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RESUMO 
 
Investigando as implicações do Programa de Regionalização 
do Turismo no Litoral da Paraíba, utilizou-se a Análise de 
Redes Sociais para observações sobre as relações 
institucionais forjadas por essa política. Realizaram-se 
entrevistas com os principais atores e pessoas que surgiram a 
partir da indicação dos mesmos. Identificaram-se mudanças na 
estruturação do PRT, desenhando novo panorama na região, 
implicando posição forte da Empresa Paraibana de Turismo na 
rede atual e confirmando situação de inatividade da Secretaria 
de Turismo do estado. O futuro da região no âmbito do 
programa é bastante incerto, devido pouco comprometimento 
das instituições que deveriam impulsionar esta política. 
 
Palavras-chave: Política de Turismo. Programa Nacional de 
Regionalização do Turismo – PRT. Análise de Redes Sociais – 
ARS. Participação. 
 
ABSTRATC 
 
Investigating the impact of the Tourism Regionalization 
Program in the Coast of Paraiba, it was used the Social 
Network Analysis to comment on the institutional relationships 
forged by this policy. There were interviews with key actors and 
people who emerged from the indication of the same. Some 
changes were identified in the structure of the program, by 
drawing a new landscape in the region, implying strong position 
of Paraiba Tourism Company in the current network and 
confirming inactivity of the state's Tourism Department. The 
future of the region under the program is quite uncertain due to 
the little commitment of the institutions that should boost this 
policy. 
 
Keywords: Tourism Policy. Regionalization National Tourism 
Program. Social Network Analysis. Participation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 O discurso do turismo como fator de desenvolvimento 

sustentável/endógeno/local está presente em todas as ações colocadas pelo governo 

federal para estimular a atividade.  A mais importante política pública orientada para esse 

fim é o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil (PRT) lançado em 

2004 no primeiro governo de Luís Inácio Lula da Silva e reeditado em maio de 2013 pelo 

governo Dilma Rousseff. E este ainda tem como meta principal integrar o país no mercado 

turístico internacional. 

De caráter descentralizador, esta política determina a constituição das Instâncias 

de Governança Regional, caracterizadas como arranjos institucionais que devem, 

obrigatoriamente, pautarem-se pela participação de diversos segmentos da sociedade. Mas, 

para sua viabilidade política coloca-se cada vez mais em evidência a necessidade do 

fortalecimento das relações institucionais entre os atores que dela participam para tornar 

mais eficiente as ações propostas. 

Não há divergências nas referências específicas sobre turismo sobre as 

consequências benéficas que a atuação baseada em um planejamento participativo pode 

propiciar à sociedade (Beni, 2006; Hall, 2001, Endres, 2002, 2014a). Porém, ainda falta ao 

planejamento da atividade assimilar a importância dos relacionamentos (redes) ao seu 

processo. Por isso, é fundamental compreender que o planejamento é, em essência, um 

processo político e como tal, seus reflexos na sociedade devem ser encarados como 

consequência dos valores e das ideologias, da distribuição do poder, das estruturas 

institucionais e dos processos de tomada de decisão que os atores de cada município e 

região apresentam. 

 Em estudo desenvolvido com objetivo de investigar estas questões, Endres 

(2012) observa que a Instância de Governança Regional do Fórum Turístico do Litoral criado 

em 2009 com grande êxito em seus primeiros anos, apresentava no fim de 2011 uma 

situação desenhada pela falta de apoio financeiro e logístico da Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico (SETDE) – interlocutor oficial do PRT no estado –, e a 

participação pouco efetiva das prefeituras em dar seguimento às ações específicas de 

planejamento turístico em seus municípios, delineadas no âmbito do Fórum.  

A pesquisa da qual se originou este artigo buscou analisar a dinâmica do Fórum 

Turístico do Litoral entre os anos de 2011 a 2014 de modo a continuar a acompanhar sua 

trajetória, e aprofundar a compreensão em como este espaço de participação vem 

contribuindo para a implementação das propostas de ação do PRT na Paraíba.  



