pesca, um pintor e um cozinheiro. 

Vale ressaltar que apenas 20% são assistidos, sendo beneficiados por serem 

pescadores durante defesos. Nenhum outro benefício social atende à amostra 

pesquisada. 

Quanto à renda, observou-se que aqueles que ganham acima de dois 

salários-mínimos, cerca de 60% da composição familiar, possuem algum nível de 

escolaridade, e que nenhum declarou-se analfabeto. 

 

5.4.3 Análise dos dados – Gestores 
 

Fizemos pesquisa e entrevista com cinco representantes da Prefeitura 

Municipal para avaliarmos o lado oposto visto dos permissionários, com 

representantes da Secretaria de Turismo (Setfor) e da Secretaria Executiva Regional 

II (SER II), que presta fiscalização das atividades comerciais em toda a orla. 

Observamos que os órgãos Setfor e SER II são independentes, falta-lhes 

entrosamento. Muitas respostas não foram claras e algumas questões ficaram sem 

resposta, enquanto para outras as respostas foram encontradas em órgãos da 

Prefeitura, do governo estadual e do IBGE. 

Nos aspectos espaciais e territoriais da pesquisa, a totalidade afirma que a 

arquitetura dos empreendimentos tem impactos relevantes na paisagem, sendo 

observados interesses históricos, porém atendendo a segurança com medidas de 

prevenção de acidentes dos visitantes e trabalhadores. 

Quanto aos aspectos sociais, a comunidade e os empreendedores estão 

organizados com lideranças e associações com o objetivo de animar o trade turístico 

e a atividade econômica. Há disputas e conflitos naturais entre os atores em busca 

da melhoria de suas rendas. Existem parcerias interinstitucionais e entre vários 

setores voltadas para o acompanhamento e planejamento das atividades ligadas ao 

turismo. 

Os residentes da região veem com satisfação o movimento e o 

desenvolvimento turístico, conforme informa a Setfor, não apontando efeitos 

perversos ao desenvolvimento, sempre observando e coibindo juntamente com 

outros órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado os delitos que acompanham o 

movimento turístico, como uso e comércio de drogas, prostituição e exploração 

sexual infantil. 
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Sentimos, com os fiscais da SER II, a pressão constante de mais e mais 

comerciantes em busca de um local, de um ponto, como chamam, para suas 

atividades laborativas, mas a região não comporta o aumento de permissionários. A 

maioria dos feirantes é nativa, administra seus próprios negócios e é fornecedor de 

insumos e serviços, sendo incentivada pelos órgãos oficiais para comercializar 

produtos locais como artesanato de nossa região e valorizar técnicas locais. Não se 

observa qualquer tipo de discriminação étnica, racial ou de gênero nem promoção 

de trabalho infantil. As condições de higiene são satisfatórias, porém com 

perspectiva de melhora quando da conclusão da obra da avenida. Os gestores 

desconhecem alguma iniciativa de programa público no quesito saúde, indicando a 

Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação do município para programas de 

educação formal. Para melhora na capacitação profissional, há parcerias com 

órgãos como o Sebrae e universidades destinadas a melhorar as relações 

comerciais e humanas dos permissionários. 

Alguns permissionários se valem de alguma fonte de crédito para capitalizar 

seus negócios, mas a maioria adquire à vista suas mercadorias ou matérias-primas 

para confecção do artesanato. Observamos que a renda média familiar dos 

permissionários da feirinha é superior à renda dos permissionários do Mercado dos 

Peixes. Não percebem divergências significativas entre as rendas dos que trabalham 

com turismo e outras atividades. Afirmam que há sazonalidade com aumento de 

oferta de produtos e serviços em certas épocas do ano, inclusive com incentivo 

governamental por meio de divulgação em jornais, tabloides, rádio, televisão, folders 

e campanhas no exterior. 

Salientam os gestores que os visitantes se interessam e valorizam a cultura 

local e suas manifestações culturais, sempre procurando rever e participar quando 

voltam ao Ceará, dizendo-se satisfeitos com o que veem. As respostas não são 

muito claras quanto ao perfil dos turistas, mas indicam que são estrangeiros e vindos 

principalmente da região Sudeste do país, procurando lazer e diversão, suvenir e 

comidas típicas.  

