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RESUMO 

 

Nesta pesquisa investigou-se o turismo no município serrano de Portalegre/RN com vistas à 

análise da argumentação. Para tanto, o objetivo geral delimitou-se em analisar o processo 

argumentativo nas discursividades das teses e valores presentes nos anúncios da publicidade 

turística, nos documentos oficiais e entrevistas, produzidos pelo poder executivo em 

Portalegre/RN. Foram delineados os seguintes objetivos específicos: analisar as hierarquias de 

valores em anúncios publicitários do turismo portalegrense; identificar os documentos oficiais 

sobre o turismo no município de Portalegre/RN; interpretar as Teses e valores hierarquizados 

em entrevistas; apresentar estratégias e sugestões para o fomento do turismo no município 

serrano de Portalegre/RN. Para tanto, a abordagem teórica utilizada foi fundamentada nos 

estudos da Argumentação da Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e em 

autores que se dedicam sobre a temática, dentre eles, Souza (2003, 2008), Alexy (2008), 

Amossy (2006) e Atienza (2006), dentre outros. Já o turismo, foi respaldado pelos seguintes 

teóricos, Ansarah (1999), Trigo (2000), Silva (2011), Mathieson e Wall (1982), Bignami 

(2002), e Echtner; Ritchie (1991). Logo, tratando-se do gênero publicitário foram enfatizados 

os autores, Barreto (1982), Cabral (1991), Cobra (1997), Gomes (2003), Martins (1997), 

Sant'anna (1981) e Sandmann (1997). Assim corroborando o estudo, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, de natureza aplicada de caráter exploratório. Já os critérios adotados para 

a seleção de Portalegre/RN foram à relevância regional, enquanto destino turístico e a 

atratividade de turistas nacionais e estrangeiros. Como técnica de coleta de dados foi adotada 

a entrevista semiestruturada destinada ao chefe do poder executivo da cidade de 

Portalegre/RN, o prefeito Manoel de Freitas Neto e a jornalista Maria Bernadete Cavalcante 

(no período de 2012 respondia pela assessoria de comunicação), além da prospecção de 

documentos oficiais e anúncios publicitários. Como resultado das análises, foi verificado que 

os anúncios publicitários turísticos não possuem um alcance, divulgação e promoção de 

marketing, impactando na demanda turística potencial no município de Portalegre. Além 

disso, existiu uma dificuldade de coleta de documentos oficiais, pois a Prefeitura Municipal 

não os possuíam, em sua totalidade, assim, geraram possíveis lacunas de interpretação e 

temporalidade nesta investigação científica, mas que foram sanadas em seu percurso. Quanto 

aos dados primários desta investigação, os mesmos permitiram uma análise mais profunda do 

objeto de estudo proposto por este trabalho. Conclui-se, então que para o fomento do turismo 

em Portalegre faz-se necessário, dentre outros fatores, investimento e integração dos poderes 

público e privado e um maior envolvimento da população local na tomada de decisões. 

 

 

Palavras-chave: Argumentação. Turismo. Publicidade. Portalegre. 
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ABSTRACT 

In this research we investigated tourism in the Serrano municipality of Portalegre / RN with a 

view to the analysis of the argumentation. For that, the general objective was delimited in 

analyzing the argumentative process in the discourses of the theses and values present in the 

advertisements of tourist publicity, in the official documents and interviews, produced by the 

executive power in Portalegre / RN. The following specific objectives were outlined: 

analyzing the hierarchies of values in advertisements for tourism portalegrense; to identify the 

official documents on tourism in the municipality of Portalegre / RN; interpreting the Theses 

and hierarchical values in interviews; present strategies and suggestions for the promotion of 

tourism in the Serrano municipality of Portalegre / RN. To that end, the theoretical approach 

used was based on studies of the Argumentation of the New Rhetoric, by Perelman and 

Olbrechts-Tyteca (2005) and authors who are dedicated on the subject, among them, Souza 

(2003, 2008), Alexy (2008) , Amossy (2006) and Atienza (2006), among others. Tourism, 

was supported by the following theorists, Ansarah (1999), Wheat (2000), Silva (2011), 

Mathieson and Wall (1982), Bignami (2002), and Echtner; Ritchie (1991). The authors, 

Barreto (1982), Cabral (1991), Cobra (1997), Gomes (2003), Martins (1997), Sant'anna 

(1981) and Sandmann (1997) were emphasized. Thus corroborating the study, a qualitative 
research was carried out, of an exploratory nature. Already the criteria adopted for the 

selection of Portalegre / RN were the regional relevance, as a tourist destination and 

attractiveness of domestic and foreign tourists. As a data collection technique, a semi-

structured interview was designed for the head of the executive branch of the city of 

Portalegre / RN, the mayor Manoel de Freitas Neto and the journalist Maria Bernadete 

Cavalcante (in the period of 2012, he was responsible for communication). prospecting of 

official documents and advertisements. As a result of the analyzes, it was verified that the 

tourist commercials do not have a marketing reach, publicity and promotion, impacting on the 

potential tourist demand in the city of Portalegre. In addition, there was a difficulty in 

collecting official documents, since the City Hall did not have them in their entirety, thus, 

generated possible gaps in interpretation and temporality in this scientific investigation, but 

were healed in its course. As for the primary data of this investigation, they allowed a deeper 

analysis of the object of study proposed by this work. It is concluded, then, that for the 

promotion of tourism in Portalegre it is necessary, among other factors, investment and 

integration of public and private powers and greater involvement of the local population in 

decision-making. 

 

Keywords: Argumentation, Tourism, Advertising. Portalegre. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa tem como foco principal os discursos argumentativos sobre o turismo no 

município de Portalegre/RN, situado no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, região serrana do 

Estado, na qual foi fundada em oito de dezembro de 1971. 

A cidade configura-se em seu entorno como um potencial turístico favorecido por um 

conjunto de montanhas e outros recursos naturais, com características de clima serrano, onde 

o cenário se compõe de fontes de água natural, cachoeiras, mirantes, predominando-se os 

atrativos naturais como impulsionadores do turismo, além de manifestações e patrimônios 

culturais, históricas e lendas que vem se consolidando no contexto do destino turístico 

nacional.   

Sendo assim, percebe-se que o turismo vem se posicionando como um importante 

fenômeno nos contextos econômico, ambiental, social e cultural devido à sua capacidade de 

desenvolvimento internacional, nacional, regional e municipal. (SILVA, 2011). Nessa 

conjuntura, existe uma diversificação de segmentos turísticos, onde se destaca o ecoturismo, 

turismo de sol e praia, turismo de aventuras, de eventos, de compras, enoturismo, turismo 

gastronômico, dentre outros. 

Assim, nesse viés, a publicidade surge como uma ferramenta indispensável na 

manutenção e no fomento da atividade turística, que deve ser considerada em uma atmosfera 

de hierarquização de valores para que se possa garantir os efeitos positivos do turismo, que 

segundo Silva (2011), são: equidade socioambiental, desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade ambiental.  

O turismo e a publicidade se permeiam em discursos que possibilitam a divulgação do 

fenômeno turístico e a construção de valores e argumentos que defendem e constituem 

discursivamente atrativos turísticos culturais ou naturais, sendo a dimensão argumentativa 

Chaim Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), do turismo, foco principal dessa dissertação e, 

como recorte espacial trabalhado, o município serrano de Portalegre/RN.  

Tal pesquisa baseia-se, também, em dados primários, obtidos mediante investigação 

de campo, devidamente delineada na seção metodológica desta pesquisa e por meio de dados 

secundários, oriundos de documentos e dados bibliográficos de estudiosos da área de 

argumentação, de turismo, publicidade e discursos, tais como: Chaim Perelman; Olbrechts-

Tyteca (2005), Souza, (2008), Maneli, (2004), Atienza, (2006), Rushmann, (1994), Lage, 

(2000), Sandmann, (1997), Barreto, (1982), Sant’anna, (1981), Bakhtin, (1992), dentre outros. 
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Os estudos sobre argumentação retórica em discursos, especialmente discursos oficiais 

e de publicidade, ainda são pouco estudados, já que a grande maioria é analisada sob os 

domínios de outras teorias discursivas, como Análise de Discurso da linha francesa, Análise 

de Discurso Crítica, estudos interacionistas do ‘Círculo de Bakhtin’, entre muitas outras. No 

entanto, ainda são incipientes os textos que divulgam os estudos sobre argumentos e 

hierarquização de valores, com base na ‘Nova Retórica’, em discursos oficiais e publicitários 

desenvolvidos no Brasil, nos quais as pesquisas se concentram e são desenvolvidas na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, em Pau dos Ferros/RN, entre os 

grupos mais focados do país e reconhecidos internacionalmente.  

Como parte do estado da arte na área de argumentação retórica, trazem-se aqui alguns 

dos trabalhos escritos por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de 

Texto (GPET), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau 

dos Ferros, especialmente da Linha de Pesquisa em ‘Argumentação, retórica e discurso’, e de 

pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e estrangeiras. 

Entre as pesquisas publicadas nessa área, por membros do GPET/UERN, pode-se 

destacar no âmbito da ‘Nova Retórica’: 

 A tese de doutorado de Souza (2003), “O nordeste na mídia: um (des) encontro 

de sentidos”, uma análise minuciosa, que contribui para a pesquisa, pois o 

autor traz o enfoque de textos jornalísticos que discute o (não) 

desenvolvimento da região Nordeste; 

 A pesquisa de doutorado de Ferreira (2011), “A arte retórica nos discursos do 

apóstolo Paulo, estratégias de convencimento e persuasão frente à diversidade 

de auditórios”, apresenta uma análise dos procedimentos retórico-

argumentativos, empregados pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, tendo 

como teorias de análise, a Retórica de Aristóteles e a Nova Retórica de 

Perelman; Olbrechts-Tyteca; 

 Os estudos de Andrade (2009), intitulado “Verdade e Retórica em Chaim 

Perelman”, examina uma parte da obra de Chaim Perelman com o propósito de 

encontrar alguns elementos que nos permitam formular uma noção de verdade 

como uma espécie de decisão justificada de maneira retórica; 

 Já Pereira (2015), Argumentação e lógica em Chaim Perelman, objetivou 

estudar o problema da relação entre lógica e argumentação na nova retórica de 

Chaim Perelman; 
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 Fernandes Augusto (2014) investigou em suas pesquisas, Comunicação e 

turismo: relações públicas, dialogismo e imagem nos media digitais, no qual 

buscou-se analisar o papel dos websites na formação da imagem do destino 

turístico, compreendido, na perspectiva das ciências da comunicação a partir da 

teoria do médium e das relações públicas a partir da teoria do dialogismo, 

tendo por base o paradigma cocriacional; 

 Na dissertação de Lazarotto (2009), Argumento, argumentação e auditório 

universal: a nova retórica de Perelman apresenta as bases em que Chaim 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca fundamentam o Traité de l'argumentation: 

la nouvelle rhétorique (Tratado da Argumentação: a nova retórica), no contexto 

de reestruturação da retórica criando conceitos como “auditório universal” e 

“comunidade dos espíritos”, levando à construção de uma comunidade 

idealizada de comunicação onde todos os sujeitos são percebidos com as 

mesmas capacidades de entendimento e de comunicação; 

 Chaves (2013) desenvolveu na sua pesquisa a imperatividade no discurso de 

propaganda: argumentação, estruturação e funcionalidade, voltada para os 

aspectos funcionais, contextuais, argumentativos e comunicativos do uso da 

língua, entre outros, e que concebe a linguagem como atividade de interação 

social, aborda a imperatividade, reconhecida como uma força argumentativa 

inerente no discurso publicitário, mais especificamente, a imperatividade 

marcada morfologicamente no complexo verbal e a imperatividade que se 

constitui a partir de outros mecanismos de constituição linguística, na qual a 

base teórica conjuga princípios da Teoria da Argumentação, principalmente os 

da nova retórica, representada por Chaim Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005); 

 Fernandes (2013) investigou o estudo da percepção dos turistas em relação à 

atratividade e à eficácia dos canais eletrônicos e impressos na promoção dos 

destinos turísticos, neste estudo a promoção turística dirigida pelo canal 

eletrônico diz respeito à promoção veiculada através dos meios digitais de 

internet e de redes sociais, notadamente o facebook. Por sua vez, a promoção 

turística direcionada pelo canal impresso de promoção turística refere-se aos 

folhetos ou às brochuras impressas. O estudo da atratividade e da eficácia dos 

canais de promoção é realizado para avaliar se existe relação entre a percepção 

que os turistas têm pela atratividade e eficácia dos canais eletrônicos e 

impresso de promoção dos destinos turísticos. 
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Essa pesquisa estabelece um diálogo direto com as demais pesquisas desenvolvidas 

pelos membros do GPET/UERN e busca, também, ampliar o universo e o objeto de estudo 

desses trabalhos, incluindo os textos de publicidade turística, em diálogo interdisciplinar entre 

os estudos discursivos desenvolvidos na área de Letras com os estudos nas áreas de 

Publicidade e de Turismo. 

Diante do exposto, o problema que gerou esta pesquisa pode ser assim delimitado: 

como se constitui a argumentação no turismo do município serrano de Portalegre/RN diante 

dos anúncios publicitários, documentos oficiais e entrevistas empreendidas na gestão do poder 

executivo municipal para estimular e fomentar a atividade turística local?  

Para desenvolver a organização interna da dissertação, esta investigação científica está 

estruturada em seções e subseções com vistas a um entendimento holístico da pesquisa ora 

apresentada.  Na Introdução, estão as reflexões sobre universo, campo e objeto de estudo, 

problematização da temática e do caráter interdisciplinar da pesquisa, além da justificativa e 

objetivos que motivaram e a nortearam.  

Na segunda parte, apresenta-se o Referencial Teórico, que versa sobre as seguintes 

temáticas: Chaim Perelman e a ‘Nova Retórica’: surgimento e elucidações; o turismo e suas 

definições; publicidade e propaganda: conceitos inter-relacionados embora distintos.  

Na terceira parte da dissertação, apresenta-se a construção da metodologia, da qual 

constam o universo e caracterização da pesquisa e análise dos dados qualitativos e o método 

utilizado na pesquisa.  

Em seguida, no quarto capítulo, análise e discussão dos resultados, são apresentadas as 

seguintes subseções, teses e valores hierarquizados em anúncios publicitários do turismo 

portalegrense; teses e valores hierarquizados em documentos oficiais de importância turística; 

teses e valores hierarquizados em entrevistas além da proposição de estratégias e sugestões 

para o fomento do turismo no município serrano de Portalegre/RN.  

Para arrematar o estudo, trazem-se as considerações finais, na qual se retoma os 

aspectos centrais do trabalho realizado e aponta-se para outras perspectivas. 

É mister salientar que o recorte espacial utilizado foi o município serrano de 

Portalegre/RN, localizado na região serrana do Estado do Rio Grande do Norte. Com isto, 

busca-se analisar o processo argumentativo seguindo as teorias de Chaim Perelman; 

Olbrechts-Tyteca (2005), no seu tratado da argumentação, de que os processos comunicativos 

têm por finalidade conseguir a adesão do turista, verificando-se o direcionamento por meio do 

discurso e contribuindo para hierarquizar atributos de valores no turismo, associando-se aos 
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anúncios publicitários, documentos oficiais e entrevistas de relevância turística do município 

serrano de Portalegre/RN. 

Neste cenário, percebe-se, ainda que o fenômeno turístico tem se desenvolvido 

significativamente, favorecido pelas atividades culturais, ambientais, econômicas e sociais do 

referido município. É notória a importância da temática do turismo na medida em que os 

números relativos ao setor são crescentes. Sua importância no conjunto da economia é fato 

amplamente propagado pelo viés do discurso político como uma alternativa as dificuldades 

econômicas que assolam os mais diversos territórios, elencando o turismo como uma possível 

saída e solução para os problemas inerentes do capitalismo moderno, tais como desemprego e 

má distribuição de renda.  

Nessa conjuntura o turismo configura-se como uma atividade responsável, caso seja 

planejada de forma sustentável, preconizando também a inserção de localidades até então 

desconhecidas, mediante sua própria dinâmica de valorização das especificidades e 

características locais. Nesse contexto, de acordo com Ansarah (1999, p. 17), 

 

O desenvolvimento tecnológico dos transportes, o maior tempo livre e as melhores 

condições das pessoas, aliados às necessidades de evasão, de fuga dos grandes 

centros (como forma de recuperação do equilíbrio físico e espiritual de seus 

moradores), alteram o setor turístico. Como resultado obteve-se o acréscimo no 

número, de pessoas que viajam e o desenvolvimento da infraestrutura e dos 

equipamentos turísticos. 

 

Como visto anteriormente, o turismo é uma atividade, que pode consideravelmente 

influenciar no fomento e contribuir com a economia local, além de valorizar os atrativos e 

recursos naturais e culturais, reconhecendo a valorização e a importância da identidade local, 

atuando na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, enaltecendo-se e prestigiando-

se, ainda, a manutenção, identificação e perpetuação da memória, seja ela individual ou 

coletiva, da história, referenciação do modo e costumes da comunidade e sua identificação 

social. 

Nesse sentido o turismo não se caracteriza no aspecto ilusório, em um espetáculo 

artificial para impressionar os turistas, não se trata em produzir meramente mercadorias, e sim 

criar identidades, gerar emprego e renda, desenvolvendo e fortalecendo a economia local. Por 

isso, a preocupação é grande quando se trata do desenvolvimento do turismo de uma região, 

pois este deve agregar valor regional, aliando a identidade cultural, e também, as 

particularidades, ganhando destaque nas vocações e desenvolvendo produtos turísticos. 
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Conforme destaca Trigo (2000, p. 105), apesar da oferta turística natural ser abundante nada 

se faz sem transformar essa oferta bruta em produto acabado, pronto para consumo. 

É indiscutível a capacidade turística do Estado do Rio Grande do Norte, visto que 

existem paisagens diversificadas que variam desde praias desertas até regiões de altitude 

formadas por serras, picos e montanhas. Sendo assim, surge a necessidade de buscar e 

apresentar ao mercado um produto diferenciado, diversificando-se o produto turístico potiguar 

em suas diversas esferas e instâncias de governança. 

Diante do exposto, o município de Portalegre que está situado na Mesorregião do Alto 

Oeste, microrregião de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte, região nordeste do 

Brasil, abrange uma área aproximada de 110,05 km
2
, o que equivale cerca de 0,21% do 

território do Estado (IBGE, 2010).  

Por sua vez, a referida cidade apresenta recursos potenciais que podem ser 

viabilizados economicamente pelo turismo, como por exemplo, os recursos ligados à 

natureza, como vegetação, clima, relevo e hidrografia, bem como atrativos históricos e 

culturais, diversificando-se e ampliando os atrativos oferecidos a nível estadual, além de vir a 

dinamizar a economia local em um período compreendido pela baixa estação na região 

litorânea do Estado, amenizando assim, o os efeitos danosos da sazonalidade turística.  

Com isso, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão dos argumentos 

e da hierarquização de valores no turismo que estão alinhados às estratégias da publicidade, 

dos documentos oficiais e entrevistas realizadas no âmbito do poder executivo do município 

serrano de Portalegre/RN. 

A importância e a tomada de decisão por escolher a cidade de Portalegre, como estudo 

desta pesquisa dissertativa, com ênfase na argumentação, turismo e publicidade, associa-se ao 

fato da cidade se destacar por sua paisagem serrana, advindas de uma natureza bucólica, um 

clima agradável, além de um cenário de tranquilidade e sossego, a hospitalidade e acolhida 

dos moradores, bem como os serviços e equipamentos turísticos que são ofertados, pelas 

matérias de cunho publicitário ressaltando o potencial turístico da cidade, veiculadas em 

revistas, jornais, redes sociais e TV, além de outros aspectos que motivaram o interesse pelo 

referido estudo. 

Corroborando nas proposições citadas anteriormente, acrescenta-se ainda que em 

Portalegre localiza-se a única cachoeira perene do Estado, a Cachoeira do Pinga, que possui a 

estrutura necessária à visitação, demandando, entretanto, melhorias relativas à segurança do 

visitante e procedimentos que necessitam ser adotados para a conservação desse recurso 

natural único no Rio Grande do Norte.  
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O Centro Histórico de Portalegre possui, ainda, um agrupamento de edificações 

antigas e de cunho histórico relevante, entre eles a Casa de Câmara e Cadeia da vila de 

Portalegre, o Espaço Cultural Cantofa e Jandi, revitalizada e reinaugurada em 2017, que 

abriga atualmente no seu interior um museu, uma pinacoteca e uma biblioteca municipal. 

Os atrativos turísticos existentes em Portalegre são diversificados e possibilitam a 

captação de vários nichos de mercado. Entretanto, observa-se que pode inexistir uma inter-

relação entre eles, devido à baixa apropriação do turismo no território. Percebe-se, assim, um 

grande potencial para formação de um produto turístico amplo e diversificado, por meio da 

criação e implementação de roteiros turísticos sustentáveis e capazes de atrair uma demanda 

turística para a localidade. 

Acredita-se, ademais, que o incentivo e o incremento de subsídios e recursos 

financeiros nos investimentos de iniciativa pública e privada poderão permitir maximizar as 

potencialidades existentes e minimizar as fragilidades do turismo local, elementos 

fundamentais para uma boa qualificação do produto turístico e consequente aumento da 

demanda turística, garantindo-se, também, uma imagem positiva para o município serrano de 

Portalegre e um crescimento da atratividade da área, levando-se possivelmente à expansão do 

tempo de permanência do turista na região e um aumento dos gastos diários do turista na 

localidade. 

A escolha por essa temática justifica-se, ainda, pelo fato de tal estudo está vinculado 

ao Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), cadastrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em funcionamento no 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM/UERN), de forma 

mais específica à linha de pesquisa “Estudos dos processos argumentativos”. Os estudos desse 

grupo são pautados nas teorias que fundamentam a argumentação no discurso, considerando 

as discussões sobre os gêneros discursivos e as suas condições de produção. Nesse sentido, as 

pesquisas a ele vinculadas, buscam, sobretudo, investigar o teor argumentativo da linguagem 

nos processos de produção e ensino de texto. 

As justificativas de âmbito pessoal pelo interesse neste estudo fundamentam-se pela 

formação do autor em publicidade e propaganda, com publicações de pesquisas na temática 

do turismo versus publicidade desde a graduação, assim como, na defesa da monografia de 

graduação. Sendo assim, o interesse pelo fenômeno turístico vinculado as estratégias de 

publicidade, continuou latente e ávido na produção científica e acadêmica do autor, 

destacando-se a predileção e incessante atenção no viés que contempla a epistemologia, as 

transformações, evoluções e cenários do desenvolvimento e contemporaneidade do turismo e 
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da publicidade, que agora convergem para o alinhamento com a argumentação e discursos do 

fenômeno turístico no município serrano de Portalegre/RN. 

Isto posto, o objetivo geral de estudo é: analisar o processo argumentativo nas 

discursividades das teses e valores presentes nos anúncios da publicidade turística, nos 

documentos oficiais e entrevistas, produzidos pelo poder executivo em Portalegre/RN. 

Para subsidiar o objetivo geral proposto, delineiam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Analisar as hierarquias de valores em anúncios publicitários do turismo 

portalegrense; 

 Identificar os documentos oficiais sobre o turismo no município de 

Portalegre/RN; 

 Interpretar as teses e valores hierarquizados em entrevistas; 

 Apresentar estratégias e sugestões para o fomento do turismo no município 

serrano de Portalegre/RN. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico compreende-se como um resultado da revisão de literatura e/ou 

estado da arte sobre determinada pesquisa investigada, no qual se compõe da evolução do 

tema e ideias de diferentes autores sobre o assunto. Sendo assim, são citados os principais 

conceitos relacionados ao trabalho, de modo dissertativo, mostrando as relações entre os 

mesmos, ou seja, se refere à construção da moldura e tessitura conceitual do conhecimento, 

suas tendências, potencialidades e excelência no assunto. 

 

2.1   Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca, a ‘Nova Retórica’: surgimento e elucidações 

 

Com o propósito de suprir as limitações e lacuna intelectual e moral, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca desenvolveram sua própria teoria, a ‘Nova Retórica’, que, de acordo com 

Guy Haarscher (Maneli, 2004, p. 13), “se coloca, no entanto como uma questão moral e 

filosófica fundamental: o uso da razão.” 

Para os pensadores havia duas preocupações das quais se deviam enfrentar e lutar: 

 A intolerância vinda de pessoas que pensam possuir a verdade em questão de ética e 

política; 

 A conclusão dos positivistas de que as escolhas morais são apenas subjetivas e, 

portanto, a razão seria impotente no que diz respeito aos fins e aos valores. Perelman e 

Olbrechts-Tyteca argumentavam que, nesse caso, a vida prática seria definitivamente 

marcada pelo domínio da violência e da força bruta.  

Maneli (2004) também ressalta outras importantes influências sofridas e vivenciadas 

por Perelman e Olbrechts-Tyteca, que contribuíram bastante para a construção da teoria da 

‘Nova Retórica’, tais como: seu excelente domínio da linguagem literária, polonesa e 

universal, sua ligação com o filósofo humanista e liberal, o polonês Tadeusz Kotarbinski e o 

contato com a Escola Polonesa de Lógica, o que lhes permitiu tomar conhecimento da lógica 

e, ao mesmo tempo, observar suas limitações. 

Porém, é importante observar que Perelman e Olbrechts-Tyteca nunca questionaram o 

papel historicamente progressivo das abordagens pragmáticas e positivistas. Eles, apenas, 

enfrentaram e lutaram contra suas limitações, abusos e ‘desvios’, em relação ao seu modo de 

pensar inicialmente produtivo.  (MANELI, 2004, p. 3) 

Aliás, para Maneli (2004), Perelman e Olbrechts-Tyteca foram racionalistas que 

acreditavam no poder da razão humana para a busca bem-sucedida da verdade e para a 
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organização razoável das relações humanas. Para eles não existiam ‘tabus’ ou assuntos 

proibidos. 

Sendo assim, Perelman e Olbrechts-Tyteca buscaram reformular a retórica como uma 

teoria da argumentação, pois para eles, considera-se a retórica como um campo do discurso 

argumentativo, unindo e convergindo conhecimentos múltiplos, como por exemplo, a 

filosofia, as artes, a política e o direito. 

Nessas reflexões sobre a ‘Nova Retórica’, é importante destacar que: Perelman e 

Olbrechts-Tyteca classificaram a retórica aristotélica como sua maior inspiração (MANELI, 

2004, p. 208). 

Porém, de acordo com Pontes (2002, p. 145-146), os estudos desses filósofos, 

 

Vão além dos limites da retórica antiga, que tinha como objeto a arte de falar em 

público de modo persuasivo perante uma multidão, com o intuito de obter adesão à 

tese defendida. [...] Ela (a Nova Retórica) se preocupa com o ponto de partida do 

raciocínio, com o seu desenvolvimento e com o resultado a ser obtido. 

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca enfatizam que, em uma discussão, ambas as partes 

podem possuir opiniões válidas e razoáveis, pois os problemas humanos, práticos, políticos e 

morais não podem ser reduzidos à antinomia, ao verdadeiro ou ao falso. Corroborando com o 

exposto, os filósofos sugerem que diversas opiniões podem ser razoáveis ao mesmo tempo, 

por isso a importância da retórica e da dialética para se chegar a um acordo ou decisão mais 

razoável (MANELI, 2004). 

Pode-se dizer, então, que os trabalhos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) marcam 

o início da revitalização da abordagem de uma argumentação fundada sobre o verossímil, ou 

seja, uma argumentação que busca convencer seu auditório por meio da negociação e que 

destaca a dimensão intersubjetiva do discurso. Sob esse aspecto, Mosca (2007, p. 297) 

esclarece que: 

 

O terreno da argumentação parte dos lugares-comuns, das ideias partilhadas, enfim, 

da doxa, mas o seu campo específico não é o das certezas, e sim do que é suscetível 

de discordância, visto abarcar a diversidade de opinião e o dissenso, em torno do 

objeto de discussão. 

 

Apesar da menção explícita à retórica, é errôneo pensar que a obra dos estudiosos 

citados limita-se a uma releitura dos clássicos gregos e latinos. Na verdade, ao se apropriarem 

dos elementos oriundos desses modelos, Perelman e Olbrechts-Tyteca, como resultado de 

suas pesquisas, constroem um domínio original e coerente com as peculiaridades de seu 
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tempo e conectado às inovações que as ciências da linguagem apresentavam no mesmo 

período em que desenvolvia suas pesquisas. 

Em alguns aspectos, seu trabalho chega a ultrapassar os limites dessa retórica antiga. 