 
 

                  

Além das devidas referências bibliográficas sobre o tema, foi realizada 

paralelamente uma pesquisa documental e análise do conteúdo das diretrizes defendidas 

pelo PRT em sua nova edição para também entender os processos de sua implementação 

adotados pelos órgãos de turismo nos âmbitos estadual e municipal. Houve acesso também 

a materiais mais recentes sobre as últimas reuniões do Fórum que foram documentadas. 

Foram entrevistados os indivíduos vinculados ao PRT e outras pessoas que 

puderam corroborar informações sobre a construção da trajetória da implementação dessa 

política de turismo na Paraíba, cujos nomes surgiram a partir da aplicação da técnica de 

amostragem snowball (bola de neve), que teve como ponto de partida a interlocução 

estadual do PRT na Paraíba, que nos possibilitou acesso a uma série de documentos 

oficiais atualizados. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de março a julho de 

2014 nos municípios oficialmente vinculados à Região Turística do Litoral3. 

As perguntas abordaram: questões pessoais, como a formação dos 

entrevistados, seu histórico relacionado à área de turismo; questões de caráter 

político/administrativo, principalmente sobre a situação da pasta de turismo que 

administram; questões sobre informações acerca do Fórum Turístico do Litoral; sobre o 

contexto que conheciam do turismo local em termos da participação das instituições 

relacionadas ao planejamento do turismo; além de questões sobre recursos físicos, 

estruturais e humanos que dispunham ou não, recaindo para uma análise sobre qual o papel 

da secretaria, motivação para o trabalho com o turismo e pontos fortes e fracos no 

desenrolar do trabalho na organização. 

A partir da indicação dos próprios entrevistados, descobriu-se quais são os 

demais atores de relevância para a implementação do PRT entre 2011 a 2014 e o 

consequente desenvolvimento do turismo na região. Os dados coletados na pesquisa 

empírica, mais especificamente o conjunto de indivíduos elencados pela snowball, foram 

insumos para Análise de Redes Sociais (ARS), entendida como um método de investigação 

que busca evidenciar as relações estabelecidas entre os diversos atores em contexto 

sociais e políticos específicos.  

O artigo está composto por algumas considerações teóricas a respeito de 

políticas públicas em turismo, desenvolvimento e análise de redes; em seguida apresenta os 

resultados obtidos a partir das visitas in loco as municipalidades pertencentes à referida 

região turística e da análise dos sociogramas configurados pelas relações entre os atores 

que fazem parte desse novo momento da política de regionalização no litoral; e, ao fim, 

algumas conclusões sobre o estudo realizado e orientações para novas pesquisas. 

                                                           
3
 Mataraca, Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, Mamanguape, Lucena, Cabedelo, Conde, 

Caaporã, além da capital paraibana. 



 
 

                  

 

2. AS POLÍTICAS DE TURISMO E A ANÁLISE RETICULAR 

 

De maneira geral uma política de desenvolvimento local tem como objetivo atuar 

de forma conjunta sobre o desenvolvimento urbano do território, a organização flexível da 

produção, as inovações e difusão do conhecimento e a flexibilidade e complexidade 

institucional para estimular o desenvolvimento em cada localidade ou território.  

Na conjunção destes fatores, cabe ao Estado propiciar estratégias locais de 

desenvolvimento instrumentadas através de ações que procurem realizar os objetivos de 

aumento da produtividade e da competitividade do sistema produtivo, de melhoria da 

distribuição de renda e da conservação dos recursos naturais e do patrimônio histórico e 

cultural. Atua assim, como um instrumento que procura integrar e melhorar o 

comportamento de cada um dos fatores determinantes acima elencados para que a 

eficiência dos mesmos possibilite o desenvolvimento em suas bases locais (Barquero, 

2001). 

 Pelo prisma da análise política sobre o desenvolvimento local, a flexibilidade e 

a complexidade institucional tornam-se mais importantes, pois se evidenciam por um 

ambiente institucional ao qual o setor produtivo está atrelado, caracterizado por densas 

redes de relações envolvendo empresas, instituições de ensino e de pesquisa, associações 

de empresários, sindicatos e governos locais, que fornecem ao setor econômico específico 

possibilidades de utilizar com maior eficiência os recursos disponíveis e melhorar, assim, 

sua competitividade no mercado global. 