Para conhecermos um pouco dos gestores, propusemos uma lista de nove 

valores humanos com uma breve descrição para que colocassem em ordem do valor 

de maior para o de menor importância de acordo com suas convicções: 

1- Respeito próprio (autovalorizar-se, ser orgulhoso de você mesmo e confiante 

na pessoa que você é); 
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2- Autorrealização (obter sucesso nas coisas que você quer fazer); 

3- Segurança (sentir-se seguro, fora de perigo, protegido de falta de sorte, das 

desgraças e de agressões); 

4- Sentimento de pertença (sentir-se aceito e necessário pelos amigos, pela 

família e pela comunidade, incluído no grupo); 

5- Estímulo (levar uma vida excitante e estimulante, encontrar motivação nas 

coisas); 

6- Senso de realização (buscar paz na mente, consciência tranquila, fazer o 

melhor uso dos seus talentos, realizar o que deve ser feito, mesmo que você 

não quisesse fazer); 

7- Diversão (levar uma vida prazerosa e feliz, valorizar lazer e entretenimento); 

8- Ser respeitado (ser admirado pelos outros e receber seu reconhecimento); 

9- Relações calorosas (ter companhias próximas, amizades íntimas e profundas 

paixões, relacionamentos emocionalmente fortes). 
 

Tabela 7 – Valores humanos 

Valores Humanos 
GESTORES 

G1 G2 G3 G4 G5 
1- Respeito próprio 4 2 1 2 5 

2- Autorrealização 1 4 5 6 1 

3- Segurança 3 1 3 8 8 

4- Sent. de pertença 2 3 4 5 7 

5- Estímulo 8 5 7 3 6 

6- Senso de realização 6 6 2 4 3 

7- Diversão 9 9 6 7 9 

8- Ser respeitado 5 7 9 9 2 

9- Relações calorosas 7 8 8 1 4 

Fonte: Confecção própria 
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Gráfico 7 – Valores humanos 

 
Fonte: Confecção própria. 

 

Para entender o gráfico, como os valores humanos estão registrados com 

números e em ordem crescente, a barra de menor tamanho representa 1- Respeito 

próprio, e a barra de maior tamanho representa 9-Relações calorosas, estando as 

outras barras dentro desse intervalo. Portanto, as barras estão na sequência dos 

valores humanos indicados pelos entrevistados, restando constatar a relação de 

importância crescente com o tamanho das barras. Então, olhando-se da esquerda 

para a direita em cada grupo de valores de cada gestor, temos a representação dos 

nove valores. Confeccionado com base na tabela 6, que retrata as preferências dos 

gestores, percebemos, dentre a amostra entrevistada, que aparentemente não 

existe um padrão racional no posicionamento reflexivo dos gestores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nos últimos anos, o mundo tem vivido transformações profundas em todos os 

setores da economia. O turismo – como não poderia estar fora dessas mudanças, 

tornando-se uma das maiores atividades mundiais em termos de importância 

socioeconômica e cultural e apesar do constante crescimento de sua prática – ainda 

é uma nova fonte de exploração e merece muita atenção. Isso principalmente se 

comparado a outros países, como os europeus, onde o turismo é bem estruturado e 

constitui-se num importante gerador de rendas. A disposição para a exploração 

turística pode refletir positivamente nas regiões, de modo que estas possam se 

beneficiar desta atividade econômica. Entretanto, deve ser considerado um 

planejamento de longo prazo. 

De modo a alcançar o objetivo principal, a pesquisa empreendeu avaliação de 

vários fatores estrategicamente relevantes do investimento do Prodetur/Prefeitura 

para o turismo através da obra de Requalificação da Avenida Beira-Mar e em seu 

entorno: a importância da indústria do turismo e seus impactos econômicos e 

sociais; expectativas dos comerciantes e suas relações econômicas; os anseios dos 

comerciantes na perspectiva da qualidade de vida; os atributos considerados mais 

importantes; modelamento da preferência dos clientes no contexto; a percepção 

local sobre a gestão pública do turismo concernente à obra; a identificação dos 

atores da rede turística em seus papéis tradicionais e fatores relacionais, para 

modelamento das implicações estratégicas mais relevantes para atender os 

objetivos turísticos. 

No que concerne à relevância acadêmica, esta pesquisa contribui para o 

campo da estratégia, ao ampliar as investigações sobre a indústria do turismo a 

partir da perspectiva dos beneficiários da obra em estudo. Para a indústria de 

turismo, esta pesquisa contribui ao oferecer aos gestores de turismo evidências de 

novas perspectivas para o desenvolvimento de atividades em parceria com a 

Prefeitura e com os permissionários, com outros elementos econômicos do entorno. 

No que tange à metodologia e suas limitações inerentes, consideramos a 

triangulação dos dados obtidos por vários métodos: formulários a gestores da 

Prefeitura e formulários a permissionários, pesquisa documental e simples 

observação do pesquisador em momentos distintos e em vários pontos onde se 

desenvolvem atividades econômicas. Quanto à limitação da pesquisa, cremos que 
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não foram comprometidos os resultados. Em uma das formas de reduzir as 

limitações, entendemos que o acompanhamento do desempenho das atividades 

econômicas a partir da ótica relacional, a fim de estabelecer se as alianças estão 

sendo capazes de reduzir as ameaças e alavancar as oportunidades proporcionadas 

pelos entes públicos aos permissionários e consequentemente aos frequentadores 

dos espaços requalificados. 