Em outros, restringe-o, na medida em que não desenvolve alguns pontos, como, por exemplo, 

o aspecto da eloquência, já que o foco na compreensão do mecanismo do pensamento justifica 

uma maior preocupação com as técnicas de raciocínio do que com a maneira pela qual se 

efetua a apresentação pública do discurso, no que se refere aos seus elementos não verbais. O 

interesse pelas técnicas argumentativas, contudo, justifica-se em função do resultado obtido 

por meio delas. O objeto de análise da teoria da argumentação perelmaniana, portanto, é 

composto pelos recursos discursivos para se obter a adesão das mentes, com ênfase na técnica 

que utiliza a linguagem para persuadir e convencer (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005). 

Uma das preocupações centrais de Perelman (1987) é a de evidenciar que existem 

outras formas possíveis e igualmente válidas de pensamento que não só o raciocínio lógico. A 

crença na superioridade da lógica foi um dos fatores responsáveis pelo esquecimento quase 

completo da retórica por longos períodos, o que para Perelman era inaceitável. Por isso, em 

sua obra, parte da concepção de que, entre a demonstração científica e a demonstração 

arbitrária das crenças, há uma lógica do verossímil, representada pela argumentação. Assim 

como Aristóteles (1998), Perelman (1987) entende que o campo da argumentação é o campo 

do verossímil, do plausível, do provável. 

A fim de ressaltar as características particulares da argumentação e os problemas 

inerentes a seu estudo, Perelman apresenta uma distinção inicial entre demonstração e 

argumentação, de onde resultam consequências sociológicas fundamentais para o pensamento 

que irá desenvolver ao longo de toda a sua obra: 

 

A argumentação é essencialmente comunicação, diálogo, discussão. Enquanto a 

demonstração é independente de qualquer sujeito, até mesmo do orador, uma vez 

que um cálculo pode ser efetuado por uma máquina, a argumentação por sua vez 

necessita que se estabeleça um contato entre o orador que deseja convencer e o 

auditório disposto a escutar. (PERELMAN, 1987, p. 235) 

 

Aliás, um elemento central da ‘Nova Retórica’ é a concepção de que toda 

argumentação se desenvolve em função do auditório, ao qual ela se dirige e ao qual o orador 

deve se adaptar. O auditório, para Perelman e Olbrechts-Tyteca, é sempre uma construção do 

orador e essa construção se dá por meio de um jogo de imagens. Ainda assim, é preciso que 

essa construção idealizada seja o mais próxima possível da realidade, pois uma imagem 
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inadequada do auditório, resultante de erro, de ignorância ou de um discurso imprevisto de 

circunstâncias, pode ter as mais desagradáveis consequências para o projeto de persuasão 

(AMOSSY, 2006).  

Perelman e Olbrechts-Tyteca verificam que há uma relação estreita entre a qualidade 

do auditório e a qualidade da argumentação, ao contrário do que defende Aristóteles (1998), 

para quem quanto mais científico for um discurso, mais distante ele está da retórica: 

 

Para ele [Aristóteles], quanto mais um discurso é científico, mais é demonstrativo e 

mais se afasta da retórica, salvo quando se trata de discutir os princípios de cada 

disciplina [...] Mas, segundo o nosso ponto de vista, existe argumentação desde que 

o discurso não seja redutível a um cálculo. Então, no caso de um meio especializado, 

quer se trate de cientistas, de juristas, de adeptos de uma ideologia ou de uma 

religião, é indispensável conhecer o conjunto das crenças, das aspirações e das 

regras sobre o qual existe um acordo e em relação ao qual todo o recém-chegado tem 

de ser iniciado. (PERELMAN, 1987, p. 237) 

 

Para uma compreensão mais aprofundada acerca do que é a ‘Nova Retórica’, em sua 

obra, Maneli (2004, p. 32-68) discorre sobre o que ela não é: 

 Ela não é a arte de usar meios imorais para fins imorais. Enquanto a argumentação 

pode ser utilizada por déspotas ou governantes autoritários, a ‘Nova Retórica’ se 

predispõe a um diálogo livre com um público livre do temor; 

 A ‘Nova Retórica’ não toma nada como indiscutível. Defende a discussão como busca 

sincera da verdade; 

 A Nova Retórica não é de forma alguma uma mera reprodução dos trabalhos de 

Aristóteles.  

 A Nova Retórica não é considerada uma simples ferramenta de qualquer tipo de poder, 

ela é um instrumento de poder democrático. 

 A Nova Retórica não é uma teoria para pura contemplação, é uma teoria de 

argumentação para objetivos práticos, a fim de encontrar um modo de tomar as 

decisões mais razoáveis, eficientes e justas. 

Pontes (2002, p. 145-146) declara que os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

foram além dos limites da retórica antiga, que tinha como objeto a arte de falar em público de 

modo persuasivo perante uma multidão, com o intuito de obter a adesão à tese defendida.  

 

É evidente [...] que nosso tratado de argumentação ultrapassará, em certos aspectos e 

amplamente, os limites da retórica antiga, ao mesmo tempo em que deixará de lado 

outros aspectos que haviam chamado à atenção dos mestres da retórica. (CHAIM 

PERELMAN; OLBRECHTS-TYTE, 2005, p. 6) 
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Para Maneli (2004) a ‘Nova Retórica é uma teoria que auxilia conscientemente a 

tomar decisões práticas e ao mesmo tempo razoáveis, visando diretamente à ação. Monteiro 

(2000, p. 11) também defende essa opinião, para ela, Perelman e Olbrechts-Tyteca pensaram a 

‘Nova Retórica’ dentro do paradigma de uma racionalidade prática. Silva (2005) destaca que 

a própria dialética, tomada de Aristóteles, foi pensada por Perelman e Olbrechts-Tyteca para 

aplicação nas ciências práticas,  

 

[...] onde as provas dialéticas teriam se ocupado, não das verdades da demonstração 

como discurso racional, mas sim das questões práticas voltadas ao contingente, o 

que equivaleria a dizer que a dialética se ocupa do razoável enquanto racional. 

(SILVA, 2005, p. 82) 

 

Porém, o que se pode sintetizar da ‘Nova Retórica’ é que ela resgata reflexões da 

antiga retórica, mas a amplia, surgindo como solução para as limitações do positivismo e 

trazendo uma nova maneira de pensar para a filosofia. Com isto, é necessário adentrar no 

universo dos argumentos para se compreender, de forma clara, o raciocínio e como, o mesmo, 

se estabelece no ato da argumentação.  

 

2.1.1   Conhecendo o universo dos argumentos 

 

Existe uma diferenciação entre o que é argumento e o próprio ato da argumentação. 

Argumento é o que comumente chama-se de raciocínios. Parte-se do princípio de que 

raciocínios são operações lógicas discursivas e mentais, nas quais o intelecto se utiliza de uma 

ou mais proposições que o possam conduzir a respostas verdadeiras, falsas, ou ainda, 

prováveis. Os raciocínios (argumentos) são as razões que sustentam uma decisão. 

Os raciocínios se distinguem como indutivos e dedutivos. No raciocínio indutivo, 

parte-se de proposições iniciais e chega-se a uma proposição final, que generaliza as 

proposições iniciais.  

Já nos raciocínios dedutivos observa-se o fato de que se parte de proposições iniciais 

para chegar a uma nova proposição que, no entanto, apresenta uma informação que as 

proposições iniciais já continham.  

Seguindo as orientações de Branquinho-Murchogomes (2006, p. 43) tem-se que tanto 

o argumento dedutivo quanto o indutivo são compostos por um conjunto de frases a que se 

chamam premissas, por uma frase a que se chama conclusão e por uma expressão que 

representa a relação que se reclama existir entre as premissas e a conclusão. A relação 
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geralmente é posta por uma expressão como: logo, então, portanto, ou outra do gênero e é 

mais facilmente encontrada na argumentação dedutiva. 

Entre os argumentos indutivos encontram-se a classificação de fortes e fracos e 

convincentes e não convincentes. Já os dedutivos se subdividem em válidos e inválidos. Mas 

para realizar essa diferenciação é necessário avaliar as premissas que compõem um 

argumento. De maneira individual cada premissa pode ser considerada verdadeira ou falsa 

(considerado o princípio da bivalência) 
1
. 

Com vistas a um melhor entendimento analisa-se, inicialmente, a classificação dos 

argumentos indutivos: 

 

Um argumento indutivo forte é um argumento tal que, se as premissas forem 

assumidas como verdadeiras, então é provável que a conclusão o seja. Um 

argumento indutivo fraco é um argumento tal que, se as premissas forem assumidas 

como verdadeiras, então (mesmo assim) não é provável que a conclusão o seja. 

Como vemos esses dois tipos de argumentos indutivos, fortes e fracos, não 

dependem da verdade ou falsidade das premissas – visto que em ambos os casos se 

assume que estas são verdadeiras – mas do padrão de acordo com o qual se obteve, 

por generalização, a conclusão a partir das premissas. (BRANQUINHO-

MURCHOGOMES, 2006, p. 44) 

 

 A solidez do argumento irá depender das premissas apresentarem a sustentação na 

probabilidade da conclusão. O argumento indutivo sólido é aquele em que a conclusão tem 

alta probabilidade de ser verdadeira, dadas às premissas e será fraco quando a conclusão tem 

pouca probabilidade de ser verdadeira. Já o caráter de convencimento está diretamente ligado 

ao valor de verdade das proposições envolvidas no argumento. A convicção do argumento 

depende da informação que a proposição, as premissas e a conclusão apresentam, aumentando 

o caráter de convencimento se estas forem identificadas como verdadeiras. 

Quanto aos argumentos dedutivos observa-se que este é considerado válido se todas as 

interpretações que tornam verdadeiras as premissas tornam também verdadeira à conclusão. E 

é inválido se existe pelo menos uma interpretação que torna verdadeiras as premissas e falsa a 

conclusão (BRANQUINHO-MURCHO-GOMES, 2006, p. 45). 

Não se exige a verdade das premissas, mas que as interpretações que as tornam 

verdadeiras possam também garantir a verdade da conclusão. Estabelecidos esses critérios é 

possível estabelecer uma figuração da relação verdade/falsidade das premissas e da conclusão, 

e como consequência, da validade ou invalidade de um argumento.  

                                                             
1
 O princípio da bivalência é um conceito aristotélico, considerado um princípio lógico clássico que estabelece 

que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não admitindo a existência de outro valor de verdade para as 

proposições. 
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Um argumento válido pode ser formado por: premissas verdadeiras e conclusão 

verdadeira, pelo menos sendo uma das premissas falsas e conclusão falsa. Um argumento 

válido não apresenta premissas verdadeiras e conclusão falsa. Já um argumento inválido pode 

apresentar premissas verdadeiras ou falsas com conclusão verdadeira ou falsa. 

Ademais, um argumento válido está diretamente vinculado a sua forma lógica, isto é, o 

modo como às premissas se relacionam com a conclusão, em uma construção que permite 

repetir aquilo que já foi afirmado.  

No critério da validade dedutiva o argumento é válido se, e somente se, quando as 

premissas são verdadeiras e a conclusão também for verdadeira. Aqui o que está em questão 

não é o contexto das proposições, mas a sua fórmula. De maneira simples, pode-se afirmar 

que a lógica propicia somente a garantia da validade dos argumentos. 

Dessa forma, estabelece-se que se as premissas forem realmente verdadeiras, a 

conclusão terá que ser também verdadeira. No entanto, a fórmula lógica permite que mesmo 

partindo de premissas falsas é possível argumentar validamente a partir da ótica lógica, e, por 

outro lado, um argumento também pode ser considerado incorreto ou inválido pela lógica, 

mesmo que suas premissas e sua conclusão sejam verdadeiras.  

Segundo Cella (2001, p. 172), a lógica dedutiva só fornece critérios de correção 

formais, que passa ao largo das questões materiais ou de conteúdo e, naturalmente, são 

relevantes quando se argumenta em contextos que não sejam os das ciências formais (lógica e 

matemática), o que ocasiona as dificuldades em distinguir os argumentos corretos de 

incorretos, válidos de inválidos
2
. E para isso, além da estrutura, se faz necessária uma análise 

do conteúdo dos argumentos.  

Quando o olhar se volta ao conteúdo das proposições, entra-se na noção de solidez 

daquilo que está sendo dito, da coerência do conteúdo, e há então, na construção do 

argumento um trabalho que envolve também o campo do subjetivo e que vai além do caminho 

inicial traçado pela lógica. 

Observa-se que os argumentos são construídos para servir a comunicação em contexto 

e, amiúde, para servir dois dos objetivos desta: justificar uma crença, científica ou comum, ou 

                                                             
2  Diante do fator da validade dos argumentos, a questão é distinguir os argumentos válidos daqueles que 

aparentemente o são, mas, que verdadeiramente, se constituem em argumentos inválidos: as falácias. Cella 

identifica que em relação às falácias o raciocínio lógico apresenta deficiências. As falácias subdividem-se em 

formais e não-formais e estas últimas apresentam uma nova subdivisão em falácias de atinência e de 

ambigüidade. De acordo com Cella a lógica dispõem de critérios claros para avaliar as falácias formais e não as 

informais. “Nas falácias de atinência as premissas carecem de referibilidade em relação às suas conclusões, 

sendo portanto incapazes de estabelecer sua verdade.(...) Já as falácias de ambigüidade surgem em raciocínios 

cuja formulação contém palavras ambíguas, cujos significados são alterados de maneira mais ou menos sutil no 

curso da argumentação.” (CELLA, 2001, p. 174-175). 
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persuadir um público, (BRANQUINHO-MURCHOGOMES 2006, p. 43 e 44). Pode-se então 

inferir, que os argumentos são as garantias de que se dispõe para sustentar uma argumentação, 

ferramentas do ato de justificar uma crença ou do ato de persuadir um público.  

Em se tratando do ato de argumentar é possível dizer que quem argumenta se utiliza 

de argumentos com o objetivo de demonstrar alguma coisa ou de persuadir alguém para 

alguma coisa.  

Ao aplicar a descrição de um argumento como um conjunto de proposições dispostas 

de tal forma, que uma justifica a outra, a corrente perelmaniana, encontra três fatores 

fundamentais das premissas de uma argumentação: o acordo, a escolha e a apresentação das 

premissas.  

O acordo parte daquilo que é estabelecido em cada comunidade
3
, a escolha das 

premissas e a apresentação dizem respeito aos argumentos. Isto é, quais argumentos serão 

usados, de que forma serão apresentados para causar mais impacto? Aqui é possível tratar da 

força que um argumento tem, ou, da maneira como um valor admitido é hierarquizado para 

ser apresentado.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, o princípio que norteia a ação argumentativa é o da 

contínua adaptação do orador ao auditório. Tal conceito gerou críticas à teoria perelmaniana, 

por ser entendido de duas maneiras, podendo-se pensar que um argumento sólido é um 

argumento eficaz que determina a adesão de um auditório, ou então, um argumento válido, 

quer dizer, um argumento que deveria determinar essa adesão.  (ATIENZA, 2006, p. 74) 

Também tratando sobre o que são argumentos, percebe-se que estes são formas 

públicas de raciocínios, impuros, facilmente dramatizáveis, que participam ao mesmo tempo 

do intelectual e do cientifico, do lógico e do narrativo, (BARTHES apud SPAREMBERGER, 

1995, p. 10).  

Analisando o conceito de Barthes, Sparemberger (1995) acredita que é possível 

entender o argumento vinculado à persuasão e à ideologia, ou seja, partindo-se sempre do 

provável, como ponto básico até o pensamento ideologizado, (SPAREMBERGER, 1995, p. 

10). O que, sob certo aspecto reforça a ideia que Perelman e Olbrechts-Tyteca fazem dos 

acordos estabelecidos entre a comunidade de espíritos, pessoas a quem a argumentação se 

destina, partindo das premissas que a comunidade já aceita como verdadeiras. 

Já ao analisar os argumentos na teoria toulminiana encontra-se uma definição nos 

seguintes termos: um bom argumento, um argumento bem fundado, é aquele que resiste à 

                                                             
3 A partir do item 1.3 Acordos e presenças estabelecidos entre orador e auditório, desenvolvemos de forma mais 

detalhada como se estabelece o acordo perelmaniano. 
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crítica e a favor do qual se pode apresentar um caso que atenda aos critérios exigidos para 

merecer um veredicto favorável (ATIENZA, 2006, p. 94).  

TOULMIN-RIEKE-JANIK, (1984, p. 14), também acreditam que um argumento é um 

encadeamento de raciocínios e que a sequência de pretensões e razões encadeadas que, entre 

si, estabelecem o conteúdo e a força da proposição, a favor da qual um determinado orador 

argumenta. 

Em Perelman e Olbrechts-Tyteca também se encontra uma classificação de 

argumentos que oscilam entre fracos e fortes. Pois, na concepção desses filósofos, distinguir 

entre o que é fraco ou forte, em um momento e qual a informação que deverá preceder 

depende totalmente da adaptação ao auditório: o que, em certa situação, pôde convencer, 

parecerá convincente numa situação semelhante ou análoga. Assim, a força dos argumentos 

depende, em grande parte, de um contexto tradicional (CHAIM PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). Portanto, a força do argumento depende do auditório e da ocasião, assim, 

haverá auditórios para os quais as razões apresentadas serão corroboradas e para outros serão 

razões refutadas. 

Atienza analisa a posição de Perelman e Olbrechts-Tyteca da seguinte maneira: 

 

A força de um argumento dependeria de diversos fatores, como a intensidade da 

aceitação por um auditório, a relevância do argumento para os propósitos do orador 

e do auditório, a possibilidade de ele ser refutado (quer dizer, até que ponto o 

auditório aceita certas crenças que permitiriam refutar o argumento) e as reações de 

um auditório considerado hierarquicamente superior (um argumento é mais forte que 

outro se um auditório crê que esse argumento teria mais força para um auditório que 

ele considera hierarquicamente superior). (ATIENZA, 2006, p. 79) 

  

 Para ter fundamento e solidez todos os elementos da argumentação devem estar 

ligados, sendo dependentes uns dos outros, além disso, eles necessitam apresentar pontos de 

partida em comum que seriam as bases para o acordo prévio. O pensamento perelmaniano 

também admite que a construção de um discurso não é unicamente o desenvolvimento de 

premissas dadas no início, é também o estabelecimento de premissas, explicitação e 

estabilização de acordos (CHAIM PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005. Assim, 

transparece a ideia de que a coesão dos argumentos garantirá a coesão e também a força 

persuasiva da argumentação, além de permitir ao orador a apresentação de novas premissas no 

decorrer da ação argumentativa. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca também apresentam os argumentos no sentido 

demonstrativo, o que permite a distinção entre os argumentos e a argumentação de algo. 

Sparemberger (1995) afirma que para Perelman e Olbrechts-Tyteca, quando se demonstra 
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algo, se está trabalhando no plano da dedução lógica, ou seja, significa alcançar a logicidade 

exata de uma prova, por exemplo. Sendo assim, a demonstração configura aquilo que 

Perelman e Olbrechts-Tyteca chamam de acordos já estabelecidos pela comunidade, ou seja: 

 

[...] a demonstração, em sua forma mais perfeita, é uma série de estruturas e de 

formas cujo desenvolvimento não poderia ser recusado, a argumentação tem uma 

natureza não coerciva: deixa o ouvinte à hesitação, a dúvida, a liberdade de escolha; 

mesmo quando propõe soluções racionais, não há uma vencedora infalível. (CHAIM 

PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 369) 

 

 A citação acima atesta certa liberdade aos sujeitos participantes da argumentação, o 

que se justifica uma teoria que admite o campo da verossimilhança, do provável, do possível e 

da racionalidade dos membros que compõe o auditório.  

Outro ponto de destaque se dá em relação ao vínculo entre as premissas e a conclusão 

que requer a adesão do auditório, pois não há o desejo somente para a adesão das premissas 

explicitadas, mas também para aquelas que apesar de não mencionadas abertamente no 

discurso, se apresentam subentendidas, como uma mensagem de forma subliminar, entre o 

orador e os sujeitos do auditório. “Estamos firmemente convencidos de que as crenças mais 

sólidas são as que não só são admitidas sem prova, mas também, muito amiúde, nem sequer 

são explicitadas” (CHAIM PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 8). 

Sparemberger (1995, p. 7) avalia esse pensamento da seguinte forma: “a partir desta 

consideração, podemos entender que estas premissas somente serão aceitas devido à 

importância que a argumentação exerce sobre elas, porque esta influencia o auditório a aceitar 

determinadas conclusões demonstradas” e completa com a seguinte afirmação “o centro de su 

teoría, enguanto teoría normativa de la argumentación, se encuentra por ello la caracterización 

de un auditorio, al que solo puede persuadirse mediante argumentos racionales” (ALEXY 

apud SPAREMBERGER, 1995, p. 07). 4  Diante disso, entende-se que o auditório requer 

argumentos racionais para ser convencido pelo orador. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) enfatizam, ainda, a importância da argumentação 

racional e objetiva, dirigida a todos os homens, ideia que pretende clarear na descrição do seu 

auditório universal, evidenciando o apreço que o orador apresenta pelo interlocutor, 

creditando a todos os sujeitos a mesma possibilidade de participação no debate. O receptor 

não é considerado somente na condição de ouvinte, mas é alguém participativo, de quem o 

orador busca a adesão intelectual, um alguém para quem os argumentos necessitam ser 

                                                             
4  Tradução do autor: “o centro da sua teoria, enquanto teoria normativa da argumentação se encontra na 

caracterização de um auditório, que somente pode persuadir-se mediante argumentos racionais”. A afirmação de 

Robert Alexy a qual Sparemberger faz referência é do livro Tratado de La Argumentación, de 1989. 
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construídos com fins de convencer. Obviamente, há diferenças entre argumentos e o ato da 

argumentação, contudo, o uso de argumentos ou demonstrações é necessário para se chegar 

efetivamente à argumentação e suas teorias, sendo assim, é a partir dessa concepção que os 

argumentos passam a compor a argumentação. 

 

2.1.2   A teoria e os elementos da argumentação 

 

As principais bases teóricas da argumentação no discurso estão presentes nos escritos 

de Perelman e  Olbrechts-Tyteca (2005), que foi escrito em 1958 e somente publicado em 

1970, mais de uma década depois de sua escritura. Essa teoria trata de uma retomada da antiga 

arte retórica idealizada por Aristóteles. Porém, esses autores afirmam que seu trabalho 

baseava-se em uma nova percepção acerca da antiga retórica, recuperam e ressignificam 

vários conceitos da retórica Aristotélica, tais como auditório, orador, lugares argumentativos e 

os aplicam à funcionalidade de qualquer tipo ou gênero do discurso. (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Diante do exposto, Castro (1999) afirma que a retórica ensina o manuseio do discurso 

sem, no entanto, interferir no seu sentido.  

Precisar a data com exatidão do surgimento da retórica é difícil e quase impossível. 

Alguns correlacionam seu surgimento ao da linguagem, que é essencialmente retórica, pois se 

presta transmitir a outrem uma percepção ou experiência subjetiva (GAINO FILHO 2004, p. 

5). 

 

Todavia, é possível afirmar que a retórica, enquanto arte consciente teve sua origem 

no início do século V antes de Cristo, em Siracusa, Magna Grécia, após a queda do 

tirano Trasibulo, momento em que se registrou o surgimento de uma grande 

quantidade de demandas judiciais iniciadas pelos proprietários de terras que haviam 

sido tomadas no período de vigência do regime tirânico. Com o propósito de 

fornecer aos litigantes um instrumento adequado à defesa de seus pleitos, Córax e 

Tísias publicaram uma coletânea de preceitos práticos de que deveriam se valer 

aqueles que recorressem ao judiciário. Por essa razão foram eles considerados como 

os que deram o primeiro passo rumo ao desenvolvimento de uma técnica retórica. 

Foram eles, também, os responsáveis pela primeira definição do termo ‘retórica’: 

rhêtorikê esti peithous dêmiourgós. (GAINO FILHO, 2004, p.5) 

 

 

De acordo com Gaino Filho (2004) foi com os Sofistas que a retórica ganhou projeção 

e reconhecimento na Grécia Antiga, indo além do gênero judicial, para encontrar aplicação 

também na literatura, na política, na filosofia, etc. 
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Os sofistas caracterizaram-se, portanto, como mestres na arte de argumentar, que 

ensinavam essa nova habilidade aos cidadãos mediante uma remuneração em 

dinheiro. Não lhes importava tanto o conteúdo do argumento, quanto a capacidade 

de torná-lo persuasivo. Isso, porém, não permite afirmar que eram meros 

mercenários, como foram diversas vezes considerados. Se o conteúdo dos 

argumentos não lhes são tão importantes é porque para os sofistas os valores a eles 

relacionados (de verdade, de justiça, etc) eram valores relativos. (GAINO FILHO, 

2004, p. 6) 

 

Muitos acusaram os sofistas de não se comprometerem com a verdade e de 

defenderem quaisquer causas, justas ou não, mediante uso da eloquência. Diante desse 

motivo, os sofistas no decorrer da história, fizeram vários inimigos, dentre os quais, o mais 

importante deles foi o filósofo Platão. (GAINO FILHO, 2004) 

Responsável pelo maior ataque já realizado contra a retórica na história, Platão 

seguindo as concepções de seu mestre, Sócrates, defende a verdade (episteme) como um valor 

absoluto, universal e intrínseco ao homem que, pelo viés da reflexão, torna-se capaz de 

alcançá-lo. (GAINO FILHO, 2004) 

Porém, em contraposição aos ataques impetrados por Platão contra a retórica, um de 

seus discípulos, Aristóteles, reinventa essa disciplina, elevando-a a um patamar de 

sofisticação, possibilitando assim dizer que, desde então, pouco foi acrescentado a sua teoria. 

Assim, Aristóteles opõe-se a Platão, pois o demonstra a utilidade da retórica e 

consecutivamente defende como fundamental seu aprendizado. (GAINO FILHO, 2004) 

Diferentemente do que pensavam muitos sofistas, a retórica não está condicionada 

somente à oratória, que se ocupa da beleza do discurso, da elocução. 

 

Para Aristóteles, a persuasão buscada pelo retórico exige, além da oratória, o 

desenvolvimento de uma argumentação fundada em raciocínios lógicos, similares 

aos silogismos próprios das disciplinas demonstrativas […] (GAINO FILHO, 2004, 

P. 15) 

 

Mediante a possibilidade de uma melhor compreensão, é necessário esclarecer melhor 

o que é retórica, é preciso, também, saber o que ela não é, assim como as características que 

não lhes são peculiares. 

Neste contexto, Maneli (2004, p. 50) afirma que: 

 

Ela não é uma scientia male dicendi. Ela não é a arte de utilizar meios imorais para 

fins imorais. Ela não é a arte que pode ser usada para manipuladores inescrupulosos 

das relações públicas que servem a ditadores, déspotas ou políticos corrompidos, 

preparados para prometer qualquer coisa sem a intenção de entregar nada. A 

‘verdadeira’ retórica não é a antítese da ‘verdade metafísica’ de Aristóteles. Ela 

simplesmente coloca esta em seu devido lugar; ela não a coloca em posição inferior, 

apenas denota seus limites, ressaltando que não se trata somente do fim em si, mas 

do fim que necessariamente serve como meio para alcançar outros objetivos. 
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Valorizando a retórica, Maneli (2004, p. 51-52) afirma que ela é “uma maneira de 

sobrepujar o poder das aparências, dos dogmas, dos mitos e das ‘verdades óbvias’ do senso 

comum”, uma vez que, enquanto a lógica formal não questiona as premissas, a retórica 

examina todas as coisas, ou seja, o orador pertencente dessa habilidade e eloquência se 

apropria soberanamente da adesão do seu auditório.  

Castro (1999, p. 183) salienta que retórica e dialética caminham juntas, mas diferencia 

uma da outra: “a retórica supõe um tipo de discurso dirigido ao auditório onde os temas em 

questão já são matéria de deliberação, a fim de persuadir o público, enquanto a dialética se 

volta para assuntos que requerem um debate”. 

A retórica, contudo, esteve, por muito tempo, no ostracismo. Abbagnano (2007, 

p.1011) recorda que, após o Renascimento, 

 
A sorte da retórica decaiu, chegando ao desaparecimento quase completo que a 

caracterizou no século XIX. O dogmatismo racionalista iniciado por Descartes e 

adotado maciçamente no século XIX foi a maior causa da decadência da retórica.  

 

Segundo Castro (1999), essa questão só teve um renascimento filosófico no século 

XX, com Perelman e Olbrechts-Tyteca, por meio de suas ideias da ‘Nova Retórica’5, a arte de 

persuadir, pelo viés do discurso, direcionado a um auditório. 