 Para tanto, o planejamento tem sido o método quase unanimemente utilizado 

para trabalhar as relações entre Estado, sociedade e mercado na constante busca pelo 

desenvolvimento. Segundo Cullingsworth (1997 apud Hall, 2001) planejar é um processo no 

qual há intenções determinadas para a definição de metas e objetivos e, na tentativa de 

colocar-se em prática o planejamento, há necessidade da elaboração de políticas. 

 Dentro do processo de planejamento, a elaboração das políticas públicas é o 

principal instrumento que norteia as ações do poder público. Essas políticas são 

influenciadas por características econômicas, sociais e culturais de determinada sociedade, 

pelas estruturas formais do governo e o sistema político em voga, ou seja, a política é um 

espelho do ambiente social, cultural, dos valores, ideologias, distribuições de poder etc. 

 A política pública é tudo que o Estado através do governo instaurado decide 

ou não fazer. Objetivamente, deve passar por um processo de deliberação pública e ser 

ratificada. Muitas instâncias influenciam o processo de deliberação de uma política pública, 

havendo a constante necessidade de acomodação de diversos setores da sociedade e do 



 
 

                  

Estado, nem sempre com interesses convergentes. O estudo das políticas públicas pode 

ajudar a compreender as causas e consequências das decisões, assim, entendendo-se 

melhor como se processam as relações entre as diversas esferas de interesses em 

determinados setores e sua situação atual (Hall, 2001). 

 O turismo historicamente tem ocupado diversos espaços na estrutura político-

administrativa, pelo fato de envolver diversos atores econômicos e impactar outros setores 

que são importantes para o Estado como o social, cultural, de lazer etc. Corroborado à 

perspectiva de Davidson (2001), deve-se entender o turismo não como um setor 

independente, mas transversal a outros diversos setores e que deve ser estruturado com a 

contribuição dos vários interessados em sua dinâmica.  

 Nesse sentido, é importante entender as interações que existem entre esses 

setores e seus interesses acerca da atividade turística. Esta interação é extremamente 

necessária no direcionamento do planejamento e na gestão do turismo, sendo responsável, 

por exemplo, por tomadas de decisões sobre recursos, definirá habilidades 

político/administrativas, podendo ser afetada por jogos de influências dentro desse 

processo. 

É necessário sempre saber quais são as instituições e organizações que serão 

fundamentais durante o processo de planejamento. Há muitos setores e potenciais 

interessados que nem sequer tem noção do quanto podem ser estratégicos para o 

planejamento turístico, por isso é importante ter a compreensão da complexidade da 

atividade e em meio a esta identificar esses sujeitos, sensibilizando-os para ações mais 

coordenadas.  

A noção da cadeia produtiva do turismo deve dar subsídios à identificação do 

número de envolvidos e suas atribuições, na qual se toma como variável importante a 

questão da capacidade institucional que estes detêm (Sagi, 2009). Em um contexto de maior 

flexibilidade e complexidade institucional é esta capacidade que permitirá um melhor trânsito 

das necessárias inter-relações entre indivíduos e organizações. De modo oposto, as 

possibilidades de desenvolvimento tornam-se distantes em razão das carências e do mau 

funcionamento da rede institucional que é desenhada por este contexto, comumente 

entendida como redes de políticas públicas (Endres, 2014b).  

As redes assim formadas, segundo Burity (2005) são importantes porque é aí em 

que se dá a constituição de campos de forças no qual se definem atores, práticas, 

demandas e também no qual se determina o que é e o que não é aceitável, legítimo, 

necessário, urgente, possível, bem como a quem e de que forma se deve dar/distribuir o quê 

dos recursos materiais e simbólicos existentes na ordem social. 



 
 

                  

Tais aspectos podem ser melhor compreendidos a partir da Análise de Redes 

Sociais (ARS), a qual,  

[Para alguns autores] (...) trata-se de uma metodologia de análise de dados 
relacionais que permite a captação de diversos fenômenos sociais que se deseja 
estudar, segundo a teorização de uma área de conhecimento específica. (...) Para 
outros, é uma tentativa de se introduzir um nível intermediário entre os enfoques 
micro e macro na análise da realidade social, ou entre o indivíduo e a estrutura 
(Marteleto, R.; Silva, A., 2004, p. 42). 