Além disso, coube investigar o potencial de ampliação e adensamento dos 

laços das alianças estabelecidas entre membros da rede privada de turismo, cujas 

conexões merecem estudos mais aprofundados. Considerando que as principais 

parcerias entre a Prefeitura e os permissionários se referem à promoção e animação 

do destino turístico – a Avenida Beira-Mar e entorno –, e que o contexto competitivo 

global é cada vez mais acirrado, faz-se necessário observar quais alianças globais 

podem ser estabelecidas com vistas à promoção deste cartão postal da cidade que 

é a Beira-Mar. 

No tocante à percepção dos impactos, em avaliações preliminares e em 

entrevistas realizadas, os permissionários da pesquisa não se mostraram 

indiferentes ou intolerantes. Para eles, as obras, da mesma forma, causarão 

impactos positivos, também podem acarretar problemas durante a execução e 

refletem negativamente nas suas economias e na qualidade de vida, embora os 

problemas turísticos causem insatisfação mas se sobressaiam diante dos impactos 

positivos. Os permissionários não apresentam expressão de irritação ou revolta em 

relação aos turistas, visto que, na maioria das vezes, eles parecem ser mais 

desejáveis ao destino do que o contrário. 

Outro viés de investigação refere-se a mecanismos de avaliação sistemática 

da satisfação dos residentes com o turismo, que levou em consideração 

características culturais e sociais, e que foram segmentados por área da obra, 

levando-se em conta o fluxo de turistas e seus impactos na vida cotidiana de 

moradores. Esse mecanismo de monitoramento servirá de base para a formulação 

de políticas públicas futuras e para a identificação de oportunidades e ameaças 

econômicas aos permissionários. 

Buscamos resgatar os problemas e as hipóteses apresentadas e confrontá-

los com os resultados dos estudos teóricos e das pesquisas empreendidas, 

procurando responder às indagações centrais e, ao mesmo tempo, ratificar os 

pressupostos que norteiam a construção e o desenvolvimento desta dissertação. 
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Quanto às expectativas dos permissionários e de suas associações, 

aguardam o andamento e conclusão da obra com um misto de ânsia e dúvidas. Os 

permissionários do Mercado dos Peixes estão mais crentes quanto à conclusão da 

obra de reforma, pois fisicamente já está bem adiantada, embora com atraso no 

cronograma, mas aguardam melhora e aumento de vendas. Com novas instalações, 

boxes padronizados e infraestrutura moderna, vão atender melhor e com mais 

higiene os fregueses, além dos box-restaurantes para fritar e atender os visitantes e 

turistas que desejam saborear de imediato os frutos do mar ali vendidos pelos vários 

outros boxes. Estacionamento maior e espaço reservado para carga e descarga dos 

fornecedores do pescado também era reclamação constante que vem a ser atendida 

na conclusão do novo Mercado. 

Já os permissionários da Feirinha afirmam que aguardam uma reforma 

prometida pela Prefeitura há mais de 30 anos e que não se concretiza. Há incerteza 

quanto à reforma chegar até seu local de trabalho, pois a obra foi iniciada pelo 

Mercado dos Peixes, e está mais próximo da realidade, e acreditam que as obras 

venham na contramão do fluxo da avenida e não chegue tão cedo. Outra 

preocupação, imaginando-se que a obra vingue, é quanto à decisão da forma como 

vai se tratar a movimentação da guarda de mercadorias se o projeto permanecer 

como está. 

Eles afirmam que protestarão se for mantida a ideia de um trator transportar 

um contêiner com as mercadorias para um depósito projetado para o subsolo e 

voltar diariamente. Com 652 contêineres de permissionários para fazer esse 

movimento, e ainda correndo risco de quebra do equipamento, é completamente 

inexequível essa operação, além de demandar um tempo razoável para a conclusão 

de cada etapa diária. A proposta dos feirantes é a construção de barracas fixas na 

área de engorda projetada, com ocorre em outras cidades com feirinhas famosas. 

Atendendo a esta óbvia e evidente exigência, os feirantes acreditam que a obra vai 

melhorar muito a paisagem urbana, vai aumentar o fluxo turístico e vão auferir 

melhores rendimentos como resultado de seu labor. 