Assim, uma das características pela qual a retórica se manifesta é através da 

argumentação. Argumentar, segundo Negrão (2002, p. 230) é: 

 

Exercitar a razão no sentido de convencermos os outros a respeito da posição ou 

conduta que assumimos sobre determinada coisa. Assim buscamos uma justificativa 

em prol daquilo que pensamos ou fazemos, sobretudo se a posição que estamos 

justificando difere de um padrão comum de conduta. Argumentamos para convencer 

os outros a propósito do caráter razoável de um argumento ou de uma concepção 

que corrobore nossa conduta e nossas preferências. Mas a finalidade maior de se 

argumentar, a nosso ver, é o respeito que a sociabilidade nos impõe de focar o nosso 

semelhante como alguém que merece alguma satisfação visto que se trata de um ser 

provido de racionalidade, isto é, um ser dotado de compreensão e vontade. 

 

 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, toda argumentação deve considerar inicialmente o 

acordo ou o desacordo do auditório, de modo que é essencial para a formulação do argumento 

que visa à persuasão (CASTRO, 1999), pois uma justificação presume a existência de uma 

ocasião contrária àquilo que se quer justificar, havendo sempre a necessidade de empenhar-se 

em convencer acerca de suas decisões ou concepções. 

                                                             
5 Assim inicia o livro Tratado da argumentação, a ‘Nova Retórica’, de Chaïm Perelman; Olbrechts-Tyteca: A 

publicação de um tratado consagrado à argumentação e sua vinculação a uma velha tradição, a da retórica e da 

dialética gregas, constituem uma ruptura com uma concepção da razão e do raciocínio, oriunda de Descartes, que 

marcou com seu cunho a filosofia ocidental dos três últimos séculos. 
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A argumentação é, enfim, uma atividade constante na vida do ser humano, sobretudo 

quando se vê diante de alguma situação que o leva a decidir ou justificar uma escolha. 

O discurso é compreendido como argumentação. Orador e auditório são, 

respectivamente, aqueles que apresentam o discurso e aqueles a quem o discurso é dirigido 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Assim, o auditório e o orador são elementos norteadores da argumentação, entendido 

aqui em sentido universal, como método para provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às 

teses que lhes são defendidas (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Tal perspectiva é fundamentada na premissa de que o auditório e orador são elementos 

em constante elo. O auditório direciona e decide o modo de agir e decidir do orador, enquanto 

o orador deve se adaptar às características do auditório, de modo a conseguir melhores 

resultados em sua empreitada. Dessa maneira, corrobora-se com a ideia de que a 

argumentação se desenvolve para o auditório. 

Diante do elemento orador, existe a importância da frequente adaptação do discurso 

aos destinatários, afirmando que compete ao auditório o papel preponderante para determinar 

a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). 

No viés desta discussão, o auditório remete ao conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação, sendo assim é possível à concepção de três modelos 

distintos: o primeiro trata do auditório universal, concebido por toda humanidade, ou seja, 

todos os homens adultos e normais. O segundo formado apenas pelo interlocutor a quem se 

direciona, um diálogo. O terceiro auditório institui-se o sujeito em si, quando delibera consigo 

próprio, hipótese em que convergem os elementos, auditório e orador. (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005) 

 Tal extensão de raciocínio não pode ser entendida simplesmente como uma visão 

física e pragmática dos destinatários do discurso. Essa dimensão física é facilmente 

compreendida e visualizada em um discurso verbal, porém, não é bem estabelecida em um 

discurso escrito. O exemplo clássico que norteia esse pensamento é o do escritor que publica 

um livro, mas não sabe definido ao certo, na etapa da confecção ou publicação, quem é o seu 

auditório. 

Todavia, um dos significativos entraves colocados ao orador é descobrir com exatidão 

quem de fato são os seus destinatários, os quais são fundamentais e indispensáveis para o 

processo de adaptação e construção. Essa construção do auditório, à luz dos destinatários, não 

se trata de inovação dos nossos tempos, já sendo visualizada em Aristóteles, Cícero e 
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Quintiliano, demonstrando estes autores que o conhecimento daqueles a quem se dirige a 

argumentação é uma condição prévia para o desenvolvimento de uma argumentação eficaz. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) 

A princípio, sem muita utilidade prática, essa extensão dos auditórios, acaba por se 

tornar essencial na definição de uma elaboração estratégica argumentativa focada na 

convicção ou persuasão. 

Mesmo diante das críticas sobre a fragilidade e a imprecisão destes conceitos é 

possível vislumbrar a distinção entre persuadir e convencer sob o viés da teoria perelmaniana. 

No que se pretende argumentar em relação ao auditório, Atienza (2006) considera que uma 

argumentação persuasiva, para Perelman e Olbrechts-Tyteca é aquela que só vale para um 

auditório particular, diferentemente de uma argumentação convincente que pretende ser válida 

para todo ser dotado de razão. 

Em suma, quando surge uma argumentação perante um único e exclusivo ouvinte, 

entendido como auditório particular, aconselha-se optar e decidir por uma estratégia 

argumentativa persuasiva, todavia, se o destinatário é encarado como auditório universal, 

deve-se requerer uma estratégia baseada no convencimento. 

Contudo, verifica-se que o interesse singular e maior do estudo da argumentação é a 

descoberta e a compreensão de técnicas argumentativas nas quais se impõem a todos os 

auditórios envolvidos. Tal objetivo seria plausível por um discurso focado na objetividade, 

alcançando um modelo ideal de argumentação prevalecendo-se o auditório universal 

constituído por homens competentes ou racionais. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005, P. 29) 

 

2.1.3   O auditório universal 

 

Haja vista que a própria epistemologia de auditório abordada por Perelman e Olbrechts 

Tyteca parte da definição tradicional de Aristóteles, especificamente, nessa percepção, os 

filósofos inovam em uma noção basilar de seu pensamento, ao fundamentar o conceito de 

auditório universal. 

Diante da teoria de que é a partir dos destinatários que toda argumentação se processa, 

os referidos teóricos enfatizam o auditório universal como um auditório “constituído por toda 

humanidade, ou pelo menos, por todos os homens adultos e normais” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Assim, busca-se elucidar a objetividade e o esclarecimento 

desse conceito, destacando que este auditório “é constituído por cada qual a partir do que sabe 
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de seus semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem consciência” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, P. 37). 

Castro (1999, p. 13) trata sobre essa questão, lembrando que: 

 

O auditório, para os antigos, é um conjunto concreto de pessoas ao qual se dirige o 

orador com a intenção de persuadi-lo. Em princípio, não é diferente. Temáticas 

perelmanianas como a adaptação do orador ao auditório ou como o condicionamento 

do auditório pelo orador já eram abordadas pelos antigos. 

 

Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005, p. 7), confirmam isso: 

 

O que conservamos da retórica tradicional é a ideia mesma de auditório, que é 

imediatamente evocada assim que se pensa num discurso. Todo discurso se dirige a 

um auditório, sendo muito frequente esquecer que se dá o mesmo com todo escrito. 

 

“Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles a quem ela 

se destina lhe prestem alguma atenção” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 

20). A esse respeito, Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005) fala sobre o ‘contato dos espíritos, 

defendendo que, para que haja argumentação, é incumbida que, num dado momento, se 

realize uma comunidade efetiva dos espíritos, explicando que toda argumentação, contudo, 

para que haja um verdadeiro contato de espíritos, existem alguns requisitos. 

 

O primeiro pré-requisito para a existência do diálogo é o interesse de pelo menos 

dois participantes na troca de ideias e na obtenção da adesão de intelectos. Um 

segundo pré-requisito para a existência do diálogo é a liberdade dos participantes. O 

interlocutor não deve ter medo de levantar questões e de usar argumentos contrários. 

Não é possível ganhar a adesão daqueles que temem ou hesitam em participar 

ativamente do diálogo. (MANELI, 2004, P. 33) 

 

 Sobre esse segundo pré-requisito, Monteiro (2000, p.13) salienta: 

 
Uma argumentação pressupõe o contato entre sujeitos e exige que este contato seja 

realizado em um ambiente livre de coações. A liberdade intersubjetiva prevista por 

Perelman e Olbrechts-Tyteca é configurada pela relação que se estabelece entre 

orador e auditório, ainda que se trate de um auditório de apenas um ouvinte. 

 

No tocante aos elementos da argumentação, já citados, ressalta-se aqui um 

detalhamento maior, há três elementos importantes: o auditório, discurso e o orador. Atienza 

(2006) destaca que, dos três elementos, o auditório é o que tem um papel predominante. De 

acordo com Monteiro (2000), é ele que, no conceito perelmaniano, forma o conjunto de todos 

aqueles a quem o orador quer influir com a sua argumentação. 

Porém, também não basta a existência desses três elementos. Coelho (2005) assevera 

que, para que a argumentação funcione, suas premissas, que não são evidentes, devem resultar 

de um acordo entre quem argumenta e seu auditório. 
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Atienza (2006, p. 61) reforça, ainda que: 

 

Os argumentos retóricos não estabelecem verdades evidentes, provas 

demonstrativas, e sim mostram o caráter razoável, plausível, de uma determinada 

decisão ou opinião. Por isso, é fundamental, na argumentação, a referência a um 

auditório ao qual se trata de persuadir. 

 

Atienza (2006, p. 63) estabeleceu, então, uma classificação quanto aos tipos de 

auditório. 

 
A classificação mais importante de tipos de argumentação feita por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca se baseia na distinção entre a argumentação que ocorre diante do 

auditório universal, a argumentação diante de um único ouvinte (o diálogo) e a 

deliberação consigo mesmo.  

 

 

No entanto, desses, o mais importante, para Perelman e Olbrechts-Tyteca, ou seja, o 

que recebe maior atenção é o auditório universal. A despeito desta temática, faz-se necessário 

e pertinente o pensamento e a reflexão de Atienza (2006, p. 63), pois colabora em elucidativas 

e pertinentes anotações: 

 

Embora (auditório universal) esteja longe de ser um conceito claro, pelo menos no 

Tratado parece caracterizar-se por estes aspectos: 1) é um conceito limite, no sentido 

de que a argumentação diante do auditório universal é a norma da argumentação 

objetiva; 2) dirigir-se ao auditório universal é o que caracteriza a argumentação 

filosófica; 3) o conceito de auditório universal não é um conceito empírico: o acordo 

de um auditório universal não é uma questão de fato, e sim de direito; 4) o auditório 

universal é ideal no sentido de que é formado por todos os seres dotados de razão, 

mas por outro lado é uma construção do orador, quer dizer, não é uma entidade 

objetiva; 5) isso significa não apenas que oradores diferentes constroem auditórios 

universais diferentes, mas também que o auditório universal de um mesmo orador 

muda. 

 

A importância do auditório universal está no fato de que, sendo universal e, muitas 

vezes, desconhecido6, o orador se vê obrigado a formular de tal forma seus argumentos que 

“todos os que compreenderem suas razões terão de aderir às suas conclusões” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 35). Por outra forma, um auditório universal, considerando 

ser um conjunto de seres razoáveis, exige do orador uma argumentação razoável (Monteiro, 

2003, p. 100). Em contrapartida, a argumentação que visa o auditório de um único ouvinte, 

seja o composto unicamente pelo interlocutor, seja o constituído pelo próprio sujeito, corre o 

risco de se adaptar a esses ouvintes, não alcançando a tão almejada razoabilidade. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).  

Negrão (2002) conceitua ‘auditório universal’ como uma plateia imaginária composta 

por pessoas de diferentes concepções e em face do qual um orador se prepara com o propósito 

                                                             
6
 Ou seja, que não se conhece cada indivíduo desse auditório. 
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de convencer, escolhendo os argumentos mais fortes e adotando um modelo de linguagem o 

mais adequado possível. Ou seja, que não se conhece cada indivíduo desse auditório. 

Ressaltando-se que essa razoabilidade é alcançada por meio da retórica e da dialética. 

Negrão (2002, p. 232) esclarece, também, que o auditório universal, 

 

Deve ser a meta de todo aquele que pretende expor seu posicionamento ou suas 

concepções aos outros, convencendo-os acerca disso. Perelman e Olbrechts-Tyteca 

entendem que argumentar é buscar a adesão do maior número possível de pessoas e 

nisso consiste a relação do trabalho prévio daquele que pretende expor suas ideias 

com o conceito de ‘auditório universal’. Perelman e Olbrechts-Tyteca classificam 

como pífia a postura de pretendermos convencer apenas às pessoas que nos são 

próximas e pensam como nós. 

 

Atienza (2006, p. 63) elucida que uma das funções que o conceito de auditório 

universal é: 

Permitir distinguir entre persuadir e convencer. Uma argumentação persuasiva é 

aquela que só vale para um auditório particular, ao passo que uma argumentação 

convincente é a que se pretende válida para todo ser dotado de razão. 

 

Por outro lado, Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005, p. 30) os distingue da seguinte 

maneira: “Para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais do que convencer, pois a 

convicção não passa da primeira fase que leva à ação.” 

Monteiro (2000, p. 13) explica essa diferença de maneira mais detalhada:  

 

O discurso persuasivo é aquele que é dirigido a auditórios concretos e, por isso, não 

tem o mesmo status de racionalidade que o discurso convincente, que tem uma 

pretensão de validade universal de seus enunciados diante do auditório universal. A 

argumentação ideal é aquela que alcança o maior grau de racionalidade possível 

porque consegue, justamente, convencer o auditório universal. Para tanto, há que se 

considerar a necessidade de se trabalhar com a dimensão pessoal e temporal dos 

discursos. O indivíduo que argumenta e o contexto que lhe é contingente tornam-se 

os elementos nucleares do procedimento argumentativo, invertendo o caráter 

impessoal e atemporal do pensamento linear cartesiano. 

 

Esta teoria preza pelo diálogo porque ele é “a forma e alma do processo da 

argumentação” (Maneli, 2004, p. 33). Sendo assim, o diálogo tem como objetivo garantir a 

adesão à audiência, a fim de se conseguir objetivos práticos. 

 

O objetivo do diálogo retórico e do processo da argumentação não é encontrar um 

‘meio termo’ ou ‘dividir as diferenças’. O objetivo do diálogo é se possível, 

conseguir o apoio de toda a audiência aos nossos argumentos ou, pelo menos, 

ganhar seguidores para nossa causa apresentada e justificada. (MANELI, 2004, p. 

76) 
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 Para Alexy (2008, p. 168-172), o diálogo permite que ocorra um “intercâmbio de 

argumentos”. Em consequência, as concepções prévias perdem peso, pois também se 

convertem em objeto do discurso. Isto vai ao encontro da teoria de Perelman; Olbrechts-

Tyteca (2005) uma vez que a ‘Nova Retórica’ defende a abertura para os debates, fugindo da 

coerção de ideias. 

Alexy (2008, p.168) acrescenta, ademais, que, dentro do conceito perelmaniano de 

auditório, encontra-se a chave para uma teoria normativa da argumentação, já que o valor de 

um argumento é determinado pelo valor do auditório que se busca influenciar. Sendo assim, 

 

No centro da teoria perelmaniana, enquanto teoria normativa da argumentação, 

encontra-se por isso a caracterização de um auditório, a que só pode se persuadir 

mediante argumentos racionais. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, este é o auditório 

universal. A adesão do auditório universal é o critério para a racionalidade e 

objetividade da argumentação. (Alexy, 2008, p. 168) 

 

Aliás, a principal diferença entre a retórica de Aristóteles e a ‘Nova Retórica’ é a 

concepção deste sobre auditório universal (MONTEIRO, 2003). Enquanto Aristóteles 

afirmava que a tarefa da retórica era conquistar a adesão de um auditório não especializado e 

incapaz de seguir um raciocínio complicado, Perelman e Olbrechts-Tyteca, ao contrário, 

defendiam que uma argumentação pode dirigir-se a qualquer auditório, de estudiosos ou de 

ignorantes, de uma pessoa ou formado por toda a humanidade. (PONTES, 2002) 

Por conseguinte, o auditório universal é apresentado como um direcionamento a ser 

focado. Ademais, apesar dessa evidência importante, ele não nega a imprecisão do conceito, 

uma vez que cada indivíduo ou cultura poderão ter sua concepção e manifestação acerca do 

auditório universal (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).  

Essa ideia desempenha importante papel para a discussão e compreensão, pois além de 

promover o atributo ideal de visualização do destinatário, permite ainda ao orador, no pleito 

do seu exercício de adaptação com relação àquele, escolher e decidir entre duas estratégias 

argumentativas: persuadir ou convencer. (ATIENZA, 2006) 

Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), falando a respeito do auditório universal agregam 

duas visões: a primeira, formando um auditório que uma sociedade representa para si próprio, 

e a segunda como a totalidade de seres humanos participantes do discurso. Nesse viés, será a 

concordância atingida por parte do auditório universal, o parâmetro de racionalidade e 

objetividade da argumentação, uma vez que o auditório universal só é convencido mediante 

argumentos racionais. Neste ponto, reside o caráter objetivo, alcançando-se uma validade para 

todo ser racional, consequentemente empreende-se uma argumentação racional, ao considerar 
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que “cada homem crê num conjunto de fatos, de verdades, que todo homem ‘normal’ deve, 

segundo ele, aceitar, porque são válidos para todo ser racional”. (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 31) 

Ademais, o conceito perelmaniano de auditório universal é o resumo da própria 

racionalidade argumentativa e está relacionado à arte de persuadir e convencer, conceitos que 

serão apresentados na subseção a seguir. 

 

2.1.4   Persuadir e convencer 

 

Existe uma distinção dos procedimentos argumentativos, mediante os objetivos do 

orador, atestando que se o propósito deste está em obter um resultado, persuadir é mais do que 

convencer, porém, se a inquietude do orador encontra-se no caráter racional da adesão, 

convencer é mais que persuadir. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 30) 

Sendo assim, o convencimento é inserido num discurso endereçado a qualquer pessoa, 

a qualquer ser racional, independente da situação intelectual ou social, a persuasão exige um 

público específico.  

Assim, verifica-se que a argumentação pode ser conduzida e inserida em um processo 

de persuasão ou de convencimento, a escolha por um processo ou outro, depende da 

concepção que o orador tem do auditório e de suas extensões.  

Nesse contexto, para uma compreensão e visualização mais clara, as extensões já 

concebidas e explicitadas anteriormente são divididas em dois modelos: o auditório particular 

e o auditório universal. O primeiro fundamenta-se na argumentação realizada perante um 

indivíduo, assim como aquela realizada pelo orador consigo próprio. O segundo fixa o 

auditório sob aspectos ideais, formado por todos os seres humanos racionais. 

Ademais, a estratégia argumentativa aliada a um auditório específico, possibilita 

chamar persuasiva a uma argumentação que pretende validar um auditório particular e chamar 

convincente àquela que deveria obter a adesão de todo ser racional.  (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 31). 

Dessa maneira, considerando as diferentes formas que assumem as argumentações 

diante de auditórios diversos, é visível que a adaptação do orador ao seu auditório, não se 

refere unicamente à escolha dos argumentos a serem utilizados, mas também às estratégias de 

argumentação que devem modalizar de acordo com o auditório a que se propõe e se destina. 

Para Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005, p. 30), os critérios pelos os quais se julga a 

convicção e a persuasão são sempre fundamentados em uma decisão que pretende isolar de 
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um conjunto (de procedimentos, de faculdades), elementos considerados racionais. Contudo, 

na teoria perelmaniana é percebida uma tenuidade no tratamento entre convencimento e 

persuasão, que é inclusive comentada pelos tratadistas: 

 

Nosso ponto de vista permite compreender que o matiz entre os termos convencer e 

persuadir seja sempre impreciso e que, na prática, deva permanecer assim. Pois, ao 

passo que as fronteiras entre a inteligência e a vontade, entre a razão e o irracional, 

podem constituir um limite preciso, a distinção entre os diversos auditórios é muito 

mais incerta, e isso ainda é mais porque o modo como o orador imagina os 

auditórios é o resultado de um esforço sempre suscetível de ser retomado. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 33) 

  

Como observa Dayoub (2004), com a ‘Nova retórica’, a persuasão tornou-se 

importante questão filosófica, uma vez que para persuadir, o discurso tem de manter sintonia 

com os valores e preferências do auditório nos denominados, lugares argumentativos.  

 

2.1.5   Os lugares argumentativos 

 

Os alocutários visados em um discurso argumentativo podem variar quanto ao sexo, à 

idade, à instrução, ao temperamento, enfim, podem estar sujeitos a divergências de ordem 

política, econômica, social, etc.  

Verifica-se, assim, a existência de uma tipologia de auditórios, compostos por 

membros que não compartilham necessariamente dos mesmos modos de ver e de dizer. 

Nesses casos, o orador deve renovar habilmente seu repertório de argumentos, apelando 

também a valores, crenças e ideais distintos, de forma a alcançar o maior número possível de 

mentes.  

Segundo Amossy (2002), a empresa da persuasão se mostra especialmente perigosa, e 

também mais interessante, quando o auditório possui membros cujos pontos de vista são 

diferentes. 

Diante do exposto, o conceito de auditório comporta também variações de ordem 

quantitativa, partindo do próprio orador, que se divide em dois na deliberação íntima, até o 

conjunto dos seres capazes de razão, quando então é denominado auditório universal. Este 

parece ser no campo da teoria da argumentação de procedência perelmaniana, o mais nobre 

dos auditórios a serem conquistados. Para alcançar sua adesão, é preciso manejar argumentos 

os mais próximos possíveis da verdade e da lógica. Parece que se trata, na verdade, de um 

ideal argumentativo, que não existe na realidade: “aqueles que se dirigem ao auditório 

universal não podem supor como admitidos senão fatos objetivos, verdades incontestáveis, 
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valores universais, supostamente admitidos por todos os seres razoáveis e competentes.” 

(PERELMAN, 1987, P. 240) 

A relação entre orador e auditório fundamenta-se na instauração de um acordo prévio, 

que é o ponto de partida de toda argumentação. Assim, havendo uma comunidade de espíritos 

interessada no debate de determinada questão, a instalação de um acordo entre o orador e o 

auditório é o primeiro passo para que se possa ter a argumentação, pois o enunciador só pode 

desenvolver seu projeto de persuasão conectando seus argumentos a teses já admitidas pelos 

ouvintes, sob pena de ser sumariamente rejeitado. 

 Esse acordo tem por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, as ligações 

particulares utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações. Por outro lado, a própria 

escolha das premissas e sua formulação, com os arranjos que comportam, estão impregnadas 

de valor argumentativo e se configuram como uma preparação para o raciocínio que, além de 

uma introdução dos elementos, constitui uma primeira fase para a sua utilização persuasiva. 

(PERELMAN, 1987) 

Escolher as estratégias mais adequadas é fundamental porque a adesão é suscetível de 

maior ou menor intensidade, uma vez que o assentimento tem seus graus e uma tese, que se 

for admitida, pode não prevalecer diante de outras, se a intensidade da adesão for insuficiente.  

Assim, mesmo concedida à adesão inicial, esta poderá ser negada mais adiante, pois a 

qualquer momento o auditório pode discordar do que o orador lhe apresenta. Pode, também, 

desconfiar do conteúdo das premissas ou ainda se mostrar insatisfeito com o caráter 

tendencioso de apresentação de tais premissas.  

As premissas sustentadas pelo orador e previamente admitidas pelos auditórios 

poderão ser do senso comum ou ainda, próprio aos integrantes de uma determinada disciplina 

(científica, jurídica, filosófica ou teológica) e terão estatuto epistemológico variável: ora se 

tratará de afirmações elaboradas no seio de uma disciplina científica, ora de dogmas, ora de 

crenças do senso comum, ora de preceitos ou de regras de conduta aprovados, ora, pura e 

simplesmente, de proposições que foram admitidas pelos interlocutores num estágio anterior 

da discussão. (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005) 

Perelman (1987) lembra que determinados auditórios possuem objetos de acordo 

próprios, que podem ter natureza ideológica ou profissional. Assim, supõe-se que o homem de 

fé admite os dogmas da religião que professa, enquanto o Juiz de Direito aceita as normas de 

direito que deve aplicar aos casos que lhe são submetidos.  
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Entre os objetos dos acordos de crença ou de adesão que podem servir de premissas, 

intitulados objetos de acordo, há duas categorias: a do real, que comportaria os fatos, as 

verdades e as presunções, e a do preferível, incluídos aí os valores, as hierarquias e os lugares.  

A concepção de real varia conforme as opiniões filosóficas aceitas, mas, na 

argumentação, o real se caracteriza por uma pretensão de validade para o auditório universal. 

É que, nesse território, o objetivo e o universalmente válido não se definem como em uma 

ontologia ou em uma epistemologia, por meio de critérios intrínsecos. Aqui, o objetivo e o 

universalmente válido “estão ligados a reações do auditório universal ou, pelo mesmo, àquilo 

que o orador presume destas reações” (PERELMAN, 1987, p. 240). 

Com isto, os argumentos baseados em fatos, verdades e presunções postulam, na 

medida do que é possível em um domínio como a argumentação, um estatuto de proximidade 

com a realidade objetiva. Por isso, dispensariam, a princípio, o orador de produzir provas para 

intensificar a adesão quanto a eles.  

Em oposição aos argumentos que versam sobre o real (fatos, verdades e presunções), 

podem ser capitulados aqueles que se fundam no que é preferível: os valores, hierarquias e 

lugares, que determinam as escolhas não em consonância com uma realidade preexistente, 

mas conforme um ponto de vista determinado, identificando-se com o auditório particular, por 

mais amplo que seja.  

Na argumentação, os valores funcionam como os mais importantes objetos de acordo 

entre o orador e o auditório na formulação das premissas, pois aqueles que partilham um 

conjunto de valores comuns se colocam mais receptivos às teses defendidas pelo orador.  

Estar de acordo com um valor é, segundo Perelman; Olbrechts- Tyteca (2005), admitir 

que um ser ou um ideal deva exercer uma influência determinada sobre a ação e as 

disposições à ação, sem considerar, contudo, que esse ponto de vista se aplica a todos, uma 

vez que não há como se impor juízos que dependem da valoração de cada sujeito.  

Por serem relativos, instáveis e controversos, os juízos de valor e as hierarquias foram 

condenados pelos positivistas, que pretendiam que os raciocínios fossem isentos desses 

elementos de incerteza. Nos campos jurídicos, político e filosófico, contudo, fica claro que os 

oradores recorrem a esses elementos durante todo o discurso argumentativo, a fim de motivar 

o interlocutor a fazer certas escolhas em prejuízo de outras. Para Reboul (2004), nos domínios 

da argumentação, é impossível renunciar a esses juízos, pois noções fundamentais de inocente 

ou culpado, belo ou feio, útil ou nocivo e outras, são sempre formuladas em termos de valor.  

A adesão em torno de valores se dá com intensidade variável de indivíduo para 

indivíduo e de grupo para grupo. Depreende-se, então, que os valores se sujeitam a uma 
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hierarquia, que garante uma ordenação de tudo o que está submetido ao princípio que a rege: 

“enquanto os valores indicam uma atitude favorável ou desfavorável a respeito daquilo que 

são assim qualificadas, as hierarquias indicam expressamente os valores hierarquizados” 

(PERELMAN, 1987, p. 242). 

Para fundamentar valores ou hierarquias, ou reforçar a intensidade da adesão que eles 

suscitam, é possível relacioná-los a outros valores ou hierarquias, mas pode-se, também, 

recorrer a premissas gerais, chamadas de lugares. Há os lugares comuns (gerais), que são 

afirmações muito amplas acerca do que se supõe valer em qualquer domínio, e os lugares 

específicos, que determinam o que vale mais em um domínio particular.  

Para alcançar a adesão de um auditório às suas teses, o orador deve estar munido de 

um repertório eficaz de técnicas argumentativas, a partir das quais desenvolverá seu raciocínio 

e conduzirá o raciocínio dos auditores. Essas técnicas se apresentam sob dois aspectos 

diferentes: ora assumem a forma positiva de processos de ligação, ora a forma negativa de 

processos de dissociação. A forma positiva consiste na criação de um vínculo de solidariedade 

entre teses que se procuram promover e as teses já admitidas, enquanto o aspecto negativo 

busca romper a solidariedade existente entre as teses já admitidas e as que se opõem às teses 

do orador. (PERELMAN, 1987)  

Entre os processos de ligação, encontram-se três grandes grupos, que são os 

argumentos quase lógicos, os argumentos fundados sobre a estrutura do real e os argumentos 

que fundam a estrutura do real. 