 

Segundo Marques (2000; 2007) a análise de redes sociais é um método para a 

descrição e a análise dos padrões de relação da estrutura das entidades na sociedade, o 

que permite identificar as posições/papéis sociais que florescem a partir do padrão das 

relações entre os atores. É o que ele chama de “poder posicional”, em contrapartida ao 

“poder institucional”, sendo ambas as formas de poder fundamentais para o desenrolar da 

ação estatal e, neste caso em especial, para a implementação do PRT no litoral da Paraíba. 

 O PRT, inserido no Plano Nacional de Turismo (2013/2016), é o principal 

macro programa de orientação para a política de turismo na qual o governo federal apóia-se. 

Reestruturado em 2013, reitera os conceitos tanto em termos de fortalecimento institucional 

quanto em termos da importância para a formação de redes (Brasil, 2013). O documento 

apresentando as novas diretrizes do PNT (2013/2016) considera que, mesmo tendo sido 

institucionalizadas algumas redes de cooperação representadas pelas Instâncias de 

Governança Regionais,  

 

(...) é necessário avançar no apoio às ações que promovam a organização e a 
integração motivando a participação e a ampliação da representatividade dos 
agentes produtivos nas diferentes instâncias de governança que integram o modelo 
de gestão (...) (Brasil, 2013 p.26). 

 

 Neste momento, o discurso governamental avança quando aventa que, a 

tentativa de inferir as possíveis repercussões que o PRT pode ter para o desenvolvimento 

das regiões turísticas do Brasil e da Paraíba mais especificamente, não deixa de estar 

condicionadas pela capacidade do Estado e demais organizações da sociedade civil em 

aceitar e valorizar uma participação mais democrática nas arenas que o primeiro estabelece. 

 

 

3. REGIÃO TURÍSTICA DO LITORAL DA PARAÍBA E A ARS 

 

 

Os insumos para delinear as redes foram obtidos através das entrevistas e das 

indicações dos atuais representantes na Instância de Governança do Fórum do Litoral das 



 
 

                  

municipalidades que integram a Região Turística do Litoral. Cada um dos representantes 

indicou uma pessoa que, segundo seu julgamento, seria sua referência principal de 

informações sobre o Programa de Regionalização do Turismo e consequentemente sobre a 

Região Turística do Litoral da Paraíba. Dessa maneira, pode-se desenvolver a seguinte rede 

como mostra a Figura 1: 

 

Figura 1 – Rede formada pelos entrevistados e suas indicações reforçando os atributos institucionais e 
de relação com o território do litoral norte e do litoral sul. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

 

O sociograma da Figura 1 mostra nos círculos amarelos as representatividades 

do litoral norte, nos círculos verdes as do litoral sul, e no único círculo vermelho a Presidente 

do Fórum. Nos triângulos, têm-se os atores que foram citados por cada um dos 

representados pelos círculos. Os triângulos para cima são os atores vinculados à Empresa 

Paraibana de Turismo (PBTUR) e os triângulos para baixo os atores vinculados à SETDE. 

As letras, mais o nodo 267, são os novos atores que se agregaram a rede do Fórum nos 

últimos anos e os números representam os atores que já faziam parte da rede de políticas 

públicas de turismo na Paraíba até 2011, como pode ser visto mais a diante na Figura 3. 

A primeira observação a ser feita é que todos os atores entrevistados, mesmo os 

que declaradamente não conhecem o PRT ou mesmo seus antecessores da Instância de 

Governança do Fórum do Litoral, citam indivíduos vinculados ao governo do estado, com 

destaque para a atuação da PBTUR – esse órgão se mostra bastante forte na rede atual 

formada pelos municípios vinculados oficialmente ao programa. 

Percebe-se na rede mostrada pelo sociograma que existe uma unidade maior 

entre os representantes do litoral norte em relação às discussões vinculadas ao PRT e a 



 
 

                  

Região do Litoral. O grupo dos quatro atores (A, B, C e I), representando respectivamente 

as prefeituras de Mataraca, Baía da Traição (Interlocutor Regional), Mamanguape e 

Marcação citou um representante da PBTUR, responsável atualmente pela Diretoria de 

Economia e Fomento4. De acordo com as entrevistas, deixa-se claro que todo o impulso 

para a estruturação do litoral norte em torno da organização da Associação Turística do 

Litoral Norte da Paraíba5 é totalmente atribuído à PBTUR.  