Os gestores revelam um ar de preocupação por não estarem cumprindo com 

o cronograma anunciado, mas com a certeza de que a obra total será concluída com 

êxito, não se comprometendo com o período de tempo para execução. Salientam 

que, com problemas financeiros no país inteiro, tanto em nível nacional como 

estadual e municipal, há pendências de repasses prometidos pelo Ministério do 
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Turismo como cota de participação financeira do projeto pela União. Mas a 

Prefeitura mostra não aguardar pelo Ministério e já está em negociação de 

financiamento para também absorver o investimento que seria do Governo Federal. 
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ANEXO A – ATA DO JULGAMENTO DO CONCURSO DE IDEIAS 
 
Nos dias dez, onze e doze de Dezembro do ano de dois mil e nove, esteve reunida 
no Salão Sardenha do Praiano Hotel, em Fortaleza, Ceará, a Comissão Julgadora 
do Concurso Nacional de Idéias para o “Plano de Reordenamento Geral e Projetos 
Arquitetônicos Urbanísticos e Paisagísticos para a Avenida BeiraMar em Fortaleza”, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em parceria com o Instituto de 
Arquitetos do Brasil/Departamento do Ceará. A Comissão Julgadora do concurso foi 
composta pelos arquitetos: Débora Sales, Fábio Penteado, Lia Parente, Matheus 
Gorovitz, Roberto Castelo, Rommel Ramalho e Rosa Grena Kliass. No dia dez de 
Dezembro, quinta-feira, deu-se início aos trabalhos às nove horas da manhã com a 
leitura do Edital e Termo de Referência do Concurso, com as devidas explanações e 
contextualizações. Em seguida foi eleita por unanimidade como Presidente do Júri a 
Arquiteta Rosa Grena Kliass e como Secretária, a Arquiteta Débora Sales. Às onze 
horas da manhã deu-se início a análise dos vinte e dois projetos participantes do 
concurso. Visto que o projeto de número 5 (cinco) continha a identificação de seus 
autores, contradizendo o previsto no edital, este foi eliminado sumariamente. No 
período da tarde, às quinze horas e quarenta minutos, cada um dos jurados 
informou à Presidente da Comissão Julgadora os projetos que de seu ponto de vista 
não atendiam com a devida qualidade aos requisitos do Edital e Termo de 
Referência. Foram eliminados desta feita os projetos de números 7 (sete), 8 (oito) e 
17 (dezessete). Às dezessete horas do dia dez foi encerrado o primeiro dia de 
trabalho. No dia onze de Dezembro, sexta-feira, às nove horas, a Comissão 
Julgadora retomou os trabalhos de análise dos projetos concorrentes, realizando no 
fim da manhã uma nova sessão de análise, quando permaneceram para novo 
debate e análise classificatória os projetos de número 12 (doze), 18 (dezoito) e 20 
(vinte), tendo sido todos os demais eliminados. Às quatorze horas e trinta minutos do 
mesmo dia, a Comissão Julgadora passou a debater cada um dos três projetos 
selecionados, com a finalidade de classificá-los. Às quinze horas e trinta minutos a 
Comissão Julgadora chegou ao consenso acerca da devida classificação, julgando 
merecedores de prêmios o projeto de número 20 (vinte) para Primeiro Prêmio, o de 
número 18 (dezoito) para Segundo Prêmio e o de número 12 (doze) para Terceiro 
Prêmio. 
 