Nos argumentos quase lógicos constroem-se à imagem de princípios lógicos. Por sua 

estrutura, assemelham-se aos raciocínios formais e mostram uma preocupação do orador em 

construir um pensamento preciso e bem elaborado. Contudo, por desenvolverem-se em língua 

natural e por estarem sob o influxo da controvérsia, são passíveis de interpretações distintas, o 

que os afasta de seu ideal de formalização.  

Nos argumentos fundados sobre a estrutura do real, por sua vez, são construídos não a 

partir do que é o real, no sentido ontológico, mas a partir do que o auditório acredita, isto é, 

daquilo que ele toma por fatos, verdades ou presunções. Já nos argumentos que fundam a 

estrutura do real operam por indução, estabelecendo generalizações e regularidades, propondo 

modelos, exemplos e ilustrações a partir de casos particulares. 

A dissociação das noções, em oposição às técnicas de ligação, consiste em recusar-se 

o estabelecimento de uma associação aceita como válida em um momento anterior do debate 

argumentativo. Busca-se separar as noções em pares hierarquizados, como 

aparência/realidade, meio/fim, letra/espírito, saber/ignorância, belo/feio, verdade/mentira, 
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virtude/vício. Com isso, a dissociação modifica profundamente as realidades que os desliga, 

dirimindo incompatibilidades e adquirindo o caráter de convincente e duradoura. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005)  

Para a eficácia da argumentação, é essencial, portanto, que o orador conheça este 

conjunto de técnicas de associação e dissociação, pois, ao contrário do lógico ou do 

matemático, que agem no interior de um sistema de elementos fechados, o orador retira seus 

argumentos de um celeiro indeterminado, composto por teses do senso comum ou de uma 

disciplina especializada, que podem produzir maior ou menor intensidade de adesão. Tais 

técnicas, fundadas em procedimentos indutivos e dedutivos, encontram sua razão de ser no 

jogo interlocutor e se desenvolvem em função das finalidades persuasivas da argumentação.  

Perelman; Olbrechts-Tyteca sempre foram alvo de críticas por conferir à sua teoria da 

argumentação um caráter excessivamente lógico, racionalizante e, também, por não 

desenvolverem um estudo sistematizado sobre o papel das emoções (pathos) e do caráter do 

orador (ethos) na persuasão. Examinando o Tratado da argumentação de Perelman; Olbrechts-

Tyteca (2005), constata-se que, nas três partes que compõem a obra (Os Âmbitos da 

Argumentação, O Ponto de Partida da Argumentação e As Técnicas Argumentativas), há 

apenas referências esparsas ao ethos e ao pathos. De fato, o foco destes teóricos encontra-se 

bastante voltado para o estudo do logos, relacionados a produção de sentidos. 

 

2.1.6   Teses e produção de sentidos 

 

 A tessitura compreendida de análise dos argumentos presentes em determinados 

discursos exige, dentre outros procedimentos, a admissão de certas definições operacionais, 

que se permite adentrar aos meandros dos efeitos argumentativos. Dentre essas definições, é 

fundamental assumir uma noção clara de tese, pois, no processo dialógico argumentativo, ela 

se apresenta como um elemento axial: o logos, ou seja, o lado racional da argumentação 

(SOUZA, 2008).  

As teses são tão centrais que, de acordo com Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), todo 

processo argumentativo procura provocar ou aumentar a adesão dos espíritos (seus 

interlocutores) às teses que se apresentam ao seu assentimento. Assim, as teses parecem 

funcionar como elementos que permitem ao orador dialogar com seus interlocutores, de modo 

que, nesse diálogo, aquele pretende convencer esses últimos da veracidade de seus 

argumentos e de sua tese (logos) ou ainda interpelá-los (pathos) a agir de uma forma por ele 

desejada (ethos).  
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Nesse viés desta discussão, como defende Ide (2000), a tese define-se, pois, como uma 

proposição (uma frase) que formula precisamente o que diz o discurso (e de maneira mais 

geral, o que diz a inteligência em face da realidade), tendo em vista enunciar o verdadeiro ou 

o falso.  

A priori, a tese assume a função de formular o que diz o discurso, constituindo o que 

se pode chamar de problemática (para este e outros autores, tese e problemática devem ser 

concebidas como expressões equivalentes) ou ideia geral do discurso.  

Ademais, a tese permite que o interlocutor construa uma melhor avaliação crítica do 

pensamento do autor. Por isso, conforme Souza (2003), quando se identifica uma tese e a 

confronta com as técnicas argumentativas utilizadas pelo orador, se encontrará não só a ideia 

central, mas também, e principalmente, outros efeitos de sentido, às vezes contraditórios, dos 

discursos, inscritos em seu processo argumentativo. 

Ainda seguindo o pensamento de Ide (2000), conforme descreve Souza (2003), há 

alguns critérios essenciais que devem ser aplicados no processo de identificação de uma tese, 

os quais são descritos a seguir por Souza (2003), onde, em geral, uma única palavra exprime a 

ideia. Para tanto, deve-se procurar a ideia que: 

 

 É a mais verossímil; 

 É a mais unificadora dos diversos aspectos do texto; 

 É teoricamente única, se o texto for bem construído; 

 Responde à questão: o que se diz disso? 

 

Diante dos critérios expostos, sugere-se que, quando se analisa um discurso, a tese 

deve ser buscada na ideia central, na mais verossímil e mais provável, naquela em que os 

argumentos utilizados colaboram para a sua delimitação, naquela que resume e, 

concomitantemente, representa todos os demais elementos do discurso.  

Para Souza (2008, p. 67), “a tese se apresenta no texto como a proposição mais 

unificadora, a que enuncia as nuances sócio ideológicas do orador e os efeitos argumentativos 

do próprio texto”. Assim, a tese corresponde aos principais efeitos de sentido de cada discurso 

que revelam os discursos situados em determinados momentos históricos e temporais e 

argumentativamente construídos no discurso.  

Porém, é necessário dizer que os efeitos de sentido não estão dispostos nas teses e nos 

discursos de forma geral. Como defende Possenti (2001), não há sentido pronto e estável em 

um discurso, uma vez que ele sempre retoma outro (s) discurso (s), outro(s) sentido (s) e, 
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ainda, porque os sentidos são construídos na interação do orador (sujeito histórico-ideológico) 

com o auditório social e outros discursos.  

Nesses termos, o sentido jamais pode ser visto como algo prévio, pronto, a partir da 

forma da língua, mas, ao contrário, o sentido é, antes de tudo, um efeito, e, além disso, “o 

(efeito de) sentido nunca é o sentido de uma palavra, mas de uma família de palavras que 

estão em relação metafórica (ou: o sentido de uma palavra é o conjunto de outras palavras que 

mantêm com ela certa relação)” (POSSENTI, 2001, p. 50).  

Portanto, os efeitos de sentido de um discurso são determinados pelas posições 

ideológicas dos sujeitos envolvidos no processo sócio histórico no qual as palavras, 

expressões, proposições ou teses são produzidas ou defendidas. Decerto é imprescindível 

mencionar a importância da utilização dos valores e hierarquias no processo de construção 

argumentativa, fato que será explanado a seguir. 

 

2.1.7   Valores e hierarquias 

 

Na argumentação, os valores funcionam como os mais importantes objetos de acordo 

entre o orador e o auditório na formulação das premissas, pois aqueles que partilham um 

conjunto de valores comuns se colocam mais receptivos às teses defendidas pelo orador. Estar 

de acordo com um valor é, segundo Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), admitir que um ser 

ou um ideal deva exercer uma influência determinada sobre a ação e as disposições à ação, 

sem considerar, contudo, que esse ponto de vista se aplica a todos, uma vez que não há como 

se impor juízos que dependem da valoração de cada sujeito.  

Concordar com um valor, para Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005) é admitir que um 

objeto, um ser ou um ideal deve exercer sobre a ação e as disposições à ação uma influência 

determinada, que se pode alegar em uma argumentação, sem se considerar, porém, que esse 

ponto de vista se impõe a todos.  

Os tratadistas explicam que os valores, em um dado momento, intervêm em todas as 

argumentações. Em raciocínios de ordem científica, ao se pretender realizar a construção de 

um valor de verdade, os valores, então, se restringem geralmente à origem da formação de 

regras e conceitos constituintes de um dado sistema. 

Para Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005) os valores são utilizados para motivar o 

ouvinte a fazer certas escolhas em detrimento de outras, e, sobretudo, para justificá-las, de 

forma que se tornem aceitáveis e aprovadas por outra pessoa. Eles podem ser classificados 

como concretos ou abstratos. Os valores concretos são aqueles que se vinculam a um ser, a 
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um grupo determinado, a um objeto particular, como, por exemplo, o Brasil e os cidadãos. 

Enquanto que os valores abstratos, como a fidelidade, a lealdade, a solidariedade, a justiça, só 

podem ser concebidos em relação aos valores concretos. 

Outro objeto do acordo se refere às hierarquias. A hierarquia dos valores é considerada 

mais importante em uma estrutura argumentativa do que os próprios valores. De forma 

semelhante à categorização anterior, as hierarquias podem ser concretas, como a que expressa 

à superioridade dos homens sobre os animais, ou abstratas, como a superioridade do justo 

sobre o útil. Por fim, os autores, anteriormente apresentados nesta subseção, denominam de 

lugares-comuns as premissas que permitem fundar valores e hierarquias. São seis os lugares 

da argumentação: 

 Lugar da quantidade: afirma a superioridade de algo em razão do seu aspecto 

quantitativo. O todo é melhor do que a parte, o provável é preferível ao 

improvável, o difícil é superior ao fácil; 

 Lugar da qualidade: aparece na argumentação quando se contesta a virtude do 

número e busca mostrar que é importante preferir algo pelo fato de ele ser 

único, raro ou insubstituível; 

 Lugar da ordem: afirma a superioridade do anterior sobre o posterior; 

 Lugar do existente: afirma a superioridade do que existe, do que é atual, do 

que é real; 

 Lugar da essência: afirma a superioridade do que encarna melhor um padrão, 

uma essência, uma função; 

 Lugar da pessoa: declara a superioridade vinculada a valores da pessoa, sua 

dignidade, seu mérito ou sua autonomia. 

Sendo assim, os valores podem ser variáveis e são levados em consideração a partir do 

contexto em que são evocados. Para Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005, p. 87), “os valores 

podem ser concretos como os bens materiais ou abstratos como a amizade e a justiça”. Eles 

não são impostos a todos por isso, àqueles que se deseja persuadir, deve-se saber ou supor 

seus valores. 

Para adotar uma hierarquização dos valores, deve-se presumir o que a maioria do 

auditório prefere e quais os valores mais aceitáveis, os menos, etc. Isso também depende do 

momento histórico social, das questões socioculturais, do senso comum. 

Os valores, conforme informados anteriormente, não são mensurados com a mesma 

importância para todos, devido a isso, a hierarquia de valores é utilizada. Ela varia de pessoa 
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para pessoa de acordo com a cultura, as ideologias etc. Por isto, não se deve impor valores, 

mas sim, partir dos valores do auditório para que se possa persuadi-lo com veemência. 

 

Quase sempre, não só os valores gozam de uma adesão de intensidade diferente, 

mas, além disso, são admitidos princípios que permitem hierarquizá-los. Este é um 

ponto dos quais muitos filósofos que tratam dos valores descuraram de chamar a 

atenção. Porque estudaram os valores de certo modo neles próprios, 

independentemente de sua utilização argumentativa prática, os filósofos insistiram, 

com toda razão, na convergência dos valores, descurando o mais das vezes de sua 

hierarquização, da solução dos conflitos que os opõem. (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 92) 

 

Partindo do que propõe Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005) os valores do auditório 

não devem ser questionados, pois é a partir deles que o orador elabora e ganha à adesão ao seu 

discurso. E os fatores culturais, ideológicos e históricos influenciam na elaboração dos valores 

e hierarquias. 

A adesão em torno de valores se dá com intensidade variável de indivíduo para 

indivíduo e de grupo para grupo. Depreende-se, então, que os valores se sujeitam a uma 

hierarquia, que garante uma ordenação de tudo o que está submetido ao princípio que a rege: 

“enquanto os valores indicam uma atitude favorável ou desfavorável a respeito daquilo que é  

assim qualificado, as hierarquias indicam expressamente os valores hierarquizados” 

(PERELMAN, 1987, p. 242). 

Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005, p. 92), destacam que, mesmo sendo admitidos por 

muitos auditórios particulares, os valores são percebidos com maior ou menor força. A 

intensidade de adesão a um valor em comparação com a intensidade com a qual se adere a 

outro, determina entre esses valores uma hierarquia que se deve levar em conta. Assim a 

argumentação sustenta-se sobre as hierarquias. 

As hierarquias admitidas podem ser divididas sob dois aspetos característicos: as 

hierarquias concretas, como a que exprime a superioridade dos homens em relação aos 

animais; e as hierarquias abstratas como a que exprime a superioridade do justo em relação ao 

útil (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 2005).  

As hierarquias concretas podem referir-se a classes de objetos em que cada um deles é 

caracterizado por uma unicidade concreta. No entanto, as hierarquias abstratas introduzem 

uma relação entre as coisas: a do preferível. Por exemplo: a anterioridade pode estabelecer um 

critério de hierarquização. 

Um dos princípios de hierarquia é o da quantidade: mais é preferível a menos. No 

entanto, a hierarquização de valores abstratos não ordenados quantitativamente não implica 

que esses valores sejam independentes. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) 
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Os valores são ligados entre si através do fundamento de subordinação: um valor terá 

sempre outro valor que o rege. Com isto, entende-se a questão da hierarquia como uma 

questão de horizonte, já que um valor será sempre subordinado a outro e como tal poderá ser 

sempre elevado a uma causa maior. 

Apesar de a hierarquização de valores ser incontornável, não é estática. Não é possível 

conceber modelos/escalas para hierarquizá-los. Em cada situação, em cada contexto, o mesmo 

auditório hierarquiza de forma diferente um conjunto de valores existentes, subordinando uns 

a outros, derivando de uma procura simultânea desses valores por criarem incompatibilidades, 

obrigarem a escolhas. Essa hierarquização supõe a existência de valores aceites, mas 

incompatíveis em uma determinada situação que designará o valor a ser sacrificado. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) 

Assim verifica-se que, para cada situação de conflitos de valores, a hierarquia que é 

construída de forma contingencial é fundamental para a nossa argumentação e para a 

resolução do conflito. O apelo a um valor que subordina o valor em conflito pode ajudar a 

criar um espaço comum para a resolução do conflito, sendo que o apelo deve materializar-se 

através de um valor concreto ou abstrato conforme for à intenção de manter ou mudar a 

posição em relação ao conflito. 

As questões da hierarquia assumem, assim, um papel especialmente importante 

quando ocorre uma situação de conflito de valores, já que se pode remeter a argumentação 

para um valor hierarquicamente superior.  

Sendo assim, o valor que subordina o outro valor, em conflito, pode servir como um 

espaço comum e de acordo para a argumentação. No caso de preservação de valores 

absolutos, pode-se sempre servir de um valor concreto elevado à entidade que rege esse valor, 

como por exemplo, a lealdade à Pátria ou a Deus.  

No entanto, a alteração de um valor absoluto é por si mesmo difícil de acontecer, já 

que este é apresentado por uma entidade inquestionável, em que se presume à partida que é 

aceite. Para este caso, a estratégia consiste em tentar minimizar o conflito, apelando a um 

valor hierarquicamente superior e abstrato, por exemplo, o apelo à veracidade ou à tolerância, 

já que estes valores se tornam possíveis de compatibilizar quando são retirados de um 

contexto específico. Por outro lado, as características deste valor fazem com que a 

coexistência pacífica nem sempre seja possível, neste caso, e em última instância, é possível 

desqualificar o auditório tornando este assunto o de um auditório de elite. 

Quando se faz referência a valores relativos parte-se do princípio que não existe uma 

entidade superior ao Homem que está na origem dos mesmos. Isto os torna mais voláteis e 
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aumenta a possibilidade de alterarem. Quando se apela à sua conservação, apela-se a valores 

concretos que reforçam a sua posição, acompanhados de argumentos lógicos que os 

justifiquem. Caso seja se tenha o interesse de alterar esse valor, o objetivo passa por 

convencer o auditório que existe uma posição preferível (a da organização). 

Neste cenário é necessário procurar valores abstratos, hierarquicamente superiores, 

que suportem o argumento, acompanhados de argumentos que justifiquem essa mudança. Isto 

poderá implicar na subordinação do valor abstrato a outro valor concreto que materialize a 

posição da organização e que seja preferível ao primeiro valor em disputa. 

Constata-se, então, que como mencionado anteriormente, às vezes, as hierarquias são 

consideradas mais importantes que os próprios valores, pois, caracterizadas na importância 

preferida pelo auditório particular, referem-se aos princípios que ordenam e arranjam os 

valores
7
.  

Nessa perspectiva selecionar os valores a serem aceitos pelo auditório é menos 

complexo que conseguir estabelecer como um valor será realmente comparado, hierarquizado. 

 

As hierarquias de valores são, decerto, mais importantes do posto de vista da 

estrutura de uma argumentação do que os próprios valores. Com efeito, a maior 

parte destes é comum a um grande número de auditórios. O que caracteriza cada 

auditório é menos os valores que admite do que o modo como os hierarquiza. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, P. 94) 

 

Sendo assim, é importante perceber que, na tentativa de conseguir a adesão do 

auditório, o orador tem a necessidade de conhecer quais são os valores e como estes são 

hierarquizados pelo auditório a fim de usar este conhecimento a favor de seu discurso. Este 

conhecimento é importante porque os valores gozam de uma adesão de intensidade diferente 

e, portanto, admitem princípios que permitem hierarquizá-los diferentemente. 

Diante do exposto, a atividade turística, caracterizada, dentre outros elementos, pela 

intangibilidade, utilizando de argumentos que preconizam a persuasão e o convencimento dos 

turistas, metrificados e hierarquizados por valores concretos e abstratos. Isto mostra uma 

interpelação do fenômeno turístico com o auditório, os lugares, as teses argumentativas e a 

produção de sentidos. 

 

                                                             
7 Como sintetiza Abreu (2009, p. 77), a maneira como o auditório hierarquiza os seus valores chega a ser, às 

vezes, até mais importante do que os próprios valores em si. Na verdade, o que caracteriza um auditório não são 

os valores que ele admite, mas como ele os hierarquiza. Ainda segundo Abreu, de fato, se dois grupos de pessoas 

possuem os mesmos valores, mas em escalas diferentes, acabam por configurar dois grupos diferentes. Constata-

se, assim, que as hierarquias de valores variam de pessoa para pessoa, em função da cultura, das ideologias e da 

própria história pessoal.  



54 
 

2.2   O turismo e suas definições 

  

A relação entre turismo e publicidade é bastante significativa, uma vez que é por meio 

da propaganda e da persuasão que o turista escolhe e decide por um determinado destino 

turístico. Assim, é interessante definir realmente o que vem a ser Turismo. Para tanto, Burkart 

e Medlik (1981) entende que são os deslocamentos curtos e temporais das pessoas para 

destinos fora do lugar de residência e de trabalho e as atividades empreendidas durante a 

estada nesses destinos.  

 Nessa definição, conceitos como deslocamentos fora do lugar de residência e de 

trabalho introduzem positivamente a conotação de viagens de férias/lazer, em contraposição a 

residência e ao trabalho, mas, ao mesmo tempo, deixa fora conceitos modernos de turismo 

como são as viagens por motivos de negócios, com ou sem complementos de lazer ou as 

férias em segundas residências. 

 Sendo assim, o turismo como matéria de estudos universitários começou a ser 

fomentado no período compreendido entre as duas guerras mundiais (1919 e 1938). Durante 

esse período economistas europeus começaram a publicar os primeiros estudos na área, cabe 

destaque a chamada Escola de Berlim com autores como Glucksmann, Schwinck ou 

Bormann. (SILVA, 2011) 

 Em 1942, os professores da Universidade de Berna, da Suiça W. Hunziker e K. Krapf 

definiram o turismo como: a soma de fenômenos e de relações que surgem das viagens e das 

estâncias dos não residentes, desde que não estejam ligados a uma residência permanente nem 

a uma atividade remunerada. (SILVA, 2011) 

Mathieson e Wall (1982), por sua vez, utilizaram uma definição muito semelhante a 

anterior, ainda que com algumas modificações, onde o turismo pode ser compreendido 

enquanto um movimento provisório de pessoas por períodos inferiores a um ano para destinos 

fora do lugar de residência e de trabalho, com isto, as atividades empreendidas durante a 

estada e as facilidades são criadas para satisfazer as necessidades dos turistas. Como se pode 

observar, destaca-se o caráter temporário da atividade turística ao introduzir o tempo/período 

inferior a um ano. Os mesmo autores, também, introduzem duas principais inovações 

conceituais: de um lado a perspectiva da oferta quando se mencionam as facilidades criadas, 

de outro introduzem na definição o fundamento de toda atividade turística: a satisfação das 

necessidades dos turistas e ou clientes. 

Assim, há que se destacar a definição que foi adotada pela Organização Mundial do 

Turismo (OMT, 2001) que une todos os pontos positivos das expostas anteriormente, e por 
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sua vez, formaliza os aspectos da atividade turística. Para elucidar tal perspectiva apresenta-se 

a seguir a seguinte definição do fenômeno turístico: 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante as viagens e 

estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a 

um ano, com finalidade de lazer negócios ou outras. (OMT, 2001) 

Trata-se de uma definição ampla, flexível, porém não universal, uma vez que o 

turismo não possui um objeto de estudo definido e não pode ser caracterizado como ciência, 

por isto são tentativas conceituais que trazem alguns elementos importantes do fenômeno que 

deverão ser considerados, como:  

 

 Introdução dos possíveis elementos motivadores de viagem: lazer, negócios ou outros; 

 Nota temporária do período por um ano, período realmente amplo, máximo se 

comparado com o tempo normal de duração dos vistos de viagem para turismo dados 

pelos governos – três meses – ou com a periodicidade prevista por algumas legislações 

para delimitar o que se considera habitual – seis meses; 

 Delimitação da atividade desenvolvida antes e durante o período de estada; 

 Localização da atividade turística como atividade realizada fora do seu entorno 

habitual. 

 

Em turismo toda argumentação precisa de uma premissa que se constitui como 

fundamento para que o acordo se concretize. É verdade que a miscigenação entre texto e foto 

engrandece substancialmente o nível de sedução do turista, ainda mais quando se pensa em 

termos de lazer e agradabilidade. 

Como se vê nas leituras de Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), a argumentação não é 

algo isolado, sem contexto definido, antes de qualquer coisa, ela é no âmbito do turismo, algo 

essencial e imprescindível no processo discursivo, haja vista que sem ela, não haveria talvez, 

convencimento ou sedução por parte do turista, impulsionando a imagem de do destino 

turístico. 

 

2.2.1   Ciclo de vida do turismo 

 

Os produtos turísticos são os recursos organizados como proposta aos turistas, 

formatados a partir de um processo da apreciação e reconhecimento de suas potencialidades 

preservando-se suas características de legitimidade. Entende-se como um conjunto de 
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atrativos, equipamentos e serviços turísticos somados de facilidades, inseridos em um ou mais 

municípios, ofertado de forma sistematizada por um determinado preço. (MTUR 2015) 

Segundo Rose (2002), o produto turístico é integrado pelo conjunto de bens e serviços 

posicionados no mercado para a satisfação das necessidades dos turistas. Ademais, trata-se do 

composto de atrativos naturais, culturais, estrutura turística, preço e comercialização. Sem 

estes elementos não há como a destinação integralizar um circuito turístico, e, por 

conseguinte, receber visitantes. 

A sustentação de uma estratégia de marketing para um produto turístico parte de um 

primórdio compreensível onde o objetivo final será a comercialização. Antes de chegar ao 

usuário ou consumidor final existem fases precedentes que deverão ser realizadas, como 

divulgação, pesquisas de mercado, preço e outras mais até a aceitação do produto, nessa 

última fase pode-se acontecer o fracasso ou sucesso do mesmo. 

O ciclo de vida do produto turístico é uma concepção que representa a evolução de 

determinado produto, serviço ou espécie existente na natureza dividindo-a em etapas ou fases, 

cada uma com característica especificas, desse modo sendo um encadeamento de diferentes 

estágios de desenvolvimento por um determinado período de tempo. Para Kotler (1988, p.  

98), a posição e conceito do produto mudam com o tempo. “O ciclo de vida do produto é uma 

tentativa de reconhecimento dos estágios distintos na historia das vendas do produto”. Os 

estágios são definidos por pontos de modulação avaliados pelo índice de vendas da indústria. 

De acordo com o referido autor, as discussões em torno do ciclo de vida do produto 

perpassam por quatro estágios, os quais são nomeados como: Introdução, Crescimento, 

Maturidade e Declínio. 

Por conseguinte, tomando por base as fases concebidas pelo marketing de produtos e o 

comportamento do setor do turismo, Butler (1980) criou o modelo de ciclo de vida de 

destinações turísticas, o qual compõe as fases de exploração, investimento, desenvolvimento, 

consolidação, estagnação, declínio, e talvez, rejuvenescimento. 

Butler (1980, p. 102) afirma que: 

 

O ciclo de vida de um produto turístico compreende as seguintes fases: exploração, 

investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio ou 

revitalização. A sua utilização como instrumento do planejamento turístico se 

justifica na determinação da fase em que se encontra a localidade em estudo, e nas 

medidas cabíveis para direcionar seu desenvolvimento. 

 

Com vistas a uma visão holística do ciclo de vida de um destino turístico, apresenta-se 

a seguir a sua representação: 
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  Figura 1  Ciclo de Vida dos Destinos Turísticos 
 

 

 

Como explanada na figura acima, o primeiro estágio é a exploração enfatizada por um 

número pequeno de turistas exploradores, em busca de aventuras. A partir do modelo de 

Christaller e Butler (1980) estes turistas podem ter sido atraídos para o local por suas 

características naturais e culturais únicas e peculiares. Evidencia-se que naquele momento, 

não haveria infraestrutura específica direcionada para atender os turistas. 

Quando a demanda de visitantes aumenta e de alguma maneira se torna frequente, 

alguns residentes ingressarão no segundo estágio, o estagio de implicação, também conhecido 

como o estágio de crescimento e passarão a oferecer infraestrutura primaria ou até mesmo 

exclusiva para os visitantes. O relacionamento entre turista e a comunidade autóctone deve 

continuar frequente e até aumentar, uma vez que alguns residentes estarão trabalhando em 

atividades inter-relacionadas ao turismo. O terceiro estágio é o estágio de desenvolvimento, 

que condiz a uma etapa de mercado turístico bem definido, formatado, em parte, por um forte 

marketing nas destinações turísticas. 

No decurso desse estágio, o envolvimento local e o controle do crescimento reduzirão 

aceleradamente. Alguns equipamentos locais terão desaparecidos, sendo substituídos por 

equipamentos maiores e mais modernos e atualizados, provenientes de investidores externos, 

principalmente no que diz respeito ás acomodações turísticas. (ARAUJO, 2009) 

Então, serão elaboradas atrações naturais e culturais e essas atrações serão 

complementadas com equipamentos artificiais importados. Haverá mudanças na imagem 

visual física da destinação turística que não necessariamente serão consentidas pela população 

local. 
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Segundo Frata (2007), o envolvimento regional e nacional no planejamento e 

investimento em infraestrutura será certamente indispensável e, mais uma vez, poderá 

contrariar a população autóctone, posto que, estes investimentos correspondem uma 

transformação na rotina e nos hábitos costumeiros dos moradores locais. A quantidade de 

turistas nas altas temporadas será igual ou superior ao número de habitantes do destino 

turístico. 

À proporção que esse estágio se prolonga, será utilizada mão-de-obra externa, bem 

como equipamentos auxiliares para a atividade turística. O perfil do turista também 

modificará, a localidade passará a atrair turistas com poder aquisitivo elevado, com padrões e 

exigências maiores, em relação à qualidade e ao conforto dos equipamentos. (ARAUJO, 

2009) 

No quarto estágio, a fase da consolidação, o índice de crescimento no número de 

turistas experimentará uma redução, embora que a soma total de turistas ultrapasse o de 

residentes permanentes. A grande parcela da economia do destino turístico estará relacionada 

à esta atividade. A maior abundância de investimentos em infraestrutura e equipamentos para 

os turistas poderão causar insatisfação e reação da população local, preferencialmente pelas 

pessoas excluídas da atividade ou que por elas são incomodadas. 