Fica bastante explícito que, para o grupo dos quatro, a relação com a SETDE é 

vista como “arredia e distante” do território. Toda a comunicação com o governo do estado é 

totalmente vinculada a PBTUR. A empresa é sempre citada como a que faz a ligação entre 

os municípios e o governo federal, e, ainda, auxilia com a parte burocrática para 

implantação da Associação, como uma espécie de assessoria informal. 

Para compreender melhor a relação existente entre o grupo dos quatro e o 

diretor da PBTUR citado, foi realizada uma entrevista com o mesmo na qual ficaram claras 

algumas questões. O diretor, até 2013, não possuía qualquer relação anterior com os que o 

citaram e menos ainda com o litoral norte. O que aconteceu segundo relata, é que o 

Ministério do Turismo teria dado um prazo bastante curto para que o estado redefinisse o 

seu mapa turístico6 e dessa maneira a PBTUR, tendo em vista a falta de quadros na SETDE 

para agilizar esse trabalho em tempo hábil, auxiliou no processo de interlocução e o referido 

diretor foi então designado para atuar na região do litoral norte.  

Esse novo desenho do mapa turístico paraibano provocou uma nova 

configuração da região do litoral, tendo havido mudanças estruturais nas quais houve a 

divisão da Região Turística do Litoral em Litoral Norte e Litoral Sul. Essas mudanças, 

contudo, foram processadas unilateralmente pelo estado; houve uma reunião na qual foram 

convidados os municípios que figuravam no mapa anterior – de 2009 – e todos os demais 

que quisessem se incluir no mapa: os representantes que apareceram nessa única reunião 

ficaram como interlocutores municipais7 e daí também explica-se, por exemplo, o não 

                                                           
4
 Usar-se-á esse termo “grupo dos quatro” para esse conjunto de atores que, como percebido através 

das entrevistas e pela própria rede, formam um grupo de atores que tem ser reunido informalmente 
em torno do planejamento turístico para o litoral norte e da relação dos mesmos com o nodo 84 da 
rede. 
5
 A Associação Turística do Litoral Norte da Paraíba (Lucena, Rio Tinto, Marcação, Mataraca, 

Mamanguape e Baia da Traição) começou a ser mobilizada em 2013 através do Comitê Turístico do 
Litoral Norte. A Associação ainda não está formalmente institucionalizada e não existe nenhum 
documento como atas de reuniões ou regimento interno, mas o secretário é otimista no que diz 
respeito aos avanços conquistados durante pouco mais de um ano das novas gestões municipais. 
6
 A atualização dos mapas turísticos estaduais esteve de acordo com a publicação das novas 

diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, reeditado em 2013.  
7
 Caso, por exemplo, do ponto D na rede que fica isolado por não ter indicado ninguém. Este ator 

figura como interlocutor no município de Caaporã por ter aparecido nessa única reunião que decidiu o 
desenho do novo mapa, contudo, na entrevista, o próprio representante do município deixa claro que 



 
 

                  

aparecimento no mapa turístico de municípios como Pitimbu, detentor de diversos atrativos 

turísticos. 

A entrevista com o diretor também deixa claro que é de conhecimento geral, nos 

bastidores de ambos os órgãos estaduais, a complicada situação estrutural da SETDE e que 

de fato existem potenciais problemas de competências entre os técnicos da secretaria (que 

são especificamente dois, entre eles, a Gerente interlocutora do PRT) e os técnicos da 

PBTUR.  

Essa atestada situação de inatividade da secretaria estadual como interlocutora 

do PRT na região do litoral confirma-se aos conflitos de competências entre as duas 

principais instituições turísticas estaduais já identificadas por Endres (2012), que analisou o 

período da história do turismo paraibano até 2011. Lá, conclui-se que: 

 

A ausência de um palpável planejamento integral e de longo prazo; as mudanças de 
gestão que priorizavam novas ações deixando paralisadas, praticamente, todas as 
outras que vinham sendo executadas pela gestão anterior; sobreposição de 
competências entre os dois órgãos estaduais de turismo; a rotatividade de 
assessores e um quadro reduzido de técnicos capacitados; tudo isto tem culminado, 
no âmbito estadual e principalmente na SETDE, em uma situação de inércia 
institucional paralisante a partir de 2007 (Endres, 2012 p.178). 