Sobre o julgamento 
Em suas deliberações, o júri considerou a integridade das propostas, a coerência 
indispensável entre o discurso e o projeto, a identificação das principais áreas de 
intervenção e suas relações com as áreas adjacentes e o conjunto paisagístico no 
seu todo, notadamente da relação com o tecido urbano, a salvaguarda e o 
tratamento conferido às visuais, a conveniência da disposição e tratamento dos 
diferentes equipamentos. O júri, em razão do exposto e da análise criteriosa dos 
diversos trabalhos, resolveu por unanimidade considerar o trabalho de número 20 
(vinte) como o vencedor do concurso (Primeiro Prêmio). Neste trabalho prevalecem 
os acertos em relação aos aspectos questionáveis da solução adotada para a área. 
Evidencia o claro domínio sobre as questões e as articulações das soluções 
encontradas com a área circunvizinha, tratadas com sensibilidade e inteligência.  
Considerações sobre o primeiro classificado: 
a) A solução proposta para a feira, desde que considerada permanente – como 
recomenda o edital – em sua configuração consolida a ocupação atual, enriquecida 
pelas aberturas das visuais, graças aos espaços intersticiais e a escala. A 
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arquitetura singela contempla a proteção indispensável aos boxes; 
b) No caso da solução preconizada para a comercialização do peixe, embora não 
comprometa a qualidade da intervenção, o júri entendeu que o impacto provocado 
pela edificação poderia ser minimizado subordinando a arquitetura à paisagem, e ao 
caráter informal das atividades; 
c) O júri recomendou à conveniência da desobstrução das visuais relocando as 
áreas de estacionamentos e a supressão dos depósitos da feira, desnecessários, 
uma vez sendo a feira fixa; 
d) A recomendação acima acerca das áreas de estacionamento apóia-se inclusive 
na proposição do transporte pendular existente no projeto, evidenciando a 
inconveniência de estimular o fluxo de veículos; 
e) O júri observou a oportunidade de preservar a bela vista do anfiteatro 
comprometida pelo passeio proposto junto à praia. 
O júri deliberou contemplar o projeto de número 18 (dezoito) com o Segundo 
Prêmio. O projeto trata de modo cuidadoso e criativo os itens do edital, entretanto a 
integridade do conjunto fica comprometida pela proposta arquitetônica da feira com 
a presença por demais impactante, incompatível com a escala adequada no que se 
refere à paisagem, com a natureza da atividade e a tradição consolidada pelo uso. 
O projeto de número 12 (doze) foi contemplado com o Terceiro Prêmio. Foi 
apreciado pela definição de um partido plástico regido por comodulação. 
Considerando este artifício capaz de garantir caráter sistêmico à composição 
plástica e à unidade do conjunto. Entretanto o potencial de flexibilidade sugerido 
pela malha não foi explorado, deixando de conferir a necessária diversidade em 
consideração às peculiaridades do programa. 
No dia doze de Dezembro do ano de dois mil e nove, eu, Débora Sales, Secretária, 
redigiu a Ata, assinada e pelos seguintes membros da Comissão Julgadora: Arq. 
Débora Sales (Secretária), Arq. Rosa Grena Kliass (Presidente da Comissão 
Julgadora). Arq. Fábio Penteado, Arq. Lia Parente, Arq. Matheus Gorovitz, Arq. 
Roberto Castelo e Arq. Rommel Ramalho. 
Anunciados os vencedores do Concurso para o Reordenamento da Av. Beira Mar em 
Fortaleza, Ceará, as propostas, segundo o edital, deveriam “valorizar o 
aproveitamento geral do espaço e o redirecionamento das soluções arquitetônicas, 
que deveriam estar voltadas ao bem-estar humano, preservação ambiental e 
também para o desenvolvimento das atividades turísticas, culturais, de esporte e 
lazer situadas na orla”. Houve 78 pré-inscrições e 22 projetos entregues. 
Conforme “Termo de Homologação do Concurso Nacional de Ideias para o 
Reordenamento Geral e Projetos Arquitetônicos, Urbanísticos e Paisagísticos da 
Avenida Beira Mar em Fortaleza – Ceará” Edital Nº 01/2009 IAB-CE/SETFOR, A 
Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), homologou em 11/02/2010 o resultado 
do Concurso - Edital nº 01/2009 IAB-CE/SETFOR, de acordo com a relação dos 
vencedores abaixo relacionados, conforme preconiza o art. 43, VI da Lei nº 8.666/93, 
1º lugar - Ricardo Henrique Muratori de Menezes e equipe – CE 
2º lugar - Alexandre Lacerda Landin/Architectus – CE 
3º lugar - Baldonero Navarro Gomes/Nachtergaele Navarro Arquit. Associados – SP 
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APÊNDICE A 
ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM PERMISSIONÁRIOS E 

VENDEDORES AMBULANTES DA AV. BEIRA-MAR 
 
 
Universidade Federal do Ceará - UFC 
Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas - MAPP 
 
 

 
Pesquisa: O PRODETUR E A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR DE FORTALEZA: 

Avaliação de uma política de turismo e de suas expectativas socioeconômicas. 
 

 
        Questionário – Permissionários           

  
     

Número     

    Data: _____ / _____ / ______     Horário: ______ : ______   
 
PERFIL SOCIOECONÔMICO 

      Identificação / Dados pessoais 
      01 Idade:   

                 02 Sexo:  
        

 Masc.   Fem.   
  

Deficiência física   
           03 Estado civil: 

        
 Solteiro/a 

 
Casado/a   Companheiro/a   Divorciado/a   

           
 Viúvo/a   Separado/a   União estável   Outros   

           04 Você se considera: 
        

 Indígena   Negro/a   Pardo/a   Amarelo/a   
           

 Mulato/a   
    

Branco/a   
           05 Tem filhos/as: 

        
 Sim   Não   Quantos   De 0 a 04 anos   

           
 De 05 a 10 anos   De 11 a 14 anos   De 15 a 18 anos   Mais de 18 anos   

           
 Masculino   

  
Feminino   

             06 Escolaridade: 
 

 
 

 
 

 
  