Em conformidade se desenvolve o destino turístico, há expressivo aumento na 

demanda de turistas, e são superados os níveis da capacidade de suporte ambiental e social, 

induzindo a eclosão de complicações significativas. A destinação terá uma imagem bem 

definida no mercado, mas não estará mais em tendência. (FRATA, 2007) 

Quando o destino turístico atravessa para a fase de estagnação, a lucratividade torna-se 

reduzida com os turistas, os equipamentos turísticos se danificam, a concorrência passa a 

sobrepujar a demanda e a localidade entra em declínio e decadência. Para Araújo (2009, p. 

45) em consequência desta etapa: 

 

A destinação turística dependerá do retorno dos turistas e de convenções e outros 

tipos de eventos para atrair fluxos de visitantes. As atrações naturais e culturais 

originais provavelmente terão sido modernizadas com equipamentos artificiais 

importados. O perfil dos turistas também mudará, podendo-se esperar o turista de 

massa organizado em grupos. 

 

No sexto estágio, a fase de declínio, a destinação não será oportuna de concorrer com 

novas atrações e, por conseguinte, será capaz de perder sua posição no mercado turístico, 

ambos espacialmente e numericamente. Essa destinação não atrairá mais os turistas que 
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viajam de férias por longos períodos, mas a demanda de turistas no final de semana crescerá 

se for acessível a um grande número de pessoas. 

As propriedades terão novos donos e os equipamentos de turismo serão 

frequentemente substituídos por estruturas não associadas ao turismo, tendo em vista que a 

destinação se retira da atividade turística. De acordo com Butler (1980) cada vez mais 

instalações turísticas desaparecem na medida em que as destinações turísticas se tornam 

menos atrativas e envolventes na visão dos turistas. 

O comprometimento e a abrangência da comunidade autóctone com o turismo 

provavelmente aumentarão neste estágio, uma vez que os empregados e outros residentes 

poderão comprar imóveis a preços significantes baixos, já que o mercado está “em baixa”. 

Hotéis poderão ser transformados em condomínios, abrigos ou asilos, ou até mesmo em 

apartamento residenciais, uma vez que a destinação turística pode perder sua função turística 

completamente. (BUTLER, 1980) 

Nessa fase, é comum que a população local imponha ao turismo todas as adversidades 

e dificuldades ocorrentes, o que incide na refutação dos moradores ao turismo como atividade 

econômica alternativa. Para a situação, dois caminhos podem ser ponderados: o destino 

deprime-se totalmente como produto obsoleto no mercado turístico, deixando de oferecer 

atratividade, assim ocasionando a morte do produto ou um processo de rejuvenescimento e 

revitalização do destino. Sob outra perspectiva, o ciclo apresenta possibilidades.  

O rejuvenescimento pode ocorrer, apesar de que, esse estágio não poderá ser 

alcançado a não ser que haja uma completa mudança nos atrativos nos quais o turismo está 

baseado. Butler (1980) prevê duas formas de se atingir esse objetivo: uma é a criação de uma 

atração pelo homem. Outra forma para o rejuvenescimento, de acordo com Butler (1980), é o 

melhor aproveitamento dos recursos naturais locais. Ele menciona que as cidades onde se 

localizavam os Spas, na Europa, e Aviemore, na Escócia, uma vila de férias de verão, 

alcançaram o rejuvenescimento através de um investimento no mercado do esporte de 

inverno, permitindo, desta forma, diminuir, o efeito da sazonalidade. A criação de novos 

equipamentos serve para revitalizar o antigo “trade” de férias de verão. Em ambos os casos, 

são necessários esforços combinados entre o governo e o setor privado. 

Butler (1980, p. 9) faz uma análise desse estágio: 
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Pode-se esperar que até mesmo as atrações de uma destinação turística rejuvenescida 

perderão sua competitividade. Somente em casos de áreas verdadeiramente únicas 

seria possível manter uma atratividade atemporal capaz de suportar a pressão das 

visitações. Mesmo neste caso, as preferências e os gostos humanos teriam que ser 

constantes ao longo do tempo para que os visitantes se sentissem atraídos pelo 

mesmo local. 

 

As destinações turísticas que frequentemente atraem turistas são aquelas que 

aperfeiçoam e renovam com periodicidade sua infraestrutura turística e seus atrativos. 

Qualquer destinação turística decorre ao risco de encaminhar-se em direção ao declínio. Para 

Araújo (2009), a efemeridade e a volatilidade dos hábitos e modismo, características da 

sociedade contemporânea, fazem com que os turistas busquem sempre experiências inéditas. 

Desta forma, para serem competitivas no mercado de turismo, as destinações turísticas 

devem sempre revitalizar e inovar sua oferta, seus atrativos, oferecendo novas experiências 

aos turistas, provocar o desejo e a sedução da descoberta, fortalecendo-se, assim, a imagem de 

destinos turísticos, tendências do turismo mundial que são direcionados à um mercado cada 

vez mais competitivo. 

 

2.2.2   Produtos turísticos 

 

Na literatura, com pequenas variações, encontram-se definições similares para 

produtos turísticos (COOPER et al, 2001; GUNN, 1988; HU & RITCHIE, 1993; SMITH, 

1994; VALLS, 2006; entre outros). Entretanto, é comum notar entre leitores não iniciados no 

estudo do turismo dificuldade em diferenciar os conceitos de produto e de atrativo. Sendo 

assim, para compreender o conceito de produto turístico, é necessário distingui-lo e definir 

também o que seria atrativo turístico, compreendendo a relação com o destino turístico. 

Desse modo, um destino turístico é formado “de produtos turísticos, os quais, por sua 

vez, se estruturam a partir dos recursos ou atrativos existentes no lugar” (VALLS, 2006, p. 

26). Um atrativo turístico é constituído de locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, 

eventos ou manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los. Os 

atrativos turísticos podem ser naturais; culturais; atividades econômicas; eventos programados 

(BRASIL, MTUR, 2007, p.27). O atrativo “é o elemento que desencadeia o processo 

turístico” (VALLS, 2006, p. 27), ou seja, a matéria-prima do turismo sem a qual um país ou 

uma região não poderiam empreender o desenvolvimento turístico. (BOULLÓN, 1983) 

Produto turístico, de acordo com o MTur é “o conjunto de atrativos, equipamentos e 

serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado 

de forma organizada por um determinado preço” (BRASIL, MTUR, 2007, p. 17). 
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Esta concepção pode ser reforçada pela afirmação de Ruschmann (2000), que entende 

o produto turístico como o resultado de uma combinação de bens e serviços disponíveis ao 

consumo do turista. Segundo a autora, o produto turístico, apesar de compor um todo, pode 

ser adquirido na sua totalidade ou de forma parcial por parte do turista. 

Portanto, diante da formulação teórico-conceitual apresentado, um produto turístico é 

composto de atrativos turísticos acrescidos de infraestrutura, serviços e equipamentos, 

comercializados de forma organizada, a fim de satisfazer às necessidades e aos desejos do 

turista. 

 

2.2.3   Atrativos turísticos 

 

           É o recurso natural ou cultural formatado em negócio, que atenda todas as 

especificações necessárias para comercialização e recepção dos turistas, perfazendo a 

atividade turística de forma sustentável com responsabilidade social, ambiental e cultural. Os 

atrativos turísticos são únicos e cada um deles possui valor e capacidade de atração específica. 

Portanto possuem diferentes características, potenciais e estruturas para a recepção de turistas. 

Na mesma perspectiva de pensamento, a EMBRATUR (2012), conceitua atrativos 

turísticos como todo elemento material ou imaterial com capacidade própria ou em 

combinação com outros de atrair visitantes a uma determinada localidade, relacionados às 

condições naturais e aos aspectos socioculturais. 

Braga (2007, p.79) deixa clara a definição de atrativo turístico quando diferencia esta 

categoria dos recursos turísticos, que tem como característica sua potencialidade ainda não 

despertada: “Atrativo turístico é um elemento que efetivamente recebe visitantes e tem 

estrutura para propiciar uma experiência turística.” 

Esses atrativos estão presentes no bojo de intencionalidades referentes à construção de 

imagens, das quais Pereira e Spolon (2007) tratam como práticas de consumo de espaços de 

simulação, sendo que tais imagens são, na maioria dos casos, intensamente reproduzidas por 

conta dessa atratividade turística. 

Os atrativos turísticos constituem a oferta turística diferencial de uma determinada 

região turística, pois são responsáveis por promover os fluxos turísticos. O consumidor 

escolhe o destino que irá visitar, em função da experiência turística que esse destino oferece. 

Ele primeiro decide se deseja praticar atividades de aventura ou vivenciar atividades rurais, ou 

ainda, visitar monumentos históricos e culturais e etc, entre outras inúmeras possibilidades. 
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Na sequência, ele opta pelo destino turístico que proporcione as atividades e experiências 

escolhidas. 

Sendo assim, os atrativos turísticos naturais e culturais, responsáveis pela escolha do 

turista por determinado destino, é aquilo que atrai o fluxo turístico, que motiva a viagem. 

Um determinado circuito ou roteiro turístico consegue se diferenciar dos demais por 

meio de seus atrativos turísticos, que constituem a oferta turística diferencial, pois possuem 

características naturais e culturais próprias, que determinam a identidade do destino no 

mercado. 

Os atrativos turísticos funcionam como a ‘mola propulsora’ que leva as pessoas a 

viajarem. Quando chegam ao destino, os turistas consomem diversos produtos e serviços e 

todo o sistema produtivo do turismo receptivo é acionado. O turista utiliza serviços dos mais 

variados, como: meios de hospedagem (hotéis, pousadas, flats etc.), meios de alimentação 

fora do lar (restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, sorveterias), agências de turismo 

receptivo (passeios, transfers), dentre outros serviços oferecidos no destino. 

Para tanto, os turistas utilizam da oferta turística técnica, um conjunto de 

equipamentos, bens e serviços de alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de caráter 

artístico, cultural, social ou de outros tipos, capazes de atrair o visitante durante um período 

determinado de tempo (BENI, 2007). Ou seja, são os equipamentos e serviços existentes em 

uma determinada localidade, como as infraestruturas básica e turística. 

Diante do exposto, o desenvolvimento de um destino turístico depende da oferta 

turística diferencial (atrativos), que tem capacidade de atrair os turistas, e também, da oferta 

turística técnica, uma vez que os serviços complementares são essenciais para recepção e 

permanência dos visitantes na localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

                                     Figura 2  Oferta turística 

 
                     Fonte: SEBRAE (2018) 

 

 Sendo assim, a oferta turística diferencial é decisiva para atrair os turistas e iniciar a 

“engrenagem” que movimenta esse sistema. As características do conjunto de atrativos 

turísticos influenciam diretamente na identidade e vocação turística do destino (turismo rural, 

cultural, de aventura, de natureza, entre outros), indicando possibilidades de constituição de 

negócios e das tipologias de turismo que podem ser implementadas e consolidadas. 

 É a partir da oferta de atrativos turísticos formatados que o destino vai se posicionar 

no mercado e captar o fluxo turístico. 

 Assim, as características dos atrativos naturais e/ou culturais, a qualidade das 

atividades e experiências oferecidas, a gestão, promoção e comercialização desses 

empreendimentos são determinantes para o desenvolvimento e o estabelecimento do nível de 

competitividade do destino. 

 É importante salientar que os recursos naturais, culturais e sociais são de suma 

importância na constituição de um atrativo turístico, porém se não houver infraestrutura 

urbana e turística o atrativo não se materializa, ficando, apenas definido como um ‘recurso’, 

que poderá ser utilizado no futuro pelo turismo. 

 Como já subdivido o ‘recurso’ pode ser de origem natural, cultural e social e estar 

localizado em propriedades públicas e/ou privadas. Sua capacidade de atrair turistas, em nível 

regional, nacional e/ou internacional, determinará a possibilidade de se constituir em negócio, 

ou seja, de ser formatado em atrativo turístico. 
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 O conjunto de ‘recursos’ é que determina a identidade e a vocação turística da 

localidade, indicando possibilidades de constituição de negócios e das tipologias de turismo 

que podem ser implementadas e consolidadas. 

Para efeitos de uma compreensão mais apurada, seguem alguns exemplos de recursos, 

que podem ser turísticos ou não:  

 Propriedades privadas ou públicas com ocorrências naturais, tais como rios, 

cachoeiras, mata, cavernas, trilhas, lagos etc. 

 Propriedades privadas ou públicas com ocorrências culturais, como 

monumentos, edificações, patrimônio histórico-culturais, atividades 

produtivas, etc.  

 Manifestações culturais como artes cênicas, música, artesanato, folclore, 

gastronomia, literatura, tradições, usos e costumes, entre muitas outras. 

Diante do exposto, o ‘recurso’ para se transformar em atrativo turístico, deve receber 

intervenções públicas e privadas no que se refere à infraestrutura, gestão, segurança, 

promoção e comercialização, tornando-os um produto turístico comercializável. 

Para efeito de esclarecimento, os atrativos turísticos podem ser classificados em três 

categorias: atrativo turístico natural, cultural e artificial.  

 Os atrativos turísticos naturais são oriundos da natureza, como a fauna e a flora em 

relação à característica física da paisagem de uma localidade e devem ser levadas em 

consideração como: as planícies, montanhas, rochedos, grutas, nascentes de águas, riachos, 

cachoeiras, rios, lagos, praias e ilhas, entre outros. (CASTRO; MENDONÇA, 2010) 

Os atrativos turísticos culturais são os bens de natureza material e imaterial que 

expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. São bens 

culturais de valor histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de se tornarem atrações 

turísticas, como: arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, ruinas, 

museus e outros espaços destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e 

imateriais; manifestações como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e 

celebrações. Os eventos culturais englobam as manifestações temporárias, enquadradas ou 

não na definição de patrimônio, incluindo-se nessa categoria os eventos gastronômicos, 

religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposição de arte, de artesanato e outros.  

(BRASIL, MTUR, 2010) 
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Já os atrativos turísticos artificiais são aqueles produzidos pelo homem com vistas a 

uma determinada possibilidade de atração turística. Em muitos casos, os mesmos, não 

consideram as peculiaridades do território local, no que se denomina ‘turismo sem território’ 

(SILVA, 2012). Neste grupo, pode-se citar como exemplos: lagos e praias artificiais, parques 

temáticos, dentre outros. 

Neste contexto, os atrativos turísticos irão compor a imagem de um destino, onde 

serão utilizadas estratégias de marketing para a atração de visitantes/turistas. 

 

2.2.4   Imagem de destinos turísticos: conceitos, fundamentos e dimensões 

 

De um modo simples, a imagem de destino poderia ser entendida como “uma 

representação individual de cada consumidor turístico em relação a um determinado destino” 

(Chagas, 2007, p. 20). Entretanto, a fim de expandir a complexidade do tema, poder-se-ia 

considerar a imagem como algo que conduz a vários significados. “Ela pode ser associada a 

um conjunto de percepções a respeito de algo, a uma representação do objeto ou ser, a uma 

projeção futura, a uma lembrança ou recordação passada” (Bignami, 2002, p. 12). Desse 

modo, percebe-se a grande incidência do quesito percepção nas exposições sobre imagem de 

destinos em toda literatura. 

Em meio a essas considerações, é importante frisar o fato de que a significação dada a 

uma imagem acontece apenas quando o objeto possuidor desta tem alguma relação de afeto 

com o indivíduo. Em outras palavras, isso quer dizer que, é a partir do sujeito, que uma 

imagem obtém um significado, seja no nível de sua produção ou de seu reconhecimento. Ela, 

independentemente de ser concreta ou imaginária, designa algo, que, no entanto, surge apenas 

em função de um observador que lhe atribui um significado. (SANTAELLA E NÖTH, 1998) 

No que tange às dimensões que compõem a imagem de destino, pode-se dividi-las em 

duas principais. A primeira afirma que a imagem de destinos turísticos resultado dos 

componentes cognitivo e afetivo, tendo ainda como resultado da interação deles, o 

componente conativo (Gutiérrez, 2005). Já a segunda é embasada em um modelo 

tridimensional de análise, ou seja, prega a existência de três contínuos: o atributo-holístico, o 

funcional-psicológico e o comum-único. (ECHTNER; RITCHIE, 1991) 

De acordo com o primeiro modelo, o componente cognitivo do destino faria referência 

aos processos racionais de (re)conhecimento do destino, ou seja, a análise dos integrantes 

passíveis de mensuração.  
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Já o afetivo, como o próprio nome indica, faz menção aos fatores emocionais 

envolvidos na relação entre turista e destino. E por fim, com a relação entre os dois 

componentes citados surgiria um terceiro, denominado de conativo, o qual se referiria ao 

comportamento do consumidor. Entretanto, o principal aporte desse modelo está em não 

reconhecer apenas a importância dos aspectos tangíveis do destino, mas também a 

complementaridade entre elementos intangíveis e tangíveis no processo (Gutiérrez, 2005), os 

quais, por sua vez, poderiam, inclusive, ser considerados menos importantes que os elementos 

intangíveis envolvidos (Moya; Sanchéz, 2005); (Gil, Palácio, Santana, 2006). Entretanto, 

existem, também, evidências de que a relação afetiva seria desenvolvida apenas depois da 

análise cognitiva. (RUSSEL, 1980)  

O segundo modelo, por sua vez, é embasado nos contínuos: atributo-holístico, 

funcional-psicológico e comum-único. Onde o primeiro par faz menção à possibilidade de o 

destino ter sua imagem formada tanto pela análise de seus atributos individualmente, como a 

partir apenas de uma maneira holística, sem se ater às partes que o compõem. Esta análise 

pode ser desenvolvida sob uma óptica funcional, ou seja, aspectos observáveis ou 

mensuráveis, tais como: preço do produto, acomodações e demais facilidades, entre outras, ou 

ainda sob uma óptica psicológica, que em outras palavras quer dizer elementos mais abstratos, 

de cunho intangível, tais como: a sensação de segurança e a atmosfera do destino, dentre 

outros. Estes teriam, ainda, um caráter do tipo comum, aspectos que existem em grande parte 

dos destinos, ou do tipo único que comporiam uma vantagem competitiva para um destino em 

particular ou um pequeno grupo de localidades que possuem esse diferencial na formação da 

imagem de um destino turístico. (ECHTNER; RITCHIE, 1991) 

 

2.2.5   Formação da imagem de destinos turísticos 

 

Uma maneira de se conceber a formação da imagem de destinos turísticos é dividi-las 

entre as dimensões orgânicas, induzidas e complexas. A imagem orgânica de um destino seria 

formada a partir de fontes não comercias, ou seja, através da literatura, história, família, 

amigos, entre outros meios que não possuem interesse em vender ou desenvolver o turismo 

em dada localidade.  

Já a imagem induzida, por sua vez, apresenta-se como o oposto, dito de outra forma, 

esta é formada sob o controle de órgãos e/ou instituições interessadas na venda do produto 

(destino) a partir de campanhas promocionais, feiras, artigos em revistas especializadas, etc. 

Já a imagem complexa seria derivada do contato do turista com o destino o que proveria ao 
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consumidor uma imagem real, diferenciada ou complexa dele. (GUNN, 1988 apud 

ECHTNER E RITCHIE, 1991) 

Nesse sentido é possível supor que mesmo sem ter visitado o destino, o consumidor 

turístico pode ter uma imagem dele o que traz algumas implicações no processo, pois, por 

exemplo, o destino poderia ter uma imagem eminentemente negativa junto ao público 

pretendido. (Echtner; Ritchie, 1991)  

Outro ponto substancial, principalmente para esse estudo, é o fato da imagem de 

destino em escala local/nacional ser desenvolvida principalmente com base em fontes 

orgânicas, ao passo que em escala internacional acontece predominantemente com base em 

fontes induzidas. (LEISEN, 2001) 

Outro modelo de análise da formação da imagem de destino junto ao consumidor 

turístico é fundamentado na relação entre fatores estímulos e fatores pessoais. Este modelo 

parte da existência de três níveis avaliativos, já mencionados, que são o cognitivo, o afetivo e 

o global, tendo como determinantes dessa avaliação duas grandes classes de fatores, que são, 

por sua vez, os fatores estímulos e os pessoais. Os primeiros fazem menção aos estímulos 

externos, fontes de informação e experiência prévia, ao passo que os segundos dizem respeito 

aos estímulos pessoais, como é o caso das características psicológicas (valores, motivação e 

personalidade) e sociais (educação, status, idade, etc). (BALOGLU; MCCLEARY, 1999) 

De acordo com Perez (2004, p. 147) “imagem diz respeito a um conjunto de 

experiências, impressões, posições e sentimentos que as pessoas apresentam em relação a uma 

empresa, produto, personalidade, etc”.   

Ainda, neste contexto, Perez (2004, p. 48) afirma que “cada marca tem sua própria 

mitologia de marca, com seu próprio e único inventário de imagens reais e mentais, símbolos, 

sensações e emoções”. Distinguindo-se, assim, de concorrentes de mesma segmentação de 

mercado. Portanto, identidade e imagem se correlacionam e não tem como aplicar uma sem a 

outra consecutivamente. 

Outro pensamento que apresenta uma correlação entre o turismo e a comunicação é o 

posto por Lage (2000), que fala sobre a evolução das eras da comunicação, passando pela era 

dos símbolos e dos sinais, pela era da fala e linguagem, pela era da escrita, pela era da 

imprensa e chega até a era da comunicação de massa, característico do turismo moderno 

desenvolvido no Brasil a partir da década de 70 do século passado. Este ‘novo turismo’ 

sinalizado por Rushmann (1994) se apropria da imagem para a sensibilização dos turista e 

consequente consolidação do turismo local. 
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Tal discussão é fundamental para o entendimento do fomento do turismo no município 

serrano de Portalegre/RN, uma vez que a formação da imagem poderá contribuir para o 

aumento do fluxo turístico local e regional e para a fidelização do cliente/turista. Neste viés a 

publicidade e a propaganda constituem-se em ferramentas indeléveis para o desenvolvimento 

do setor turísticos, uma vez que os mesmos são direcionados, diretamente à persuasão e 

conquistas de clientes/turistas, como será explanado a seguir. 

 

2.3   Publicidade e propaganda: conceitos inter-relacionados embora distintos 

 

 Os gêneros publicitários, embora façam parte do cotidiano, ainda levantam polêmicas 

quanto à sua tipologização. Há muitas discussões em torno do que se entende por publicidade 

e propaganda, razão pela qual se busca delimitar a definição das concepções referidas. 

 Existe uma corrente de estudiosos que distingue propaganda de publicidade, e outra 

que tende a neutralizá-las. Pertencem a estes grupos, profissionais de comunicação social e de 

linguística, sendo este último de menor proporção. 

 Sáfady (1973, p. 7), que faz parte do primeiro grupo, entende que “a propaganda é a 

forma de difusão ou circulação de objetos materiais ou ideológicos, devidamente orientados, 

através de determinado meio”. O referido autor enfatiza que a propaganda liga-se ao 

sintagma, ou seja, tornar público. A propaganda envolveria todas as etapas ‘preparatórias’ 

para o lançamento do produto no mercado, desde a seleção do produto até a criação das 

‘marcas’ visuais que vão aparecer para o público. Nesta fase, são definidas todas as 

características necessárias e convenientes para que o produto seja lançado. Depois de tudo 

arranjado, o produto pode ser divulgado, ou seja, torna-se público, isto é, faz-se a publicidade. 

 Para Malanga (1976), também, a publicidade e a propaganda aproximam-se quanto às 

técnicas que utilizam para produção e quanto aos veículos de exposição. Mas não devem ser 

confundidos como um termo só. A propaganda funciona como uma propagação de ideias, sem 

finalidade comercial. Já a publicidade seria uma decorrência do conceito de propaganda, mas 

com objetivo comercial, que surge de um conjunto de técnicas de ação individual, utilizada no 

sentido de promover a adesão a um dado sistema ideológico, seja este político, social ou 

econômico. Sendo assim, a publicidade é o resultado de um conjunto de técnicas de ação 

coletiva utilizadas para promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, 

aumentando ou mantendo clientes. 

 Acompanhando essa mesma orientação, Carvalho apud Charaudeau (2004, p. 10) 

considera o termo propaganda mais abrangente. Assim distinguem-se os dois termos: 
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A propaganda política (institucional, religiosa, ideológica) está voltada para a esfera 

dos valores éticos e sociais, enquanto a publicidade comercial explora o universo 

dos desejos, um universo particular. (...). A publicidade é mais ‘leve’, mais sedutora 

que a propaganda. 

 

 Monnerat (2003) lembra que os dois termos frequentemente são usados como 

sinônimos, contudo, não significam rigorosamente a mesma coisa. Ela retoma os significados 

antigos do latim, recorrendo a Sandmann (1997), em que publicidade (publicus) designava a 

‘qualidade de tornar público’. Já a ‘propaganda’ (propagare) tinha relação com a propagação 

da fé cristã. Observa-se, ainda, que, na língua inglesa, propaganda é usada exclusivamente 

para propagação de ideias, especialmente política, para o significado comercial, o termo usado 

é advertising. 

Esta concepção não é compartilhada por todos, no entanto, Barreto (1982), por 

exemplo, não diferencia os termos propaganda e publicidade. Isso fica evidente quando inclui 

a divulgação de produto e a divulgação de ideias sob o mesmo rótulo de propaganda. Como 

sustenta a autora, propaganda é: 

 

O conjunto das técnicas e atividades de informação e de persuasão, destinadas a 

influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do 

público, ou ainda: ação planejada e racional desenvolvida através dos veículos de 

comunicação, para divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de 

um produto, um serviço, uma marca, uma ideia etc. (BARRETO, 1982, p. 27) 

 

Obviamente, há divergências dos termos propaganda e publicidade, quanto ao fato de 

haver ou não diferença conceitual e operacional entre eles. Segundo Gomes (1998), essa 

mescla semântica ocorre, no Brasil, por influência do ensino da administração e do marketing, 

que os utiliza de forma indistinta. É comum, ao se falar em publicidade, utilizar-se de tal 

termo como sinônimo de propaganda, ainda que não signifiquem, necessariamente, a mesma 

coisa, como devidamente já explicado. 

Dessa forma para esclarecer melhor, Gomes, Corradi e Curry (1998, p. 244) 

apresentam a diferença básica entre essas duas expressões. Para eles, a propaganda é 

 

Inserida nos meios de comunicação, não necessariamente em forma de anúncios, 

mas (é aí que vem a diferença básica da publicidade), pode vir sem identificação do 

promotor e não ocupando um espaço formal como é o da publicidade: a propaganda 

pode vir inserida ou travestida, em reportagens, editoriais, filmes, peças de teatro, 

artes plásticas, e até em educação: nas salas de aula, através da seleção ou enfoque 

de conteúdos didáticos. 
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Por outro lado, a publicidade é “inserida nos meios de comunicação, pagos por um 

patrocinador” (GOMES; CORRADI; CURRY, 1998, p. 242), ocupando um espaço comercial, 

visando mudar ou reforçar um comportamento de consumo comercial. 

Reforçando essa reflexão sobre a diferença entre os dois vocábulos, toma-se as 

palavras de Sant’Anna (1981, p. 75): 

 

Comercialmente falando, anunciar visa promover vendas e para vender é necessário, 

na maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma ideia sobre o produto. 

Todavia em virtude da origem eclesiástica da palavra, muitos preferem usar 

publicidade, ao invés de propaganda. Contudo, hoje, ambas as palavras são usadas 

indistintamente. 

 

Isto é, a propaganda está relacionada melhor à ideia de implantar, de incutir uma 

ideologia, um princípio ou uma crença na mente alheia, e, portanto, é mais adequada para 

empregar-se em ações destinadas à propagação de doutrinas religiosas, teorias ou princípios 

políticos. O emissor utiliza a manipulação mascarada e subentendida: para convencer e 

seduzir o receptor, não deixando revelar suas verdadeiras intenções, ideias e sentimentos. 

Também Cabral (1991, p. 9) emprega os dois termos como sinônimos ao sugerir que a 

propaganda compreende todas as etapas que antecedem a divulgação do produto, “a produção 

em grande escala é que determinou um tipo especial de comunicação publicitária”. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Sandmann (1997) emprega indistintamente 

propaganda e publicidade, embora mostre que nem sempre são usados como sinônimos. 

Lembra que, para o termo no idioma alemão, a propaganda é mais de ideias, ou seja, 

‘reclame’, que é um empréstimo do francês e usado no setor comercial. Em português, 

adverte: 

 

Publicidade é usada para a venda de produtos ou serviços e propaganda tanto para a 

propagação de ideias como no sentido de publicidade. Propaganda é, portanto, o 

termo mais abrangente e que pode ser usado em todos os sentidos. (SANDMANN, 

1997, P. 10) 

 

Acompanhando a mesma concepção e raciocínio encontra-se Sant’Anna (1989, p.75), 

que, embora use os dois termos indistintamente, frisa a diferença etimológica entre eles. E 

assim os define: 

 

Embora usados como sinônimos, os vocábulos propaganda e publicidade não 

significam rigorosamente a mesma coisa. Publicidade deriva de público (do latim 

publicus) e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de vulgarizar, de 

tornar público um fato, uma ideia. Propaganda é definida como a propagação de 

princípios e teorias. 
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 O trecho acima deveria conduzir o autor a distinguir os dois termos, no entanto, ele 

mantém sua atitude anteriormente mencionada: usam os dois termos como sinônimos. 