 

Ainda segundo o diretor entrevistado, a vinculação do grupo dos quatro com ele 

é natural tendo em vista que é na pessoa dele que o grupo obtém algum direcionamento do 

programa e da visão das potencialidades turísticas da região litoral norte8, ainda que 

também comente que sempre procura colocar o grupo dos quatro em contato com a 

SETDE, citando a interlocutora no sentido de que o grupo a procure para tratar 

especificamente sobre a futura instância de governança (Associação) que pensam em criar. 

O diretor comenta também que as perspectivas que vislumbra são positivas, 

apesar da problemática local de extrema dependência e falta da cultura do planejamento. 

Comenta ainda que tenta sempre incutir a ideia de que apenas juntos serão fortes para 

conseguir qualquer melhoria para a região. É bastante perceptível esse vínculo criado entre 

a PBTUR na pessoa do nodo 84 e o grupo dos quatro, mesmo que atualmente estas 

relações estejam orientadas para outros fins que não os da política de regionalização. 

A representação de Lucena (H), mesmo apesar de ter entrado no cenário 

turístico local apenas bem recentemente, a pouco mais de seis meses da época que foi 

                                                                                                                                                                                     
não conhece ninguém especificamente do turismo e suas ações no município à frente da secretaria 
são orientadas apenas por festas realizadas com a ajuda financeira do Ministério do Turismo. 
8
 O diretor comentou que desde então tem feito visitas periódicas a região norte do litoral em 

companhia dos representantes do grupo dos quatro para conhecer os potenciais da região e prestar 
uma espécie de consultoria, reforçando mais o papel duplo da PBTUR (planejamento e divulgação), 
órgão centralizador de todas as competências turísticas no poder estadual. 



 
 

                  

realizada a entrevista (maio de 2014) 9 é citada informalmente por alguns desses quatro 

atores mencionados e percebe-se que há possibilidades desta se agregar ao grupo dos 

quatro (A, B, C e I). Pela entrevista com a secretária de Lucena, percebe-se que tem 

bastante boa vontade e motivação para o trabalho com o turismo no sentido de aprender e 

realizar parcerias.  

Já o ator representado pela letra E (município de Rio Tinto) apresenta-se 

destoando dessa visível unidade dos municípios do litoral norte. Este ator, também 

mencionado pelo grupo dos quatro, é sempre percebido como de difícil contato, tendo 

participado de apenas uma das reuniões que a região do litoral norte tem promovido em 

torno da pretensa Associação. 

Na entrevista com o ator E, percebe-se o discurso das impossibilidades e 

divergências políticas entre municípios e entre o município de Rio Tinto e o estado, o que 

fica bem claro quando se percebe o descompasso deste ator com as novas dinâmicas que 

se desenvolvem no litoral norte. Sua indicação (nodo 237) é explicada pela figura atuante da 

atual presidente da PBTUR que aparece bem posicionada na rede de políticas públicas do 

estado pelo viés dos espaços de participação implementados, como mostra o sociograma 

da Figura 3, mesmo que esta não tenha relação direta com o PRT e o Fórum do Litoral na 

Paraíba. 

O caso dos nodos 45 e 78 são bastante específicos. O nodo 78 possuía a maior 

centralidade nas redes formadas como mostra a figura 4 dentre os outros indivíduos citados 

nos outros espaços de participação, contudo, nessa nova configuração do PRT no litoral, o 

nodo 78 não é citado por nenhum dos atuais representantes municipais. A única pessoa que 

o cita é a ainda presidente do Fórum (45), eleita à época em que este se reunia (até 2012), 

por isso suas posições isoladas na rede da figura 1.  

Já as representatividades do litoral sul (nodos G, 267 e F) que possuem 

formação superior específica na área de turismo, foram as únicas que citaram a interlocutora 

estadual do programa (nodo 5), e a mencionaram como a pessoa que deveria dar maiores 

informações sobre o PRT e as instâncias de governança do estado como um todo, já que 

esta é a responsável por levar a diante a implementação do programa no estado. 