 Analfabeto   Fundamental   Completo   Incompleto   
           

 Escolas públicas   Médio   Completo   Incompleto   
           

 Escolas particulares   Universitário   Completo   Incompleto   
           

 Nenhuma escola   Pós-Graduação   Mestrado   Doutorado   
           07 Moradia: 

        
 Própria   Alugada   Cedida   Outro   

           08 Onde reside: 
        

 Cidade     
 

Bairro     
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09 Origem: 
 

 
 

 
 

 
  

 Nativo   Veio de fora   Zona rural   Região Metropolitana    
           

 Outros estados   Chegou com que idade   
 

 
 

  
          10 Renda Familiar: 

 
 

 
 

 
 

  
 Até 01 S.M.   01 a 03 S.M.   04 a 06 S.M.   

 
            

 07 a 10 S.M.   10 a 20 S.M.   Acima de 20 S.M.   
 

            11 Faixa Salarial: 
 

 
 

 
 

 
  

 Até 01 S.M.   01 a 03 S.M.   04 a 06 S.M.   
 

            
 07 a 10 S.M.   10 a 20 S.M.   Acima de 20 S.M.   

 
            12 Outra atividade remunerada: 

 
 

 
 

  
 Sim   Não   

 
 

 
            13 Condição familiar: 

 
 

 
 

 
 

  
 Chefe de família fem.   Chefe de família masc.   

 
 

 
            14 Benefícios sociais: 

 
 

 
 

 
 

  
 Nenhum   Não tem plano previd.   Política de financiam.   Bolsa família   

           15 Condução para o Trabalho: 
 

 
 

 
  

 Caminhando   Carro próprio   Transporte coletivo   Bicicleta   
           

 Carona   Moto táxi   Moto particular   Outros   
 

  
 

 
 

 
 

 
  16 Qualificação profissional: 

 
 

 
 

 
  

 Gostaria   Não gostaria   
 

 
 

            17 Condição da atividade laborativa: 
 

 
 

 
  

 Permissionário   Não permissionário   Arrendamento   
 

  
           18 Tempo de atividade laborativa na Beira-Mar: 

 
 

 
 

  
 Menos de 05 anos   Entre 05 e 15 anos   Entre 15 e 20 anos   Mais de 20 anos   

           19 Aquisição de mercadorias: 
 

 
 

 
 

  
 

  
Compra à vista para revenda   

  

Compra à prazo para 
revenda   

           20 Guarda das mercadorias: 
 

 
 

 
 

  
  

 
Em depósito próprio   

  
No próprio carrinho   

           21 Intensidade de venda: 
 

 
 

 
 

  
 Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   

           
 Maio   Junho   Julho   Agosto   

           
 Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   

           22 Clientes consumidores: 
 

 
 

 
 

  
  

 
Sempre os mesmos   

  
Turistas   

           23 Apoio à atividade comercial: 
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 01 pessoa   02 pessoas   03 pessoas   04 ou mais pessoas   
           24 Apoio por afinidade: 

 
 

 
 

 
 

  
 Parentes   Remunerados   Não remunerados   Não parentes   

           25 Situação trabalhista: 
 

 
 

 
 

 
  

 Autônomo   Estudante   Desempregado   
Empregado/renda 

complementar   

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



152 
 

 

APÊNDICE B 
ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM OS GESTORES DO PROJETO DA 

AV. BEIRA-MAR 
 

 
 
Universidade Federal do Ceará - UFC 
Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas - MAPP 
 
 

 
Pesquisa: O PRODETUR E A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR DE FORTALEZA: 

Avaliação de uma política de turismo e de suas expectativas socioeconômicas. 
 

 
        Questionário –Gestores do Projeto           

  
     

Número     

    Data: _____ / _____ / ______     Horário: ______ : ______   
 
 
Aspectos espaciais / territoriais 

 
 

 
 

 
Impactos de construções e da ocupação de espaços 

 
 

 
 

1 A arquitetura dos empreendimentos tem impactado a paisagem? De que forma? 

2 As construções e outros tipos de ocupação têm impactado locais de interesse histórico? De que forma? 

3 As construções e outros tipos de ocupação são seguros para visitantes e trabalhadores? Há medidas de prevenção de acidentes? 

  
 

 
 

 
 

 
Aspectos sociais 

 
 

 
 

 
 

 Comunidades locais e participação 

 
 

 
 

1 A comunidade local está organizada? Como? Quem são as lideranças? 

 
 

2 A organização da comunidade teve as atividades turísticas como motivação importante? 
 

3 Os trabalhadores ligados ao turismo estão organizados? Eles são incentivados a se organizar? 

4 Os empreendedores estão organizados? 

 
 

 
 

5 Há disputas / conflitos entre atores? Quais grupos de atores? Quais os interesses em conflito? 

6 
Os responsáveis pelas áreas protegidas interagem com os outros atores? Os problemas são discutidos? Há algum canal formal e permanente 
de participação? 