Sant’Anna (1989) reserva à publicidade o papel de comunicar, tornar público e a propaganda, 

o conjunto de técnicas de comunicação, com o propósito de vender mercadorias ou serviços, 

além de provocar ações benéficas ao anunciante e atitudes de aceitação por parte do 

consumidor. Apesar de fazer essa ressalva, o referido autor não se utiliza disso como requisito 

para distinguir os dois termos, ele atribui à publicidade os dois papéis: a função de divulgar 

produtos e ideias, estas estariam no âmbito da propaganda para aqueles que distinguem os 

dois termos.  

 Já Vestergaard e Schrøder (2000)
8
, embora usem apenas o termo propaganda, fazem 

distinção entre a comercial e a não-comercial. A primeira abrange a chamada publicidade de 

prestígio, a preocupação é com o retorno financeiro (lucro), já a segunda, atribui a 

comunicação entre os órgãos governamentais e cidadãos (o que corresponde à propaganda). 

Outro tipo que os autores mencionam é a propaganda industrial ou de varejo, nesta 

modalidade, uma empresa anuncia seus produtos a outras empresas. 

Falcão Filho (2001) resenha o ponto de vista de vários estudiosos que distinguem ou 

não os termos propaganda e publicidade, dentre eles Vestergaard e Schrøder (2000), que 

diferenciam propaganda comercial e não comercial como já mencionado anteriormente, para 

em seguida tomar uma decisão. Com base no posicionamento destes autores, Falcão Filho 

(2001) opta por não distinguir propaganda e publicidade, segundo ele, os dois termos 

congregam as duas funções: transmitir mensagens e persuadir o consumidor a executar uma 

ação predeterminada. 

Agregar as duas concepções pelo fato de ambas ‘transmitirem’ mensagem e 

‘persuadirem’ o consumidor não parece o bastante, pois as concepções em discussão sugerem 

muito mais que isso. Como muito bem lembra Carvalho (2004), dentre outros, o texto 

publicitário é mais atraente que o texto da propaganda, que não apresenta o mesmo propósito 

de persuasão, a mesma forma de convencimento. Logo, a construção dos textos varia em 

alguns aspectos linguísticos. 

Do mesmo modo, Kamins (2002) não discrimina os dois termos. Usa propaganda para 

se reportar às publicidades em geral. Define propaganda como “todas as formas de 

apresentação não pessoal de bens ou serviços por uma fonte identificada. Assume formas 

diversas, como a Internet, televisão, cartazes, mala-direta, etc (Kamins, 2002, p. 66).” O autor 

                                                             
8 A primeira publicação da referida obra data de 1988. 
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não só não distingue os dois termos como também não delimita as fronteiras entre estes e 

outros termos, misturando os termos meio, suporte e gênero. 

Diante do exposto, Cobra (1997, p. 444) define a publicidade como “toda e qualquer 

forma paga de apresentação não pessoal de ideias, produtos ou serviços através de uma 

identificação do patrocinador”. Ela ocupa espaços e ou anúncios pagos na mídia, e funciona 

apenas como suporte da mensagem, cujo conteúdo reflete o interesse de venda do anunciador. 

Assim, aplicam-se os mais diversos recursos expressivos, como humor, sentimentalismo, 

beleza, de modo a desviar o sentido crítico do consumidor e captar sua simpatia, buscando 

atenuar a sensação de parcialidade implícita e consequentemente persuadindo e o seduzindo. 

Segundo Cobra (1997), a eficácia da propaganda está condicionada à/ao: 

 Baixa conscientização e percepção do comprador;  

 Crescimento das vendas setoriais;  

 Não evidência das características dos produtos;  

 Alta diferenciação do produto. 

De acordo com BROWN apud VESTERGAARD e SHRØDER (1994), é atribuição da 

propaganda, persuadir e induzir os consumidores no sentido da obtenção de um produto seja 

para atender/satisfazer tanto as necessidades materiais quanto sociais
9
. É, dessa maneira, 

portanto, que a propaganda empenha-se e concentra-se: explora as necessidades, observa e 

identifica o ego e, por meio de estratégias específicas, seduz, estimulando e motivando as 

vontades e anseios para levar ao ato da comprar. Ou seja, no jogo do encantamento e da 

sedução, tudo é importante, o fundamental é chamar a atenção e o entusiasmo do consumidor, 

convencê-lo, seduzi-lo e persuadi-lo a adquirir o produto anunciado. 

Corroborando com o colocado anteriormente, verifica-se que a propaganda é uma 

tática de comunicação e difusão do produto, que integra a imagem e a exposição de suas 

características, preço, benefícios, que proporcionam o atendimento a necessidades específicas. 

Tem o objetivo de, em curto prazo, despertar o interesse e a importância do consumidor à 

compra. 

Sendo assim, a divulgação de ideias políticas, religiosas não apresenta o ingrediente 

comercial, lucrativo que caracteriza a publicidade, que visa ao lucro financeiro. Esse é, 

portanto, o ponto crucial para a distinção dos referidos termos, em todos os autores 

mencionados que defendem a ideia da distinção entre eles. 

                                                             
9
 Vestergaard e ShrØder (1994, p. 4-5) afirmam que “as nossas necessidades de comer, beber, vestir etc. o 

suficiente para nos mantermos vivos constituem necessidades materiais. E que a necessidade de amor, amizade, 

reconhecimento, pertencimento a grupos sociais, já que as pessoas não vivem isoladas, são exemplos de 

necessidades sociais”. 
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Já para a Associação de Marketing Americana a publicidade é convencionada como 

“qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promoção de ideias, bens ou serviços a 

um público por parte de um patrocinador identificado” (MIDDLETON; CLARKE, 2002, p. 

260). Esta definição apresenta elementos importantes para compreender o conceito de 

publicidade, como por exemplo, a expressão ‘não pessoal’, que implica o uso da mídia para 

acessar um grande público diferentemente do marketing direto (que usa nome e endereço em 

uma forma de comunicação individualizada). Outro elemento é a expressão ‘patrocinador 

identificado’, significando que o nome do anunciante ou marca esteja evidenciado de forma 

categórica na comunicação. (MIDDLETON; CLARKE, 2002) 

Diante do exposto, o marketing investiga o mercado para encontrar suas necessidades, 

interpretá-las e criar os produtos e serviços capazes de satisfazê-las na concretização dos 

objetivos da empresa. 

Assim, para efeitos deste estudo, entende-se que propaganda se aplica melhor ao 

anúncio de ideias, sem fins lucrativos (aparentemente), e publicidade aplica-se melhor à 

divulgação de bens e de serviços, o que, além de visar persuadir o consumidor, tem fins 

lucrativos claros e contabilizáveis. Entende-se, também, que ambas apresentam recursos 

persuasivos e propósitos comunicativos distintos, notadamente, em função da audiência 

pretendida. 

No viés desta discussão, no turismo, a propaganda tem um ofício fundamental. Pode-

se dizer que suas metas principais são: popularização e promoção de um destino turístico e a 

divulgação de portfólio. Nas duas primeiras finalidades, as mensagens produzidas buscam 

encantar o consumidor através da apresentação de atrativos turísticos, como uma bela 

paisagem, uma construção típica e outros aspectos considerados despertadores motivacionais 

do fluxo turístico. A terceira finalidade caracteriza-se por anúncios na mídia impressa, em que 

uma operadora de turismo expõe pacotes turísticos, com informações sobre preço, duração da 

viagem, tipo de acomodação, entre outros. 

Nessa conjuntura, a incumbência da publicidade, no marketing turístico, é tornar os 

produtos prestigiados e respeitados no mercado, difundindo uma imagem de marca ou de 

empresa, diferenciando-os da concorrência, para que o consumidor possa identificá-los e 

valorizá-los e, em consequência, executar a compra. 

De particular importância no turismo, a publicidade constitui-se como uma ferramenta 

imprescindível de comunicação usada pelos gerentes de marketing, como parte das 

campanhas de marketing turístico para desenvolver consciência, compreensão, interesse e 
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motivação entre um determinado público-alvo. Tais campanhas necessitam de uma 

organização dos anúncios publicitários, o que será especificado melhor na subseção a seguir. 

 

2.3.1   A organização do anúncio em publicidade 

 

 Alguns teóricos da área da publicidade, em geral, admitem uma estrutura, para o 

anúncio, ou seja, oferecem uma estrutura cujos elementos, normalmente, se repetem nas suas 

concepções com algumas sutis diferenças. Entretanto, nota-se que há, ainda, uma mistura de 

critérios ou indefinição dos mesmos, como será destacado a seguir. 

De modo geral, esses autores elencam os elementos que eles consideram importantes 

na constituição do anúncio. Observam-se algumas diferenças terminológicas, contudo nada 

muito significativo que provoque grandes alterações na (s) classificação (ões) proposta (s), 

conforme é possível observar a continuação.  

Segundo Hahn (1993), o anúncio é formado por quatro elementos fundamentais para a 

tessitura de qualquer anúncio: 

 O cabeçalho possui uma importância crucial, pois tem a missão de atrair a 

atenção do leitor; 

 O corpo do texto, onde o anunciante deve explicitar as especificações técnicas 

relevantes aos produtos anunciados. Neste item, destaca-se que a omissão de 

características importantes pode levar o leitor ao desinteresse pelo produto; 

 A oferta, que, embora compondo com o corpo, deve ser registrada/escrita à 

parte (em separado).  

 O logo ou assinatura é essencial, pois nome e endereço completo do anunciante 

devem figurar com clareza no anúncio. Gonzales (2003) usa logotipo, não 

logo, terminologia mais aceita atualmente. 

 Hahn (1993) pauta-se por um critério predominantemente formal, ele dá destaque para 

cada uma das partes que compõem o texto do anúncio e tenta separá-las, nesse momento, 

sinaliza para as características e, às vezes, para as funções dessas partes. 

Martins (1997) apresenta como componentes do texto publicitário/anúncio:  

 O título e subtítulo; 

 O corpo do texto;  

 A argumentação;  

 O slogan.  
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Nota-se que o autor mencionado anteriormente não se refere à assinatura ou logo, 

elemento essencial no texto publicitário, pois identifica o anunciante, que não pode ser 

omitido. A não identificação (assinatura) do anunciante invalida a mensagem, que não atinge 

o propósito comunicativo: divulgar e vender o produto anunciado. 

Também Vestergaard e Schrøder (2000) destacam as partes do anúncio e elencam 

como elementos formadores: a ilustração, o texto, a assinatura e o slogan. As denominações 

podem variar, até certo ponto, porém, o conteúdo remete, praticamente, aos mesmos 

elementos. Aqui, aparece o título, mas não o subtítulo, os outros termos são idênticos aos 

adotados por Martins e Hahn (1993).  

Já a ilustração aparece em quase todos os anúncios, principalmente de revistas e com a 

temática com que se trabalha, por exemplo, no turismo. Esse fato leva a reconhecer que esta 

estrutura não é rígida, pois, nem todo anúncio apresenta todos os elementos citados. Todavia, 

alguns são recorrentes, como se pode comprovar com os próprios autores, título, corpo do 

texto (mensagem ou argumentação) e assinatura. 

Vestergaard e Schrøder (2000) frisam que título mais ilustração e slogan são os 

elementos responsáveis para chamar a atenção e despertar interesse no cliente. Concorda-se, 

em parte, com esta afirmação, haja vista que os anúncios que não apresentam slogan ainda 

podem chamar atenção ou despertar o interesse do cliente. Quanto ao título e ilustração, 

concorda-se plenamente que são, de fato, elementos estratégicos que evidenciam o produto 

anunciado.  

Gonzales (2003), que apresenta um trabalho mais recente sobre a linguagem da 

publicidade, propõe os seguintes elementos: título, imagem, texto, marca e slogan. E, mais 

uma vez, nota-se que eles se repetem com raras exceções.  

É possível aferir, então, que tais autores, de modo geral, convergem quanto aos 

elementos que propõem especialmente no que se refere aos que se consideram essenciais: 

título, corpo do texto e assinatura. Há, contudo, certa flutuação no que tange à terminologia, 

‘corpo do texto’ que para Hahn (1993) é simplesmente ‘texto’. Enquanto Vestergaard e 

Schrøder (2000) falam em assinatura, Gonzales (2003) refere-se à marca, segundo este último, 

o anúncio possui imagem, para os demais, ilustração. Essas divergências, contudo, em nada 

perturbam as concepções sobre os termos estruturais adotados.  

Hahn (1993), por exemplo, fala que o cabeçalho, não é um termo perfeitamente 

permutável como o título. Ele fala, também, em oferta, que deve ser escrita à parte do corpo 

do texto. 
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Sendo assim, os elementos que compõem o anúncio publicitário devem partir de um 

discurso, indispensáveis em um texto publicitário de natureza turística.  

 

2.3.2   O discurso publicitário e o turismo 

  

Charaudeau (1983), afirma que o discurso publicitário é determinado pela organização 

enunciativa, narrativa e argumentativa dos seres da ‘fala’, que são postos em cena pelo texto 

publicitário. Trata-se de perguntar: Quem está em cena no texto e como está? Variam, então, 

de acordo com a legitimidade do enunciador, os papéis no texto (o fazer crer e o dever crer) e 

o lugar atribuído ao destinatário são, portanto, importantes elementos neste processo.  

Na organização enunciativa, o enunciador é o sujeito configurado pela ‘fala’, o 

apresentador do produto, o anunciador e o destinatário que não é designado por consumidor, 

mas como suscetível ao consumo.  

Assim, na organização narrativa, existe uma situação de falta, uma consciência desta 

necessidade, onde o produto representa a forma de suprir esta falta. Já na organização 

argumentativa é descrita como um ato de persuasão que mostra a validade da proposição. 

Neste estudo serão, então, utilizadas as nomenclaturas apontadas por Charaudeau (1983) para 

representar os agentes participantes do ato de linguagem no discurso publicitário, sendo EU e 

o anunciador, EU e o sujeito comunicante, o publicitário e TU, o destinatário do discurso. 

 Na publicidade do setor de turismo, isso não é diferente. São muitos os fatores que 

afetam o turista na sua decisão de compra. E como o produto turístico é formado por uma 

ampla gama de componentes variados, seu anúncio por meio da mídia torna-se a primeira 

parte da experiência do turista com seu desejo.  

Não basta, apenas, informar o indivíduo que existe um determinado produto turístico, 

mas seduzi-lo de tal forma que o influencie a comprar sem usufruir dos benefícios do produto, 

pois estes, só serão experimentados durante a viagem. (LICKORISH e JENKINS, 2000) 

Sendo assim, os discursos publicitários de produtos turísticos precisam estabelecer 

estratégias para influenciar as expectativas dos turistas. Como, na maioria das vezes, o 

produto turístico é o conjunto de bens e serviços. Neste caso, o discurso precisa impactar o 

destinatário/turista com uma promessa motivadora de sua escolha. Além disto, é de suma 

importância conhecer os contratos estabelecidos pelo discurso publicitário no turismo para 

compreender qual a relação que esta publicidade propõe ao turista e os seus desdobramentos 

legais. 
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Segundo CHARAUDEAU (1983) o contrato de fala que define o gênero publicitário 

expõe duas estratégias: ocultação e sedução/persuasão. Determinando as estratégias e o que se 

quer dizer com elas, estabelece-se o contrato enunciativo. Estabelecer o contrato preenche 

uma lacuna nas análises dos discursos de comunicação, já que permite a compreensão de 

como são construídos os laços das marcas/produtos com o consumidor/turista. A análise do 

contrato permite ‘resgatar a especificidade’ de uma mídia e seus discursos, ressaltar as 

dimensões que constituem a maneira particular que eles têm de construir essa relação. 

(VERÓN, 1985) 

Desta forma, para estabelecer o contrato é necessário que aqueles que dele participam 

aceitem as regras colocadas, mesmo que isso não seja explícito no ato de linguagem, porque é 

neste que está a sua validação. 

Tais contratos e anúncios publicitários podem ser identificados, a posteriori, no 

recorte espacial deste trabalho, que é o município serrano de Portalegre, cujas características 

naturais, culturais e sociais dos seus recursos/atrativos os projetam turisticamente na região e 

no Estado do RN. 

 

2.4   O turismo no RN e em Portalegre: caraterística, atrativos e potencialidades 

 

O turismo, como fator de desenvolvimento deve está condicionado à presença de 

elementos mínimos de infraestrutura, de investimentos, de políticas públicas de 

regulamentação, e principalmente, não deve trazer prejuízos à qualidade de vida da 

comunidade autóctone receptora. (RUSHMANN, 1994) 

Com isto, o aproveitamento das potencialidades turísticas da cidade de Portalegre 

deverá levar em consideração os aspectos ligados à sustentabilidade dessa atividade, 

integrando as políticas públicas e as ações governamentais municipais, estaduais e federais. O 

estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com a comunidade local, nas áreas de 

indústria, cultura, comércio e prestação de serviços deverá resultar, especialmente, na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos portalegrenses para que a atividade turística seja 

efetivamente fortalecida de forma integrada, criando-se uma imagem positiva do destino e 

consequentemente impactos econômicos promissores.  

Neste contexto, o turismo no Rio Grande do Norte apresenta-se como uma das 

principais atividades econômicas e sociais, com aportes significativos na geração de emprego 

e renda do Estado. (SILVA, 2012) 
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De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado - SETUR (2015) a atividade 

turística gera, atualmente, 140.000 empregos diretos e indiretos no RN, com um crescimento 

no primeiro semestre de 2015 na ordem de 200%, atraindo pouco mais de 2,6 milhões de 

turistas/ano, entre brasileiros e estrangeiros, representando 6,5% do PIB estadual. 

No que diz respeito aos gastos médios no RN, incluindo-se, hospedagem, alimentação, 

compras, dentre outros, verifica-se que os turistas gastaram em média em 2015, R$ 5.514, 82 

(cinco mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e oitenta e \dois centavos), com uma média de 

dias de permanência no Estado na ordem de 10 dias. (FECOMERCIO, 2015) 

Já em 2018 de acordo com a pesquisa encomendada pela Federação do Comércio do 

RN na qual foi executada pelo Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Comércio, sendo 

a coleta de dados realizada entre os dias 17 e 29 de janeiro de 2018, onde foram ouvidas 841 

turistas no Aeroporto de São Gonçalo, no terminal rodoviário e nos pontos locais de fluxo 

turístico, como hotéis, pousadas, feiras de artesanato e atrativos turísticos. Segundo a 

pesquisa, o perfil do turista que visita o Estado potiguar é de maioria masculina, entre 25 e 44 

anos, viaja em família, possui renda mensal entre R$ 3 mil e R$ 6 mil e que programou a 

viagem três meses antes. Praticamente todos eles, ou 94%, buscam o RN por motivação de sol 

e praia. Entre os turistas brasileiros, o gasto médio foi de R$ 308,00 ao dia, e o estrangeiro 

apresentou gasto médio na ordem de R$ 343,00. Um dos dados mais importantes foi o 

percentual de 98% de satisfação do turista com relação ao destino turístico RN e 99,8% 

pretendem voltar do Estado. (FECOMERCIO, 2018) 

Com isto, é possível aferir que este importante vetor de desenvolvimento econômico 

potiguar está em pleno crescimento, ativando, segundo o Mtur (2015), 52 diversos setores da 

economia, no que se entendo por efeito multiplicador, contribuindo-se para a melhoria da 

infraestrutura urbana dos principais destinos turísticos do RN, a saber: Natal, Tibau do Sul 

(Pipa) e Mossoró. Porém tais impactos se estendem, também, para o interior do Estado, diante 

da Política Nacional de Turismo que se alinha-se com a Política Estadual de Turismo (Lei 

9.931 de 14/01/2015), cujo objetivo é a interiorização desta atividade nos diversos clusters 

turísticos no RN, como o Agreste-Trairi, Costa das Dunas, Costa Branca, Seridó e Serrano, 

este último onde está localizado o município serrano de Portalegre. 

O município de Portalegre está situado no Alto Oeste Potiguar, na chamada ‘Tromba 

do Elefante’, localidade central da Microrregião Serrana do Estado do Rio Grande do Norte, 

cujas coordenadas geográficas físicas de latitude sul são: 6º01’26’’ a longitude oeste 37º 

59’16’’, a uma distância da capital do Estado de aproximadamente 366 km por via rodoviária, 

através da BR-405 (Pau dos Ferros-Mossoró) e da BR-304 (Mossoró-Natal). (IDEMA, 2009) 
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Conforme dados referentes ao censo demográfico de 2010 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o município de Portalegre possui uma 

área territorial de aproximadamente 110 km² (o que equivale a 0,24% da superfície do Estado) 

e uma população de 7320 habitantes, possuindo assim uma taxa de urbanização de 49,4%. 

Limita-se ao norte com os municípios de Viçosa, Riacho da Cruz e Taloleiro Grande; ao sul 

com Francisco Dantas; a leste com Martins e a oeste com Taboleiro Grande e Francisco 

Dantas. 

Assim como outros municípios potiguares, Portalegre surgiu do avanço de fazendas de 

gado que se aproximaram da várzea do rio Açu/Apodi no século XVIII. A primeira fazenda 

de gado do município foi erguida por Manoel Nogueira Ferreira em 1715, denominada 

Fazenda Real. Este, juntamente com sua família, subiu a Serra dos Cabeços do Podi (antiga 

denominação de Portalegre) em busca de paz e tranquilidade. Porém, seus legítimos 

fundadores foram os irmãos portugueses Carlos Vidal Barromeu (casado com Margarida de 

Freitas, filha de Mor Manuel) e Clemente Gomes de Amorim em 1740, uma vez que o senhor 

Manoel Nogueira Ferreira falecera antes de conseguir do governador geral da capitania a 

concessão das terras. E em 8 de dezembro de 1761 o Juiz de Fora Miguel Carlos Caldeira de 

Pina Castelo Branco fundou oficialmente a vila de Portalegre, sendo a terceira vila do Estado. 

As primeiras foram Extremoz e Arês. (BARRETO, 1988) 

A oficialização do nome Portalegre data de 11 de abril de 1833, através do conselho 

presidencial e da Lei Provincial de 6 de março de 1835 (LIMA apud MAGALHÃES, 2001). 

Existem duas versões para a escolha do nome: a primeira deriva da lendária exclamação do 

Juiz Carlos Caldeira que ao subir a serra e deparar-se com a vista panorâmica, teria dito ‘é 

uma porta alegre do sertão’; a outra versão decorre do costume existente naquela época de 

nomear vilas e povoados com nome de cidades existentes em Portugal. Coincidência ou não, 

em Portugal existe, na região do Alentejo, a mais vasta e rica província desse país, uma cidade 

serrana chamada Portalegre. 

Em 29 de março de 1938 Portalegre passou a condição de cidade. A área territorial do 

município primitivamente abrangia uma superfície de aproximadamente 5.000 Km², incluindo 

praticamente toda a Microrregião Serrana. Porém, com o passar dos anos, o município foi 

subdividido em várias outros. Em 1963 ocorreu o último desmembramento do território de 

Portalegre, dando origem a Francisco Dantas, Riacho da Cruz, Viçosa, São Francisco do 

Oeste e Rodolfo Fernandes, do qual se desligou Taboleiro Grande. (BARRETO, 1988) 

O ponto mais alto da serra mede 713 metros e está localizado no Sítio Serrinha (a treze 

quilômetros do centro da cidade), sendo, no entanto, a altitude média da serra é de 642 
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metros. O clima é ameno, principalmente nos meses de maio, junho e julho, os termômetros 

chegam a marcar 16ºC. Nos meses de setembro e outubro as temperaturas se elevam podendo 

atingir 28ºC. (BARRETO, 1988) 

A base econômica do município de Portalegre está fundamentada no cultivo de 

lavouras permanentes e temporárias, sendo o setor primário baseado na pequena produção. O 

caju, a mandioca, o milho, a cana-de-açúcar e o feijão são os principais produtos agrícolas 

(mas também se produz banana, manga, pinha, laranja, entre outras frutas). Na pecuária 

destaca-se a criação de bovinos e caprinos. O setor secundário tem se desenvolvido nos 

últimos dez anos, observa-se à existência de uma casa de farinha mecanizada, fábricas de 

beneficiamento do caju e da castanha e também uma mini fábrica de polpas (inaugurada em 

2008). Já o setor terciário é composto basicamente pela atividade comercial e turística.  

No caso do PIB gerado pelo setor de serviços, um dos fatores responsáveis por este 

crescimento (passando de R$ 7.049.874,00 em 2001 para R$ 15.080.00,00 em 2006) é a 

expansão da atividade turística no município que, embora recentemente implantado, já vem 

dinamizando a economia local, elevando o consumo de bens e serviços, contribuindo para 

manutenção e viabilidade dos negócios locais (ao possibilitar um aumento nos lucros) e ao 

mesmo tempo estimulando novos investimentos privados e públicos como: hotéis, pousadas, 

casas de artesanato, restaurantes, ampliação na infraestrutura básica, que por sua vez geram 

rendimentos para o setor de serviços, constituindo-se uma nova fonte de emprego, renda e 

receita. Associadas ao turismo estão às novas contratações públicas municipais que ocorreram 

durante os anos de 2001 a 2006, que também explicam o incremento apresentado pelo PIB do 

setor de serviços.  

O município de Portalegre vive, ainda, outros bons momentos com relação ao turismo, 

com relação ao patrimônio ambiental, apresentando uma gama de recursos naturais e culturais 

bastante diversificados, merecendo destaque para a sua serra, seus recursos hídricos, sua fauna 

e flora. Na serra de Portalegre, o patrimônio ambiental está sendo aproveitado como recurso 

econômico, através do turismo ecológico ou ecoturismo, em ambos, o clima tem despertado 

iniciativas como festivais de inverno, de gastronomia e da cachaça, destacam-se, ainda, em 

Portalegre, os aspectos de infraestrutura turística, como por exemplo, o setor de meios de 

hospedagem como hotéis e pousadas.  

Neste viés, pode-se citar como exemplo o Hotel Portal da Serra com 41 apartamentos, 

170 leitos, salão para eventos, piscinas, bar, salão de jogos e restaurante. Outro destaque são 

as pousadas como a Boa Vista, Brisa da Serra e Recanto Alto da Serra, onde os aspectos 

naturais e cênicos merecem destaque e é possível visualizar atrativos turísticos naturais como 
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a Cachoeira do Pinga, a Bica, apresentando uma oferta de serviços de bar e restaurante e o 

mirante onde se observa uma privilegiada visão panorâmica da região, que seguramente atrai 

mais turistas e fortalece a economia local.  

Portalegre apresenta, ainda, um relevo de serras, paisagens únicas, de clima ameno 

mesmo no verão e que, no inverno, apresenta temperaturas médias de 15°C, uma motivação a 

mais para o turismo usual no RN. Situado no semiárido nordestino, o município insere-se no 

Polo Serrano no qual vem atraindo visitantes/turistas com interesses em experenciar o 

segmento do ecoturismo, com um recorte geográfico proporcionado por montanhas e grutas. 

As condições climáticas da serra e a gastronomia fazem da região um lugar de destaque para 

contemplar a experiência do ‘inverno nordestino’. 

O Polo Serrano é o nome da zona turística do Estado do Rio Grande do Norte, onde se 

localiza a Serra Potiguar. Fazem parte do Polo: Pau dos Ferros, Martins, Alexandria, Antônio 

Martins, Luís Gomes, Doutor Severiano, Portalegre, São Miguel, Coronel João Pessoa, 

Serrinha dos Pintos, Venha Ver, Caraúbas, Frutuoso Gomes, José da Penha, Patu, Viçosa e 

Riacho da Cruz. 

A seguir serão relacionados os atrativos naturais (aqueles que proporcionam um 

contato direto com a natureza) encontrados em Portalegre. Ao final de cada descrição será 

comentada sua relação com os diferentes segmentos do turismo de natureza aqui abordados, 

como o ecoturismo, geoturismo e turismo de aventura. 