O estudo observou também que os três representantes do litoral sul, que citaram 

a interlocutora estadual como detentora das informações oficiais sobre o PRT no estado, 

assim o fizeram mais pelo seu poder institucional, atribuído a ela pelos cargos de Gerente 
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 A vinculação da referida secretária com o nodo 220, que é o atual secretário de turismo do estado, 

se explica por esta ser da área política, tendo sido vereadora do município de Cabedelo, e desse 
modo conhecer o secretário (220) que também é um político de carreira. Ambos não tiveram 
nenhuma relação com a área de turismo antes de serem indicados para os seus atuais respectivos 
cargos. 



 
 

                  

Executiva de Turismo do SETDE e Interlocutora Estadual do PRT, e menos pelo seu poder 

posicional, pouco significante na rede de relações constituídas até a nova reestruturação 

das novas Regiões Turísticas do litoral10.  

Além disso, as perspectivas de todos os representantes do sul são negativas no 

que diz respeito à reativação do Fórum e não há nenhum indicativo de iniciativas a partir dos 

municípios quanto às discussões em torno da regionalização. Todos esperam alguma 

posição do governo do estado ou do Ministério do Turismo, mas desacreditados em relação 

ao PRT e suas propostas, principalmente em ano eleitoral.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pela análise de redes sociais, percebe-se que, de fato, o programa e o espaço 

de participação que este fomenta, pouco ou nada representam no planejamento turístico do 

litoral da Paraíba. A metodologia utilizada se mostrou plenamente aplicável a pesquisa e 

ajudou no direcionamento das questões que foram feitas aos entrevistados, determinando 

assim a investigação sobre a rede de relações institucionais que os atores locais possuem 

nos encaminhamentos para a implementação dessa política. 

As mudanças políticas ocorridas nos municípios a partir de 2013 afetaram o 

Fórum com a perda de sua liderança e acabaram por “enterrar” as infrutíferas (in)decisões, 

acabando por remodelar um novo panorama regional – por imposição do Ministério – que 

desconectou a política pública federal do contexto da região turística: forjam-se reuniões, 

divide-se aleatoriamente a região,  intenções de uma tênue “governança”, regionalização e 

integração de municípios, contudo, totalmente desvinculadas da proposta do programa. 

Ainda, as análises apontam novos atores com poderes posicionais relevantes, 

como é o caso do Diretor de Economia e Fomento da PBTUR. O poder posicional desde 

ator na rede é um aspecto importante, pois evidencia como o PRT no estado está em 

retrocesso, já que os indivíduos representantes das prefeituras municipais não vêem na 
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 A natureza das entrevistas (semiestruturadas) permitiu que alguns entrevistados pudessem passar 
algumas informações de bastidores que, para a análise das redes sociais, são bastante 
imprescindíveis, corroborando a tese de que as decisões políticas do passado influem na dinâmica 
atual da implementação das políticas atuais. Essas informações em off sobre o nodo 5 mostraram 
que, ainda que detentora de boa capacidade institucional individual, possui problemas de 
relacionamento dentro do setor em que deve atuar política e institucionalmente. E estas relações que 
não se baseiam apenas nos vínculos institucionais, mas em outros que são estabelecidos a partir 
deste e que ficam marcados na trajetória de vida dos indivíduos afetam as decisões políticas. E estas 
relações precisam ser consideradas nos estudos e pesquisas sobre a participação no processo 
político. 



 
 

                  

SETDE o foco da política de regionalização. O indivíduo que detém o poder institucional de 

divulgar os conceitos do programa e implementá-lo que é o interlocutor do PRT no estado 

vinculado a SETDE não tem o respectivo poder posicional na rede (centralidade). 

O futuro da região turística do litoral no âmbito do programa é bastante incerto, 

tendo-se em vista o pouco número de organizações de outros setores que pudessem 

pressionar os governos e os poderes públicos no sentido de levar a frente o programa. Até 

mesmo quando o Fórum era ativo e se reunia constantemente a maior parte da participação 

fora do setor público era de instituições que tem sede em João Pessoa ou no Conde, 

evidenciando que outros municípios do litoral contam apenas com as representações 

municipais para participar do programa. Na pratica, o PRT nunca conseguiu, de fato, 

abranger toda a região do litoral. 
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