7 
Existem alianças ou parcerias interinstitucionais e/ou intersetoriais voltadas para o acompanhamento e o planejamento das atividades ligadas 
ao turismo ou para a implementação de iniciativas ligadas ao turismo? 

  
 

 
 

 
 

 
Impacto do turismo para residentes 

 
 

 
 

1 Os residentes veem com satisfação o desenvolvimento do turismo? 

 
 

2 Apontam-se efeitos perversos do desenvolvimento do turismo (ex: ruptura de relações familiares ou da comunidade) para a estrutura social? 

3 Existem indícios de aumento na taxa de algum tipo de crime atribuído ao desenvolvimento do turismo? 

4 Existem indícios de aumento na intensidade ou na diversificação do uso de drogas atribuído ao desenvolvimento do turismo? 

5 O turismo causa a superpopulação em algum período do ano? 

 
 

6 Ocorre turismo sexual? O que tem sido feito para combatê-lo? 

 
 

7 Existe prostituição infantil? 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Trabalho e renda 

 
 

 
 

 
 

1 Os nativos são empregados pelos empreendimentos turísticos? Em que porcentagem? Em que tipos de atividades? 

2 As remunerações são satisfatórias? O que tem sido feito para aumentar a participação dos nativos na força de trabalho? 
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3 Nativos são utilizados na administração e gerenciamento? 
 

 
 

4 
Os empreendedores são locais? Em que medida? O que tem sido feito para aumentar a participação dos locais? Há mais empreendedores 
locais ou externos (quantidade e volume de recursos / receita)? 

5 
Os nativos são fornecedores de insumos ou serviços? Em que porcentagem? Em que tipos de atividades? O que tem sido feito para aumentar a 
participação dos locais? 

6 Há incentivos para a comercialização de produtos locais? (artesanato, culinária, etc.) Esta comercialização é pequena ou grande? 

7 Há valorização das técnicas locais? Como? 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Condições de trabalho 

 
 

 
 

 
 

1 A remuneração (pro-labore) dos trabalhadores é justa? 

 
 

 
 

2 As condições de higiene, segurança e conforto no trabalho são satisfatórias?' 

 
 

3 Há promoção de trabalho infantil? Em que medida? O que está sendo feito para minimizá-lo? 

4 Há algum tipo de discriminação étnica, racial ou de gênero? Onde? Em que medida? 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Saúde e educação 

 
 

 
 

 
 

1 
Há algum tipo de programa público preventivo de saúde? Como é o atendimento público de saúde em caso de doença? E em caso de 
emergência? 

2 Os empreendimentos turísticos fornecem atendimento à saúde para seus trabalhadores e familiares? 

3 Há ações de educação para a saúde? 

 
 

 
 

4 Há educação ambiental? Qual o responsável? Qual a efetividade? 

 
 

5 Existe escola pública até que nível? Qual porcentagem de crianças na escola? Quais as condições de funcionamento das escolas? 

6 Existe a preocupação de valorizar a cultura local nas escolas? Como? 

 
 

7 Existe, nas escolas, alguma iniciativa de preparação 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Aspectos econômicos 

 
 

 
 

 
 

1 A atividade econômica tem crescido com o turismo? 

 
 

 
 

2 Existe uma estimativa sobre o percentual da participação do turismo na economia local ou regional? 

3 Existem fontes de crédito para empreendedores locais? O crédito é específico para atividades ligadas ao turismo? 

4 Quantos empreendedores de outras localidades se instalaras? 

 
 

5 Quais os principais negócios locais alavancados pelo turismo? 

 
 

6 A renda (salários ou outro tipo) de quem trabalha em turismo é mais elevada que a dos demais? 

7 Há algum incentivo ou recomendação ou capacitação para abrir novos negócios? 

 
 

8 
Há sazonalidade? Há aumento de oferta de produtos e serviços nas épocas de alta? A sazonalidade causa desemprego? Há migração de 
trabalhadores de outras localidades em tempo de alta? 

  
 

 
 

 
 

 
Aspectos culturais 

 
 

 
 

 
 

 
Relações com populações tradicionais 

 
 

 
 

1 Há populações tradicionais? De que tipo? 

 
 

 
 

2 Elas têm sido impactadas com o desenvolvimento do turismo? De que forma? 

 
 

3 Elas recebem algum retorno da atividade turística? De que tipo? 

 
 

4 Há fóruns de participação voltados para o planejamento e a gestão do turismo de que essas populações possam participar? 