A Cachoeira do Pinga distante 3 km, partindo-se do centro da cidade, ao subir a serra, 

ao lado direito da estrada, é um dos atrativos naturais mais conhecidos do Município de 

Portalegre. Chegando ao local observa-se uma placa que indica a trilha que conduz à 

cachoeira, onde foram construídas pontes de madeira para facilitar o acesso (cuja caminhada 

tem uma duração de aproximadamente 06 minutos até a cachoeira). Encontram-se também 

lixeiras e placas informativas com respeito à preservação ambiental do local. O percurso é 

orientado pelos córregos de água e pela mata nativa. A Cachoeira tem cerca de 30 metros de 

altura por onde desce a água pura e cristalina. 
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                       Figura 3  Visão panorâmica da cachoeira do Pinga 

 

     
           Fonte: Prefeitura Municipal de Portalegre (2018) 

 

A fauna e a flora nativa, característica do Brejo de Altitude ou Floresta Serrana 

(proveniente da Mata Atlântica), com biodiversidade diferenciada da vegetação semiárida que 

a cerca, oferecem atrativos para o ecoturismo, enquanto que as rochas (granitos) e a 

geomorfologia da área permitem a prática do geoturismo. O turismo de aventura pode ser 

praticado através do rapel, da escalada e do cachoeirismo, no entanto, é pertinente alertar o 

perigo ali existente para a prática desse segmento do turismo, em virtude da insegurança 

encontrada, já que ela é frágil e composta por rochas soltas. Vale salientar que a nascente da 

água que forma a Cachoeira do Pinga encontra-se em outro atrativo, conhecido como Fonte da 

Bica. (SEMATUR, 2004) 

A Cachoeira do Sobrado distante cerca de 4 km do centro da cidade, na direção sul, 

próximo à localidade de Sobrado, possui riachos e mata virgem, de onde pode se ver as 

demais serras da região e a Serra do Martins ao fundo (SEMATUR, 2004). Semelhante a 

Cachoeira do Pinga, o ecoturismo é contemplado através da descoberta de uma significativa 

fauna e flora, apenas reconhecida na Floresta Serrana (ou Brejo de Altitude). As rochas 

associadas ao relevo que permitem a formação da Cachoeira possibilitam a prática do 

geoturismo. O turismo de aventura é outra atividade que pode ser praticada na localidade, 

desde que bem planejada e com equipamentos de segurança. (SEMATUR, 2004). 

A Fonte da Bica localiza-se a cerca de 400 m do centro da cidade e está inserida com o 

Terminal Turístico da Bica. O local é um dos principais atrativos turísticos da cidade, e 
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referência para os moradores. A fonte da bica é formada por várias nascentes de água mineral 

pura e cristalina que brotam naturalmente do solo, é referencial para os nativos e os visitantes 

como programas de lazer e relaxamento. No local é possível praticar o ecoturismo através dos 

atrativos bióticos. A biodiversidade da área é marcada pela fauna e flora do Brejo de Altitude. 

A flora é bem identificada pelas inúmeras árvores e outros tipos de plantas. Interessante é que 

muitas delas são identificadas por meio de pequenas placas contendo o nome popular da 

espécie em português e inglês. A Bica, ao longo dos anos, passou por diversas transformações 

estruturais e paisagísticas, atualmente, em virtude do processo turístico do Município, ela 

conta com infraestrutura turística munida de estacionamento, restaurante e banho de bica. 

Além disso, a preocupação com a conservação do local.  

A Fonte da Bica, bem próxima à cidade de Portalegre, é o nascedouro da água do 

Pinga. No local corre água abundante e perene. As pessoas mesmo atendidas pela CAERN 

fazem questão de ir até lá abastecer baldes e galões. Para encontrar o Pinga, o visitante deve 

ficar atento durante a subida da serra, do lado esquerdo da estrada, observa-se uma porteira 

azul que dá acesso ao caminho da queda de água. Na cidade é possível encontrar guias de 

turismo que conduzem o visitante até o Pinga. 

Além do ecoturismo, a Bica contempla atrativos históricos e culturais. O local foi 

cenário de um acontecimento que desencadeou na tradição lendária da índia Luíza Cantofa e 

sua neta Jandy. Segundo a lenda da cidade, Cantofa foi assassinada no momento em que 

rezava o ofício a Nossa Senhora, tendo Jandy presenciado a tudo, que conseguiu escapar ilesa, 

não sendo mais encontrada. Em função disso os populares afirmam que o local é mal 

assombrado, uma vez que, segundo a lenda, os transeuntes que dali se aproximam ouvem 

rezar o Ofício de Nossa Senhora nas horas mortas da noite, e pela madrugada ouve-se um som 

semelhante à voz de quem canta ou chora, dizem a comunidade autóctone, ser a voz de 

Cantofa e o choro de Jandy. 

Em 2003 foi instalado o Terminal Turístico da Bica, fruto de um projeto turístico 

sustentável que na sua íntegra procurou causar o mínimo de impacto possível no local, no que 

diz respeito à preservação do ambiente natural e artificial existente. A Bica é motivo de 

inspiração e referência para todos os portalegrenses e mesmo aqueles que dali não são 

tornaram-se admiradores e simpatizantes da localidade, pois, segundo a tradição, ‘quem toma 

da água de Portalegre não sai mais de dentro de si’. 
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                             Figura 4  Fonte de água do Terminal Turístico da Bica 

                             

            Fonte: Geoview.info (2018) 

 

                          Figura 5  Entrada do Terminal da Bica 

 

                           Fonte: Wikimedia Commons (2018) 

 

A Fonte do Brejo, bem próximo ao centro da cidade, na direção leste, tem-se a Fonte 

do Brejo, representando, junto com a Fonte da Bica, os primeiros marcos delimitadores das 

terras de Portalegre. O lugar é formado pelo riacho que corre tranquilo por entre as rochas e 

que em conjunto com a vegetação do local permite a prática do geoturismo e ecoturismo, 

respectivamente. Seguindo o curso do riacho tem-se uma visão panorâmica do sertão 

potiguar, que se estende por toda a encosta da serra. Infelizmente, a falta de sensibilização 

ambiental permitiu que o local, ao longo dos anos, fosse descaracterizado. Foi feita uma 

pequena barragem no local, onde a comunidade pega água para consumo. 

No Lajedo Ponta da Serra, localizado no Sítio Belo Monte, ao norte de Portalegre, 

cerca de 6 km do centro da cidade, encontra-se a Ponta da Serra. Possuindo um lajedo situado 
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literalmente na ponta da serra e, devido ao relevo irregular formado por depressões na 

superfície, a água se acumula na época de chuva formando piscinas naturais, que atraem 

nativos e visitantes a banhos, assim como deslumbram a planície sertaneja e o pôr-do-sol. O 

local também é ideal para a prática do camping. A prática do geoturismo se faz importante 

nesse atrativo, é possível reconhecer rochas formadas por granitos, semelhantes as que 

ocorrem na Cachoeira do Pinga, porém diferente das que são encontradas na região das Torres 

(atrativo a ser apresentado mais adiante). A erosão diferenciada desses granitos adicionados a 

fraturas (quebramento das rochas) permite a formação das depressões que são utilizadas como 

‘piscinas naturais’, em época de chuva. 

Na Ponta da Serra localizada ao norte de Bom Sucesso (distrito de Portalegre), a cerca 

de 5 km do centro da cidade. No local existem rochas graníticas que servem como ponto para 

contemplação da paisagem, formado por serras (Martins e Patu) e pela depressão sertaneja 

(sertão), além das cidades na base da Serra de Portalegre, como Riacho da Cruz, Viçosa, 

Apodi e Taboleiro Grande. Apesar de não ser um atrativo efetivamente trabalhado 

turisticamente, é possível praticar os segmentos relacionados ao turismo de natureza. 

As Torres, atrativo natural situado a 3 km, a leste, a partir do centro da cidade de 

Portalegre são formações rochosas que através da erosão diferenciada em rochas sedimentares 

(arenitos) ocorrido ao longo do tempo geológico permitiu chegar à configuração atual (Figura 

6). Essas rochas sedimentares são mais susceptíveis à erosão (desgaste das rochas através da 

ação do vento e das águas) do que as outras rochas que ocorrem na região (no caso, os 

granitos, que são rochas magmáticas). A feição geomorfológica é tão peculiar que lembra 

realmente verdadeiras torres de castelos medievais, daí sua denominação. O acesso é feito 

através de uma trilha de 3 km e dura aproximadamente 40 minutos de caminhada, passando 

por uma casa de farinha, onde se pode ver todo o processo de fabricação de tal iguaria. As 

Torres encantam pelo tamanho e pelas crateras e fendas formadas nas rochas. Elas estão 

situadas a cerca de 645 metros de altitude e de lá se tem uma vista panorâmica do sertão 

potiguar e das demais serras vizinhas. 
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                     Figura 6  As torres encontradas em Portalegre 

                       

                                             Fonte: Apartamento 702 (2018) 

 

No local é possível praticar o ecoturismo, principalmente ao longo da trilha que dá 

acesso às Torres. Ao longo do caminho a flora é exuberante contendo inúmeras flores de 

diferentes cores. Já o geoturismo se destaca na localidade, principalmente devido aos aspectos 

geomorfológicos (que dão origem ao cenário principal, as Torres) e à presença de rochas 

diferentes daquelas que ocorrem na Cachoeira do Pinga e na Ponta da Serra. Ao contrário do 

que muitos pensam o local não é propício para a prática do turismo de aventura. A área não 

está propensa à prática do rapel, nem a escalada, em virtude da sua fragilidade. No percurso 

realizado ao longo da trilha existem algumas pequenas placas que mostram a preocupação 

com a conservação do local (e com a sensibilização ambiental) e permitem a orientação rumo 

às Torres, bem como ao Sítio Arqueológico do Letreiro. O caminho até este último atrativo 

permite a prática do ecoturismo e do geoturismo. 

O Mirante da Boa Vista situado a cerca de 1 km do centro, no sentido noroeste, 

permite a contemplação de uma paisagem imponente, onde é possível verificar a mudança da 

topográfica saindo de uma serra com topo plano (planalto) até chegar à região de cota 

topográfica baixa, chamada de depressão sertaneja. O relevo associado à vegetação adensada 

possibilita contemplar em uma única visão, atrativos relacionados à prática do geoturismo e 

do ecoturismo. 
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                     Figura 7  Mirante Boa Vista 

                      

                                                     Fonte: Flogão (2018) 

 

Diante de todo o exposto no referencial teórico desta investigação científica e com 

vistas ao entendimento holístico da metodologia de pesquisa utilizada por este estudo, 

apresenta-se a seção a seguir, que apresentará o método de pesquisa utilizado, o tipo da 

pesquisa ora realizada, as técnicas de pesquisa e a coleta e tratamentos dos dados obtidos por 

este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

3   METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia é o instrumento que possibilita a averiguação de um dado objeto de 

estudo, prerrogativa fundamental para se fazer ciência. Ela procura descrever os 

procedimentos de condução de uma pesquisa científica, fornecendo informações básicas, 

servindo de guia à elaboração de projetos e de instrumentos de coleta de dados. 

A metodologia escolhida por este estudo visa proporcionar, fomentar e facilitar a 

transmissão do conhecimento e alcançar os objetivos propostos. Para tanto, a mesma, foi 

subdividida em caracterização da pesquisa e em coleta e tratamento de dados. 

 

3.1   Universo e caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritivo. As pesquisas exploratórias 

têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. 

Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas. De acordo com Gil (2012) 

as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, 

do tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Segundo Triviños (2008, p. 109) 

 

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em 

torno de determinado problema. O pesquisador aprofunda seu estudo nos limites de 

uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimento para, em 

seguida, planejar uma pesquisa descritiva. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, ou 

seja, um fato é descrito através de levantamento de características conhecidas com o intuito de 

observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Para a análise dos dados obtidos verifica-se que esta pesquisa é de caráter qualitativo, 

visto que, partindo-se do problema é possível uma maior e melhor visão e compreensão das 

ideias e conhecimentos contidos diante do contexto do problema e do tema de estudo.  

Segundo Lakatos e Marconi (2002, p. 35), “o estudo qualitativo é o que se desenvolve 

em uma situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 
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Diante do exposto, a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. 

Os pesquisadores que utilizam pesquisas qualitativas buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não métricos 

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. Sendo assim, o desenvolvimento da pesquisa é imprevisível e o conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. Com isto, o objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de 

produzir novas informações. (DESLAURIERS, 1991) 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e na explicação da dinâmica das 

relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações e suas respectivas hierarquizações dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender e explicar; precisão das relações entre o 

global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e 

o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais 

fidedignos possíveis. 

Entretanto, o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da pesquisa 

qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de 

dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar uma 

tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar a influência do 

observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos quais as 

conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques 

diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; sensação de dominar 

profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do pesquisador na situação pesquisada, ou 

com os sujeitos pesquisados. 
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Diante do exposto, foi utilizada por esta investigação, enquanto técnica de 

averiguação, a pesquisa bibliográfica, que permitiu entender e explicar o problema através do 

levantamento de informações na literatura disponível, ou seja, foi realizada uma análise da 

doutrina, solidificada nos principais manuais que abordavam o tema proposto nas áreas de 

turismo, publicidade, argumentação e estudos da linguagem, bem como artigos científicos que 

tratam da influência da argumentação e da publicidade no turismo. Também se fez uso da 

pesquisa documental, através de consultas na Prefeitura Municipal de Portalegre que 

abordavam o tema discutido.  

Assim, a pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, 

relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002) 

Com isto, a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.). 

(FONSECA, 2002) 

Além disso, a estratégia do estudo de caso também foi utilizada, pois a observação de 

um caso ou fato isolado permite um tratamento detalhado e profundo. Esse detalhamento e 

aprofundamento acontecem através de uma investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo, neste caso 

específico o município serrano de Portalegre. (VERGARA 2004) 

Quanto ao método de estudo deste trabalho, foi utilizado o dedutivo. Tal método, 

proposto por Popper no século XX, tem por princípio basilar, colocar os conhecimentos já 

existentes em questionamento para surgirem novos conhecimentos. O método dedutivo 

consiste na aquisição de uma linha de raciocínio, onde os conhecimentos que já existem sobre 

um determinado tema não são suficientes para explicar um fenômeno, surgindo então o 

problema. (VERGARA 2004) 

 

3.2   Coleta e tratamento dos dados 

 

Para analisar, compreender e interpretar o material qualitativo utilizado por este estudo 

fez-se necessário superar a tendência ingênua a acreditar que a interpretação dos dados seria 

mostrada espontaneamente ao pesquisador. Foi preciso penetrar nos significados que os atores 
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sociais (entrevistados) compartilham na vivência de sua realidade. Dessa forma, foram 

apresentadas possibilidades teóricas e práticas de análise do material qualitativo, a saber: a 

análise do discurso. 

A análise do discurso objetiva realizar uma reflexão sobre as condições de produção e 

apreensão do significado de textos produzidos em diferentes campos, como, por exemplo, o 

religioso, o filosófico, o jurídico e o sociopolítico. Os pressupostos básicos desta análise 

podem ser resumidos em dois: (1) o sentido de uma palavra ou de uma expressão não existe 

em si mesmo, ao contrário, expressa posições ideológicas em jogo no processo sócio histórico 

no qual as relações são produzidas; (2) a formação discursiva e dissimula pela pretensão de 

transparência e dependência de formações ideológicas. (PÊCHEUX, 1988) 

Segundo Minayo (2007), a análise do discurso situa-se ao mesmo tempo em uma 

apropriação da linguística tradicional e da análise de conteúdo, bem como na crítica dessas 

abordagens, evidenciam que elas são práticas-teóricas historicamente definidas.  

É importante definir alguns conceitos desenvolvidos na perspectiva da análise de 

discurso e utilizados nesta investigação: o texto, que é a unidade de análise, desde uma 

simples palavra ou frase, até um documento completo, a partir da qual são possíveis recortes; 

a leitura, que permite múltiplas interpretações; o silêncio, que ocupa lugar de relevância nesta 

técnica de análise: tanto quanto a palavra, ele tem suas condições de produção.  

Com relação aos tipos de discursos, pode-se subdividi-los em: discurso lúdico: 

apresenta simetria e reversibilidade entre os interlocutores e máxima polissemia; discurso 

polêmico: apresenta simetria e reversibilidade menor e algum grau de polissemia; discurso 

autoritário: é totalmente assimétrico e possibilita poucas interpretações polissêmicas, sendo os 

dois primeiros utilizados por esta investigação.  

Resumindo-se, a análise do discurso é uma teoria que tem como objeto de estudo o 

próprio discurso. Apresenta‐se como um entrecruzamento de diversos campos disciplinares, 

com destaque para a linguística, o materialismo histórico (por situar a linguagem na história) e 

a psicanálise (que introduz a noção de sujeito discursivo) (FERNANDES, 2008); (ORLANDI, 

1999).  

O discurso, por si só, é de natureza tridimensional, abarcando a linguagem, a história e 

a ideologia. Sua produção acontece na história, por meio da linguagem, uma das instâncias 

por onde a ideologia se materializa. (CAREGNATO; MUTTI, 2006) 

Entende‐se que o discurso se define pelo uso que se faz dele em dado contexto. Mas, a 

rigor, os contextos são múltiplos e o uso passa a estar relacionado à intenção dos agentes que 

dele se valem para dar sentido a alguma coisa e comunicar isto a outrem.  
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O discurso, por conseguinte, se afirma no dialogismo (Bakhtin, 1992), ou seja, no 

encontro da produção discursiva de alguém para outro alguém portador de discurso 

convergente ou divergente. Deste modo, um discurso pode tangenciar o outro, assumindo 

novas configurações, expressando um coletivo, que é ideológica e politicamente implicado. 

O sujeito discursivo é portador de várias vozes sociais (polifonia), que dialogam com o 

sujeito enunciador (dialogismo), referenciado por Bakhtin (1992). Esta polifonia marca a 

identidade heterogênea do sujeito discursivo que pode expressá‐la de modo direto ou não. Ou 

seja, o discurso do sujeito não é centrado em si mesmo, mas fruto das interações sociais que 

estabelece e são reveladas na sua enunciação polifônica. (PECHÊUX, 1997) 

Diante do exposto foi realizado por esta investigação científica, entrevistas 

semiestruturada em 2017, direcionadas ao chefe do executivo do município de Portalegre/RN, 

Manoel de Freitas Neto, denominado de ET1 (Apêndice A) e a jornalista Maria Bernadete 

Cavalcante (Apêndice B), denominada de ET2, com vistas a obter possíveis respostas a 

respeito das inquietações levantadas por esta investigação e atender os objetivos propostos por 

este estudo. 

Sendo assim, as entrevistas constituíram-se como uma técnica alternativa para se 

coletar dados não documentados, através do uso da técnica de interação social, uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como 

fonte de informação. Com isto, as entrevistas apresentaram-se como sendo de caráter 

exploratório, uma vez que se buscou a coleta de informações.  

Na entrevista semiestruturada, utilizada por este estudo, o pesquisador organizou um 

conjunto de questões (roteiro) sobre o tema estudado, mas é permitido e às vezes até 

incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como 

desdobramentos do tema principal. 

Podem ser utilizados, neste contexto, instrumentos acessórios como filmadora, 

gravador, bloco para anotações e outros, desde que haja um acordo pré-estabelecido entre 

entrevistador e entrevistado. No caso específico deste estudo, as entrevistas foram gravadas 

em dispositivo celular, através do ‘Media Player’ e tabulados no Word, com vistas à obtenção 

completa do discurso e facilitação da análise dos resultados obtidos, que serão devidamente 

elucidados e discutidos na seção posterior. 

Com isto, esta pesquisa é entendida como uma atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade, vinculando pensamento e ação. Minayo (1994, p. 17) 

considera que “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 
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lugar, um problema da vida prática”. Assim, esta pesquisa foi realizada, fundamentalmente, 

por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta 

que se constrói com um ritmo próprio e particular. Tal ritmo é denominado ciclo de pesquisa, 

que representa um processo de trabalho em espiral que começa com uma pergunta e termina 

com um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações. 

O ciclo de pesquisa, segundo Minayo (1994), compõe-se de três momentos: fase 

exploratória da pesquisa, trabalho de campo e tratamento do material. O referido processo de 

investigação deste estudo iniciou-se com a fase exploratória da pesquisa, em que são 

interrogados aspectos referentes ao objeto de estudo, os pressupostos, às teorias pertinentes, à 

metodologia apropriada e às questões operacionais necessárias para desencadear o trabalho de 

campo. Em seguida foi estabelecido o trabalho de campo, que consiste no recorte empírico da 

construção teórica elaborada no momento. Foi nesta etapa que foram combinadas várias 

técnicas de coleta de dados, como entrevista, observações, pesquisa documental e 

bibliográfica, dentre outras.  

Por fim, fez-se necessário elaborar o tratamento do material recolhido no campo, que 

foi subdividido em: ordenação, classificação e análise propriamente dita. 

Merriam (2002) diz que a pesquisa qualitativa não é linear, mas um processo de passo 

a passo, ou seja, um processo interativo que permite ao investigador produzir dados confiáveis 

e fidedignos. Assim, o processo de coleta e análise dos dados é recursivo e dinâmico, além de 

ser altamente intuitivo. 

A fase do tratamento do material coletado levou o pesquisador à teorização sobre os 

dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica e o que a investigação de campo. 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa foi a de análise e da interpretação. 

Estes dois processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre estreitamente 

relacionados: 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

(GIL, 1999, p. 168) 

 
 

No viés desta discussão, a análise de dados é o processo de formação de sentido além 

dos dados, e esta formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas 

disseram e o que o pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação de significado.  
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A análise dos dados deste estudo, então, foi um processo complexo que envolveu 

dados pouco concretos e conceitos, às vezes, abstratos, que permearam entre o raciocínio 

indutivo e o dedutivo, entre a descrição e a interpretação.  

Isto posto, em um estudo qualitativo o jeito certo para analisar dados é fazê-lo 

simultaneamente com a coleta de dados. Sem dúvida, sem análise contínua, os dados podem 

não ter foco.  

As pesquisas de natureza tipicamente qualitativa geram um considerável volume de 

dados que precisam ser organizados e compreendidos, requerendo-se, assim, um processo 

continuado em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, 

desvendando-lhes o significado. 

Esse processo é complexo, não linear e implica em um trabalho de redução, 

organização e interpretação dos dados que se inicia já na fase exploratória e acompanha todo 

o ciclo da investigação. Observa-se, entretanto, que a maioria das técnicas de análise procura 

seguir os padrões da análise quantitativa, ou seja, tem o propósito de contar a frequência de 

um fenômeno e procurar identificar relações entre os fenômenos, com a interpretação dos 

dados recorrendo a modelos conceituais definidos a priori. O conjunto destas técnicas vem 

sendo denominado análise de conteúdo.  

Com isto, a análise de conteúdo que foi utilizada por esta pesquisa, de acordo com 

Minayo (1994), é a expressão mais comumente usada para representar o tratamento dos dados 

de uma pesquisa qualitativa. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1979, p. 42) pode ser definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 

O tratamento dos dados é a seção do projeto da investigação que se ocupa com a 

explicação de como se pretende tratar os dados coletados, inclusive justificando por que 

referido tratamento é o mais adequado aos propósitos do estudo. Os objetivos da investigação 

somente são alcançados com a coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos 

dados, buscando assegurar com isso a correlação entre objetivos e formas de atingi-los. 

(VERGARA, 2004) 

O último passo do processo de análise e interpretação dos dados, conforme 

classificação apresentada por Gil (1999), diz respeito à interpretação dos dados propriamente 

dita. A análise e a interpretação são dois processos da pesquisa que estão estreitamente 
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relacionados, o que dificulta precisar onde termina a etapa da análise e começa a da 

interpretação. 

A interpretação dos dados na pesquisa social e aplicada nesta investigação científica 

refere-se à relação entre os dados empíricos e a teoria. É recomendável para este tipo de 

investigação que haja um equilíbrio entre o arcabouço teórico e os dados empiricamente 

obtidos, a fim de que os resultados da pesquisa sejam reais e significativos. Neste sentido 

Goode e Hatt (1969), citados por Gil (2012), enfatizam a importância da teoria para o 

estabelecimento de generalizações empíricas e sistemas de relações entre proposições. 

             Com vistas à aplicação da metodologia proposta, do método utilizado, das técnicas de 

pesquisa aplicadas durante este estudo, apresenta-se a seguir o seu corpus.  

 

3.3  Constituição do corpus: anúncios publicitários, documentos oficiais e entrevistas 

 

Segundo Bauer e Aarts (2002), o corpus de um tema é composto pelos materiais 

identificados como fontes importantes para que os pesquisadores possam fundamentar os seus 

estudos e pesquisas, adequando ao caráter científico necessário a sua dissertação. A palavra 

corpus é de origem latina, e significa corpo. No contexto acadêmico, corpus é o conjunto de 

documentos sobre determinado tema. 

Na perspectiva desta dissertação seguiu-se uma rotina sistemática na busca de 

materiais e elementos que viessem a subsidiar a análise do tema proposto. Identificou-se, 

assim, a necessidade de elaborar um roteiro de entrevistas semiestruturadas, com perguntas 

abertas e fechadas no intuito de colher dados necessários e importantes para o fomento da 

pesquisa, sendo assim nossos agentes colaboradores foram o prefeito do município de 

Portalegre/RN, Manoel de Freitas Neto, como entrevistado 1 – ET1, e a jornalista Maria 

Bernadete Cavalcante, como entrevistado 2 – ET2, que colaborou com a gestão de 2001 a 

2008. 

Para tanto foram elaboradas questionamentos, seguido por um prévio roteiro e assim 

agendado com o ET1 que recebeu o pesquisador em sua própria residência, juntamente com 

orientador deste trabalho, o professor Gilton Sampaio, no dia 02 de março de 2017. Já a 

entrevista com ET2 foi realizada mediante envio de e-mail para a respondente com as 

perguntas delimitas, com roteiro definido e questionamentos relacionados ao turismo na época 

em que a entrevistada atuou como secretaria de comunicação da prefeitura municipal de 

Portalegre. O envio do e-mail foi realizado no dia 09 de junho de 2017 e respondido em 13 de 

junho de 2017 e posteriormente tabulada no word. 
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Já os anúncios publicitários e os documentos oficiais investigados, que compuseram a 

pesquisa, foram obtidos através do senhor Marcksuel Oliveira, diretor da Casa de Câmara e 

Cadeia da Vila de Portalegre e chefe do departamento de marketing e eventos da prefeitura 

municipal de Portalegre, no qual foi realizada a visita, em 02 de abril de 2017, no referido 

museu. O secretário disponibilizou os arquivos e registros documentais de modo a auxiliar e a 

colaborar para a investigação, bem como reservou uma sala com acesso a computador, 

impressora e scanner, no qual foi possível escancear alguns documentos de interesses 

específicos para assim embasar e fundamentar a pesquisa, sendo autorizados o seu uso por 

esta investigação. 

Através deste corpus, devidamente apresentado, obtiveram-se resultados que 

culminaram em análises e discussões que serão apresentadas na seção a seguir. 
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4   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

  Esta seção versa sobre as principais análises dos resultados da pesquisa realizada, 

onde, a continuação será apresentada as teses e valores hierarquizados em anúncios 

publicitários do turismo em Portalegre, inclusive com sugestões de fomento do turismo 

através de elementos publicitários; as teses e valores hierarquizados em documentos oficiais 

de importância turística, obtidas por fontes primárias desta investigação; as teses e valores 

hierarquizados em entrevistas (sendo nomeados por esta pesquisa, para fins didáticos, 

estabeleceu-se a seguinte classificação, entrevistado 1 – ET1 e o entrevistado 2 – ET2) e as 

estratégias e sugestões para o fomento do turismo no município serrano de Portalegre/RN: 

percepções da pesquisa, que serão devidamente explicitadas. É importante salientar, que não é 

o objetivo deste estudo esgotar a temática ora discutida, mas sim dirimir caminhos que 

possam gerar reflexões e possíveis estudos a respeito do munícipio serrano de Portalegre/RN, 

com uma interface que busca compreender a importância da publicidade no turismo local. 

 

4.1   Teses e valores hierarquizados em anúncios publicitários do turismo portalegrense  

 

A publicidade é um tipo de comunicação no qual as mensagens são formadas através 

de imagens, texto e composição, usando-se conotações culturais, icônicas e linguísticas. O 

discurso publicitário apresenta características linguísticas específicas que contribuem para a 

constituição dos textos, possibilitando o acesso à informação através de uma estreita relação 

entre o não verbal e o verbal, ou entre o icônico e o verbal. 