5 A utilização de recursos (passagem, acesso a locais sagrados, uso extrativo de recursos) é feita de comum acordo com essas populações? 

6 Algum costume ou tradição tem sido afetado pelo turismo? Qual e de forma? 

 
 

7 Tais populações têm abandonado atividades tradicionais devido ao turismo? Quais, de que forma e com que intensidade? 

8 
Tem havido alguma forma de desrespeito e violação da privacidade das populações (violação da intimidade, desrespeito a rituais, destruição 
de sítios arqueológicos ou históricos, imposição de festas ou rituais fora das datas tradicionais)? 

9 Há alguma iniciativa para apoiar a conservação, valorização e resgate da cultura, tradições e sítios tradicionais? Por parte de quem? Quais? 
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Relações do turismo com cultura local ou Efeitos sobre a cultura local 
 

1 Os visitantes interessam-se e valorizam a cultura local? Que manifestações são mais valorizadas? 

2 As manifestações das culturas locais têm sido impactadas negativamente pelo aumento do turismo? Que manifestações? De que formas? 

3 Existe algum tipo de ação para que o visitante conheça e valorize a cultura local? Quem promove essa ação? De que forma? 

  
 

 
 

 
 

 
Aspectos Políticos e Institucionais 

 
 

 
 

 Planejamento e atores locais 
 

 
 

 
 

1 O poder público abre espaços participativos para a discussão sobre o turismo?  

 
 

2 Existe planejamento do turismo promovido pelo poder público? O planejamento é discutido de forma ampla? 

3 Quais têm sido as principais reivindicações da comunidade local? Como elas têm sido tratadas? 

  
 

 
 

 
 

 
Divulgação e Informação 

  
 

 
 

1 Existem dados sobre o número de visitantes? 

 
 

 
 

2 É feita coleta sistemática de informações com o objetivo de monitorar o turismo em âmbito local ou regional? 

3 De que forma são divulgados os dados coletados? Quem os utiliza? 

 
 

4 Como o destino é divulgado? 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Perfil do turista 

 
 

 
 

 
 

1 Qual o perfil do turista? 

 

     
 

 
2 Idade 

 

     
 

 
3 Escolaridade 

 

     
 

 
4 Renda 

 

     
 

 
5 Região onde mora 

 

     
 

 
6 O que procuram? 

 

     
 

 
7 Quantos dias ficam em média?      

 
 

8 Quanto gastam? 

 

     
 

 
9 No que gastam? 

 

     
 

 
10 Ficam satisfeitos? 

 

     
 

 
11 Voltam? 

 

     
 

 

   
 

 
 

 
 

 Resposta rápida: 

 
 

 
 

 
 

 1 - baixo(a)/pouco 2 - médio(a) 3 - alto(a)/muito 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

12 

Abaixo segue uma lista contendo 9 valores humanos com uma breve descrição. Gostaria que você os colocasse em ordem, sendo o primeiro o 
mais importante e o nono o menos importante. Não existe ordem certa ou errada, somente aquela que exprime a sua opinião sobre quais são 
os valores mais importantes na sua vida. Marque na tabela abaixo os valores que você julga mais importante, seguindo a ordem do mais 
importante para o menos importante.  

 
  

 N 
 

 
 

 
Primeiro mais importante 

 
  

   
 

Segundo mais importante 

 
  

   
 

Terceiro mais importante 

 
  

   
 

Quarto mais importante 

  
  

   
 

Quinto mais importante 

  
  

   
 

Sexto mais importante 

  
  

   
 

Sétimo mais importante 

  
  

   
 

Oitavo mais importante 
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Nono mais importante 

  
  

   
        
 

1- Respeito próprio (autovalorizar-se, ser orgulhoso de você mesmo e confiante na pessoa que você é) 

 
2- Autorrealização (obter sucesso nas coisas que você quer fazer) 

 
3- Segurança (sentir-se seguro, fora de perigo, protegido de falta de sorte, das desgraças e de agressões) 

 

4- Sentimento de pertença (sentir-se aceito e necessário pelos amigos, pela família e pela comunidade, incluído no grupo). 

 
5- Estímulo (levar uma vida excitante e estimulante, encontrar motivação nas coisas) 

 

6- Senso de realização (buscar paz na mente, consciência tranquila, fazer o melhor uso dos seus talentos, realizar o que deve ser feito, mesmo 
que você não quisesse fazer) 

 
7- Diversão (levar uma vida prazerosa e feliz, valorizar lazer e entretenimento) 

 
8- Ser respeitado (ser admirado pelos outros e receber seu reconhecimento) 

 

9- Relações calorosas (ter companhias próximas, amizades íntimas e profundas paixões, relacionamentos emocionalmente fortes) 
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