O texto publicitário nasce da intersecção de múltiplos fatores psicológicos, sociais e 

econômicos, por isso é o testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma 

representação da cultura a que pertence. É nesse contexto que certos valores, mitos, ideias são 

impostos na organização da mensagem. Não se pode afirmar que exista uma língua própria da 

publicidade, e sim “determinadas habilidades e técnicas linguísticas em uso nos anúncios e 

nos textos da propaganda rotulados de linguagem publicitária” (MARTINS, 1997, p.33).  

Sendo assim, verifica-se que a mensagem publicitária faz uso, não só de um conjunto 

de efeitos retóricos (aos quais não faltam as figuras de linguagem, já destacadas 

anteriormente), mas também de estratégias persuasivas, ressaltando-se, sobretudo, os usos dos 

itens lexicais. Essa mensagem e as relações frasais no discurso publicitário também 

apresentam jogos de palavras, imagens, cores, que incitam o receptor a participar de um 
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universo lúdico. Sua função primordial é tentar vender o produto, informando sobre suas 

características básicas, exaltando as suas qualidades através de mecanismos de persuasão e 

sedução.  

Observa-se, ainda, que os anúncios publicitários utilizados por esta pesquisa segue 

uma análise lógica, uma hierarquia, dos mais utilizados (folder) para os menos utilizados 

(mídias digitais), sendo considerados, para efeitos de uma compreensão mais apurada, a 

seguinte organização estrutural de análise proposta por esta investigação científica: 

 

Figura 8  Estrutura de análise hierarquizada dos anúncios publicitários de natureza turística 

em Portalegre/RN 

 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

Diante do exposto, constatou-se que a publicidade é a arte de conquistar com 

ilustrações, palavras e nada melhor que o anúncio bem escrito para executar tal tarefa. Com 

isto, utiliza-se fundamentalmente da palavra (texto) como canal condutor das informações 

para chegar aos receptores, que, por sua vez, deverão decodificá-los de acordo com suas 

experiências. Para tanto, o discurso publicitário tem nos princípios da retórica seu campo de 

criatividade e persuasão, uma vez que é a arte de convencer e de levar à ação por meio da 

palavra, principal papel da linguagem publicitária.  

Tal linguagem possui determinados recursos e técnicas linguísticas próprias do 

discurso publicitário, tornando-a mais dinâmica e sintética e foge ao código formal da língua, 

sem abandoná-lo totalmente, e também assimila o registro coloquial, com o objetivo de obter 

maior identificação com o grande público, como se pode observar no desenvolvimento do 

trabalho empreendido. 

Nesta perspectiva, observou-se, no decorrer deste estudo, tanto no que se refere ao 

referencial teórico-filosófico apresentado anteriormente, quanto na investigação de campo 
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realizada, que os anúncios publicitários buscam novas formas de destaque, utilizando-se de 

uma linguagem, aparentemente adequada às rápidas mudanças relacionadas à moda, 

costumes, avanços nos meios de comunicação e nos produtos de consumo no município 

serrando de Portalegre.  

Verificou-se, também, que as mensagens publicitárias devem ter originalidade para se 

adaptarem ao ritmo acelerado da vida urbana e ao denominado ‘gosto por tudo o que é novo, 

atrativo, diferente e simples’.  

É possível aferir que se destaca, neste estudo, o uso das funções da linguagem, sendo 

que a função apelativa aparece com mais frequência nos anúncios analisados no recorte 

espacial desta investigação, pois tem por objetivo persuadir alguém e vender um bem de 

consumo, um produto, um serviço, ou uma ideia, no caso específico desta produção científica, 

o turista, como um ato comunicativo que externa forte apelo ao destinatário.  

Com a utilização das figuras de linguagem nos anúncios publicitários de natureza 

turística em Portalegre, constatou-se também que, as mesmas, exercem uma influência 

razoável no visitante/turista, aparecendo algumas com maior frequência nos anúncios 

publicitários de natureza turística analisados, como por exemplo, as metáforas, antíteses, 

metonímias, hipérboles. Estas figuras cumprem a função de redefinir um determinado campo 

de informação, criando efeitos novos e que sejam capazes de atrair a atenção do 

receptor/turista. São expressões figurativas que conseguem quebrar a significação própria e 

esperada daquele campo de palavras. 

Observou-se, ainda, que a combinação de texto verbal e ilustração na publicidade 

turística do município, tornam-se cada vez mais importantes, pois de um lado se tem um texto 

com recursos linguísticos para o desenvolvimento do anúncio publicitário com o objetivo de 

provocar mudanças de opinião na demanda turística potencial e por outro lado, linguagens 

não verbais que expressam sentidos e utilizam também signos linguísticos, com a diferença de 

que na linguagem verbal os signos são palavras e no discurso não verbal os signos são 

explorados de forma imagética, sonora, pela cor, pelo movimento, por imagem de pessoas 

belas, por imagem de artistas, ou seja, trabalha-se com elementos intangíveis, característica 

básica do fenômeno turístico.  

Como pode ser observado, reitera-se que a publicidade exerce um papel importante na 

atividade comercial do turismo e está voltada aos procedimentos de comunicação, usando da 

arte e da retórica como meios indeléveis de persuadir e convencer o consumidor/turista a 

adquirir bens e serviços, usando de meio linguístico, tanto verbal como não verbal para atrair 

a atenção do consumidor, do destinatário e o faz de maneira criativa, original, dando 
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vivacidade à mensagem publicitária. Não se pode afirmar, então, que exista uma linguagem 

própria da publicidade turística nos anúncios publicitários de Portalegre, mas sim alguns 

recursos verbais e imagéticos que atribuem ao produto ou serviço, características que operam 

como discurso apelativo e persuasivo na tomada de decisão por uma viagem a um 

determinado destino turístico. 

Com vistas ao entendimento holístico do que foi exposto anteriormente, apresentam-se 

à continuação alguns anúncios publicitários turísticos copilados durante esta investigação 

científica no município serrano de Portalegre/RN. 

 

                                Figura 9   Portalegre tem clima e algo mais (capa do folder) 

                                      
                                       Fonte: SEMATUR (2008) 

 

 

Na figura 9 é possível observar os valores que são privilegiados no anúncio 

publicitário de natureza turística no município de Portalegre, verificando-se que o autor do 

referido anúncio publicitário protagoniza uma profusão de imagens relacionadas aos recursos 

naturais da localidade, enfatizando a natureza, o clima serrano, um convite em alusão a uma 

atmosfera de sossego, paz e relaxamento, corroborado pelo bucolismo serrano, sugerindo uma 

fuga do espaço urbano e da vida cotidiana conturbada dos grandes centros urbanos, 

promovendo-se uma interpelação persuasiva com apelo ao relaxamento e a um equilíbrio 

psíquico-mental, características marcantes de qualquer atividade de lazer proveniente do 
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turismo que se deseja realizar. 

Continuando a análise da Figura 9 e acrescentando-se, nesta análise, a Figura 10, 

observou-se, também, que o caput do folder é iniciado pela fraseologia: “Portalegre tem 

clima”. Os participantes do auditório, denominados a partir de agora por esta pesquisa, de 

turistas, são conduzidos a um imaginário, provocando a possibilidade de despertar a 

necessidade e o interesse na visitação ao município de Portalegre, uma vez que o turismo se 

apropria da publicidade e de sugestivas frases de impacto como ferramentas capazes de 

atender e criar expectação e necessidades dos seus potenciais consumidores, trabalhando-se, a 

todo instante com ‘o sonho’ (leia-se desejo), como instrumento de decisão mercadológica, 

materializado pela escolha de uma determinada localidade turística, capaz de atender as 

expectativas do visitante/turista, sugestionada através de imagens induzidas, conforme já 

explicitado na subseção 2.2.3 deste trabalho. 

 

                  Figura 10   Portalegre tem clima e algo mais (contra capa do folder) 

                   

                             Fonte: SEMATUR (2008) 

 

Logo, constata-se, que a ação de divulgar um produto turístico, pela SEMATUR, 

utiliza-se frequentemente de algumas estratégias de marketing e publicidade, como a criação 

de slogans, títulos e frases que representam ou ressignificam posicionamentos, convergindo 

em uma mensagem positiva, a ser difundida, com uma divulgação pelo poder local, 

identificada por esta pesquisa de forma modesta e incipiente, não sendo possível atingir o 

público-alvo desejado, uma vez que a tiragem do material impresso é pequena e a peça 
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publicitária de divulgação turística segue a lógica Estadual de não ser disponibilizado em 

pontos de distribuição, como feiras e eventos, nacionais e internacionais, da qual a Secretaria 

de Turismo do Estado do RN participa, assim como em guichês de informação turística nos 

principais portões de entrada de turistas no RN como a Aeroporto Internacional Aluízio Alves, 

em Natal/RN e na Rodoviária de Natal, de Pau dos Ferros, de Mossoró e de Portalegre. 

No anúncio publicitário que reforça o turismo do município serrano de Portalegre está 

presente a tentativa de criação de um conceito, que enfatiza e valoriza imagens, a 

hospitalidade dos portalegrenses, sua acolhida generosa, a história, cultura e o ambiente, 

assim como, as manifestações festivas da população autóctone, associada ainda com a 

atratividade plural de recursos naturais (aqueles que proporcionam um contato direto com a 

natureza) convergindo com várias possibilidades que o turista pode experenciar e vivenciar 

naquele destino, tais como, a Cachoeira do Pinga, a Fonte da Bica, o Lajedo Ponta da Serra, a 

Ponta da Serra, as Torres, o Mirante da Boa Vista, sítios arqueológicos, além das expressões 

folclóricas, gastronômicas, religiosas e a fruticultura representada pelo caju e do conforto do 

Hotel Portal da Serra, um exemplo de hospitalidade hoteleira, dentre outros na região. 

Diante do exposto no material publicitário averiguado por este estudo, observa-se que 

entre os diferentes atrativos encontrados em Portalegre, aqueles relacionados com a natureza 

são os mais enfatizados, com um objetivo claro de transformá-los em possíveis produtos 

turísticos. 

Porém, atestou-se com esta pesquisa, que não adianta somente saber que existem 

possíveis belezas naturais no município serrano de Portalegre. É importante também 

compreender como elas podem se tornar um produto turístico na concepção do turismo 

sustentável, permitindo-se, assim, que sejam atendidas as necessidades dos visitantes/turistas 

atuais sem comprometer os recursos naturais da localidade para que gerações futuras, também 

possam usufruir de tudo ora disponibilizado. 

Assim, percebe-se que Portalegre é um município que detém um número considerável 

de recursos naturais e culturais e não atrativos turísticos, diferença já devidamente explicada 

no marco teórico de referência desta pesquisa. Com isto, o município analisado apresenta um 

potencial turístico que pode ser viabilizado economicamente pelos mais diversos setores 

econômicos que o turismo impulsiona. 

Porém constatou-se que o turismo no município apresenta-se em fase de 

desenvolvimento, tendo o início de sua prática há apenas alguns poucos anos, conforme o 

ciclo de vida do produto turístico já explanado na subseção 2.2.1 deste trabalho. 

 Todavia, verificou-se durante a investigação científica empreendida que os principais 
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atores do processo de fomento turístico (população, iniciativa pública e privada) têm interesse 

em desenvolver a atividade.  

No entanto, a partir dessa conjuntura se faz importante desenvolver e implantar uma 

campanha de marketing mais elaborada, com objetivos e abrangência bem delineados, que 

possa atingir todo o Estado do RN, além de expandir suas fronteiras nacionalmente e 

internacionalmente, com peças publicitárias que venha a explorar o destino turístico de 

maneira mais focada e direcionada a determinados segmentos e turistas, tendência marcante 

do fenômeno turístico, com criação de anúncios mais atrativos, que de fato sejam eficazes na 

linguagem visual não verbal e verbal, conduzindo uma comunicação turística mais persuasiva, 

com elementos retóricos de sedução que possam encantar os turistas com mensagens 

enfáticas, sem a necessidade de textos longos, sem profusão e misturas de imagens, com uma 

identidade e representatividade de uma imagem sólida que caracterize o destino. 

É mister despertar, nesta perspectiva, o interesse do município em participar de feiras, 

workshops, fóruns de discussão e fomento do turismo em diversas localidades, além de uma 

divulgação de marketing com maior amplitude, com uma tiragem de folders publicitários mais 

massivos, como já mencionado anteriormente, para distribuição em hotéis, festivais de 

turismo etc. Havendo-se, portanto, uma atenção e preocupação na divulgação do destino 

turístico de forma mais profissional e exigente perante o seu público alvo, que notoriamente, 

pelo segmento turístico proposto pelo município é mais seletivo do que o turista de sol e 

praia, uma vez que são indivíduos cujos gastos médios são os mais significativos dentre os 

segmentos turísticos mais populares, que demandam por uma excelente gastronomia, 

hospedagem e atendimento.  

Em relação às estratégias e ações de divulgação e marketing do destino turístico 

portalegrense sugere-se que se façam exposições em mídias especializadas com circulação 

nacional e internacional, confecção e novo material gráfico de promoção, aquisição de 

imagens e vídeo institucional do município, além da utilização de peças artesanais, material 

agrícola, bolsas e brindes para uma materialização/tangibilização do produto turístico em 

eventos e feiras. 

Outro ponto importante, que deve ser considerado pela secretaria de turismo local é a 

hierarquização dos elementos que influenciam uma viagem turística para o RN. Em recente 

pesquisa divulgada pela Fecomércio (2018), em parceria com a Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Potiguar (UNP), Secretaria de Estado de 

Turismo do RN (SETUR/RN) e Secretaria Municipal de Turismo de Natal (SETUR/Natal), 

verificou-se que as principais influências de uma viagem para o Estado do Rio Grande do 
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Norte são: comentários de parentes/amigos (43,5%); conhecimento do local (17,8%); pesquisa 

na internet (13,4%); divulgação do destino por agências de viagens (8,6%); propagandas 

(1,8%). Com estes dados, pode-se aferir que o município de Portalegre necessita investir em 

uma oferta de qualidade de seus produtos turísticos, com vistas à fidelização do cliente e 

consequente indicação por partes dos seus visitantes, além de produzir material publicitário 

que devem ser disponibilizados a agências de turismo (equipamento turístico importante na 

mediação e sedução da viagem), criação de site específico de divulgação turística do 

município, assim como investir, de forma incisiva, em mídias digitais veiculadas em meios de 

comunicação de massa como Facebook, Instagran, Twitter, dentre outros. 

Assim, nessa perspectiva, percebe-se que é crescente a relevância das redes sociais 

como canal de comunicação, informação, conectividade, no denominado e-commerce, com a 

utilização destas ferramentas, a atenção aos usuários turísticos tem surgido diversificadas 

formas de comercialização dos seus produtos e serviços turísticos. 

Com as novas tecnologias de informação e comunicação o marketing de destinos 

turísticos passou ser um eixo central no âmbito do turismo, sendo a comunicação um 

instrumento importante na promoção do turismo, atribuindo-lhes valor e estimulando-se o 

interesse dos turistas para que conheçam os atrativos e destinos turísticos midiatizados. 

Com isto, os avanços tecnológicos tornaram-se tão eficazes e independentes que com 

eles cresceu também a competição entre destinos escolhidos pelos turistas para passar férias 

ou descansar. Pode-se, assim, sugerir que a Internet revolucionou o contexto de comunicação 

com a sociedade, tornando-a rápida e sem limites geográficos. 

Neste contexto, o turista online tornou-se também mais exigente, daí a sua procura 

pelo máximo de informações antes de tomar qualquer tipo de decisão quando da escolha de 

um destino turístico. 

É neste novo cenário de comunicação que os consumidores aumentam os seus 

patamares de exigências e expectativas ao divulgarem espaços novos, chamativos e 

paradisíacos. 

Diante do exposto, as imagens, textos e comentários incentivam cada vez mais o gosto 

e escolhas por viagens e destinos, uma ferramenta fundamental, mexendo com os sonhos e 

desejos dos seres humanos. Tal afirmativa corrobora a necessidade de investimento nesta nova 

forma de se comunicar pelo município serrano de Portalegre. 

Por suposta norma, o que o turista faz em primeiro lugar, quando está pensando em 

realizar uma viagem é procurar destinos longínquos do seu dia-a-dia, da sua rotina e, para tal, 

a Internet é uma grande ajuda, pois permite ter acesso a um conjunto de informações, imagens 
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e elementos que compõem a oferta turística de uma cidade, país, localidade, cidade ou região. 

Corroborando com o apontado durante esta investigação a internet é apontada como 

sendo uma das principais ferramentas de pesquisa pelos turistas, inclusive os visitantes do 

município de Portalegre, sendo uma das ferramentas tecnológicas que mais influenciam os 

consumidores na tomada de decisão antes da compra de produtos e serviços, apesar de não 

substituir o desejo das pessoas de irem a um local fisicamente, por exemplo, em uma agência 

de viagens, permitindo a qualquer indivíduo ter um conhecimento detalhado sobre diversos 

destinos turísticos. 

Este novo meio de comunicação proporciona, ainda, algumas vantagens às 

organizações promotoras do turismo, que devem ser empreendido pela Prefeitura Municipal 

de Portalegre, através de sua representação de gestão do turismo. Nesta perspectiva sugere-se 

alguns benefícios da internet, de modo que venham auxiliar e agregar efeito positivo e eficaz 

focado no município analisado, tais como: 

• Capacidade de alcançar um grande número de consumidores em todo o mundo, de 

forma rápida e com baixos custos econômicos; 

• Melhoria nas comunicações e relações; 

• Redução de custos de produção e distribuição de material publicitário impresso 

como, por exemplo, cartazes e folhetos; 

• Divulgação de informação mais completa; 

• Capacidade de conseguir reservas de hospedagem de forma mais fácil e rápida; 

• Obtenção de informações de forma mais eficaz. 

Constatou-se, ainda, que as redes sociais também aparecem com uso bastante 

expressivo nas respostas das organizações, o que significa um bom resultado, pois, 

atualmente, mais de 80% dos “internautas” brasileiros estão conectados a alguma mídia 

social. O volume de informação transmitida é considerável, em média, são exibidos no 

YouTube cerca de 1 bilhão de vídeos por dia; 27,3 milhões é a estimativa de postagens diárias 

no Twitter; e, no mundo, as pessoas despendem cerca de 5 bilhões de minutos no Facebook a 

cada dia (Telles, 2010).  

Diante do exposto, os turistas estão cada vez mais recorrendo às mídias sociais para 

buscarem informações de viagens. De acordo com PhoCusWright (2018), conceituado website 

sobre o turismo, onde mais de 75% dos viajantes utilizam as redes sociais para encontrarem 

informações a respeito dos locais turísticos, hospedagens, opções de compra e lazer. A mesma 

pesquisa aponta que 30% dos turistas/internautas procuram especificamente por pacotes de 

viagens promocionais, 52% dos usuários do Facebook afirmam que seus planos de viagens já 
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foram diretamente influenciados ao verem fotos de viagens de seus amigos nas redes sociais.  

Outro estudo divulgado pela rede social de viagens Tripadvisor (2018) aponta que 

61% dos turistas mundiais e 74% dos brasileiros utilizam as redes sociais quando estão 

viajando e quase 30% disseram que postam fotos diariamente nos perfis sociais durante a 

viagem e, no caso dos brasileiros, esse percentual aumenta para 42%. 

Durante este estudo percebeu-se algumas ferramentas de E-commerce no turismo que 

se apropriam da publicidade como elemento fundamental de comercialização de produtos e 

serviços, tais como Foursquare, Tripadvisor, Airbnb, Booking, dentre outros. 

Entretanto, percebeu-se que o município de Portalegre é carente e ou deficitário na 

utilização destas tecnologias da informação e comunicação destinada ao turista. Na figura a 

seguir apresentam-se alguns meios de comunicação digitais utilizados pelo município, porém 

com pequena abrangência e divulgação. 

 

Figura 11    Redes sociais (Fanpage) utilizada pelo município de Portalegre/RN 

 

  

 

                                            

                                                Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

 

As métricas de redes sociais são essenciais para entender o quão a estratégia é efetiva. 

É imprescindível entender o que analisar nesses principais canais de redes sociais. Todas as 

principais redes sociais da atualidade possuem um Analytics básico disponível nas páginas ou 

perfis. 

Diante disso, faz-se pertinente analisar a aplicação da Fanpage do município de 

Portalegre. É importante salientar, inicialmente, que ferramenta de análise do Facebook é 
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chamada de Facebook Insights. O usuário pode acessar o Facebook Insights da sua página 

clicando na aba “informações”. 

Dentro do Facebook Insights encontram-se todas as suas principais métricas da rede 

social, podendo analisar diversos fatores, como promoções, curtidas, alcance, visualização da 

página, ações na página, eventos, vídeos, pessoas, local e mensagens. 

A análise referente à Fanpage oficial da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN teve 

como foco, as curtidas, o alcance, as publicações e as pessoas. 

A referida página possui, neste momento, na data 09/03/2018, efetivadas 1028 

curtidas, 1050 pessoas seguindo, com média de alcance, considerando as últimas três 

publicações por vídeo, na ordem de 3215 pessoas que visualizaram as publicações. 

É importante salientar que a Fanpage analisada por este estudo é generalista e não 

possui um foco na atividade turística, um dos principais setores econômicos do município, 

constituindo-se um entrave para o fomento da atividade turística local. Ainda, verificou-se 

que o layout pode ser melhor desenhado, gerando uma maior atratividade para o 

visitante/turista, assim como textos publicitários mais atraentes, persuasivos, curtos, visuais e 

destinadas ao público-alvo correto. 

Além disso, esta ferramenta midiática digital deveria ser melhor impulsionada com 

vistas a ampliar o acesso da página, aumentando o numero de curtidas, despertar interesses 

em seus amigos e direcionar à públicos específicos, segmentando-se o produto turístico 

ofertado.  

Para tanto, a prefeitura de Portalegre poderia fazer um investimento inicial a partir de 

R$ 3,00/dia para aumentar o alcance por cada publicação, este investimento é colocado como 

opção ao administrador da Fanpage.  

Com isto, o alcance que pode ser definido pelo número de pessoas que viram as 

publicações poderia ser ampliado na Fanpage oficial do município portalegrese. Tal alcance 

subdivide-se em: ‘orgânico’ (não pago), que corresponde ao número de pessoas que recebem, 

gratuitamente e expontaneamente, uma determinada publicação em sua página do Facebook e 

‘pago’, que configura-se como o número de pessoas que recebem publicações pagas em suas 

páginas do Facebook.  

Por consequência, caso existisse tal investimento financeiro, o número de 

curtidas/seguidores na referida página, também, tenderia a ser ampliado. Este indicador é de 

extrema relevância, pois o administrador de mídia consegue pensar em ações e estratégias 

para estimular mais curtidas e assim garantir uma maior visualização das publicações do 

município, ampliando-se a divulgação dos produtos e serviços turísticos disponibilizados. 
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Outro cuidado importante, que deve ser atentado é o horário das publicações. Em regra 

geral as publicações devem seguir a prioridade a seguir: de quarta-feira a domingo o alcance é 

maior e quanto aos horários das 9h às 21h o número de visualizações é mais significativo. 

A mesma métrica de análise pode ser estendida para outras mídias como o Instagram, 

Linkedin, Twitter, porém não foi o objetivo desta pesquisa analisá-los, pois os mesmo são 

inexistentes por parte do poder executivo municipal. 

Contudo nessa perspectiva de investigação, também se fez necessário averiguar 

possíveis documentos institucionais de valor e relevância turística, de modo a provocar e 

despertar o entendimento do surgimento da atividade turística no município serrano de 

Portalegre/RN. 

 

4.2  Teses e valores hierarquizados em documentos oficiais de importância turística: 

surgimento e evolução histórica 

 

Na averiguação para esta investigação foram identificados alguns documentos oficiais 

que comprovam que o turismo começou a ser discutido e desenvolvido em Portalegre/RN no 

ano de 2000, quando o então prefeito Euclides Pereira de Souza, reconhecendo o potencial 

turístico desse município e pensando o turismo como uma atividade que, agregada às outras já 

existentes, poderia trazer benefícios e melhorias à população autóctone, solicitou formalmente 

junto à Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (SETUR/RN) a inclusão de 

Portalegre no Programa Nacional e Municipalização do Turismo (PNMT), que dentre suas 

diretrizes é regido como um processo de conscientização, sensibilização, estímulo e 

capacitação dos vários agentes de desenvolvimento que compõem a estrutura do município, 

para que despertem e reconheçam a importância e a dimensão do turismo como gerador de 

emprego e renda, conciliando o crescimento econômico com a preservação e a manutenção do 

patrimônio ambiental, histórico e da herança cultural, tendo como resultado, a participação e o 

gerenciamento da comunidade no Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável participando nas decisões dos seus próprios recursos.  

Para efeito de hierarquização, esta subseção, considerou para este estudo, o critério da 

anterioridade. Sendo assim, as teses e valores hierarquizados em documentos oficiais 

discutidos foram organizados e apresentados desde o surgimento até o desenvolvimento do 

fenômeno turístico em Portalegre. Para tanto, os mesmos, foram hierarquizados seguindo a 

organização: dos mais antigos para o mais recentes, uma vez que facilita a compreensão 

holística da atividade turística na localidade e suas respectivas evoluções históricas das 
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políticas públicas empreendidas pelo município, além de sistematizar a análise dos referidos 

documentos. 

Sendo assim, o PNMT parte da ideia de que é o cidadão, o elemento principal, ou seja, 

é o morador de cada cidade que sabe, melhor do que ninguém, o que ela tem e pode oferecer 

ao turista de uma maneira organizada. Esse programa levou até a cidade, profissionais do 

turismo que foram ministrar oficinas, cursos e seminários à população como modo de 

capacitar e ensiná-las a receber da melhor forma possível os turistas e, por conseguinte, o 

objetivo geral do PNMT é promover o desenvolvimento turístico sustentável nos municípios, 

ou seja, prepará-los para uma conjuntura sistemática, ordenada e planejada para acolher e 

recepcionar os turistas com base na economia local, no social, no ambiental, no cultural e na 

política. 

Assim no que lhe concerne, a SETUR/RN encaminhou este documento de 

requerimento à EMBRATUR, que naquele mesmo ano enviou ao município o Relatório de 

Informações Turísticas (RINTUR), sendo o mesmo respondido e encaminhado novamente 

para esse órgão. Em consequência disso, Portalegre foi contemplado com o primeiro selo 

turístico, ou seja, como uma certidão de nascimento em termos turísticos, do município 

perante a EMBRATUR. O documento foi obtido por esta investigação de campo mediado 

pelo diretor da casa câmara e cadeia, no qual se encontra apresentado como figura 12. 

De posse desse relatório, a EMBRATUR através da Deliberação Normativa Nº 

417/2000, reconheceu Portalegre como um dos 1.529 municípios brasileiros prioritários para 

o desenvolvimento do turismo no país. Sendo este um município com potencial turístico em 

desenvolvimento, portanto, possuidor de recursos naturais e culturais consideráveis, 

encontrando no turismo, diretrizes para o seu desenvolvimento socioeconômico. Convém 

destacar na íntegra os municípios norte-riograndenses reconhecidos pela EMBRATUR (2000, 

p. 35) a ser engajados no PNMT, recebendo assim o “selo turístico”, sendo estes divididos em 

Municípios Turísticos (MT) e Municípios com Potencial Turístico (MPT). 

 

RIO GRANDE DO NORTE MT: Acari, Apodi, Areia Branca, Caicó, 

Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Extremoz, Galinhos, Macaíba, 

Martins, Maxaranguape, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Bento do 

Norte, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Tibau do Sul, Touros. 

MPT: Arês, Baia Formosa, Caiçara do Norte, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, 

Florânia, Guamaré, Itajá, Jardim do Seridó, Lucrécia, Macau, Patu, Pau dos Ferros, 

Pedra Grande, Portalegre, Porto do Mangue, Pureza, Rio do Fogo, Santana do 

Seridó, São Miguel de Touros, Senador Georgino Avelino, Tibau. 
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 O referido selo conferido ao município de Portalegre/RN pode ser visualizado na 

Figura 12, ainda quando a atividade turística não possuía um Ministério próprio, fato que só 

ocorreu durante o primeiro governo do ex-presidente Luís Inácio lula da Silva. 

 

Figura 12  Selo de Município Prioritário para o desenvolvimento do Turismo 
   

                   
                                                   Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Já em 16 de março de 2001 na administração do senhor Manuel de Freitas Neto, 

conhecido como ‘Neto da EMATER’, objetivando desenvolver o turismo de forma 

sustentável no município de Portalegre, de modo a fomentar a economia local, onde a 

comunidade pudesse ter novas opções de renda e empreendedorismo, bem como aproveitar e 

desenvolver o potencial turístico local existente foi criada através da Lei Nº 056/2001 a 

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Portalegre (SEMATUR), primeiro órgão gestor do 

turismo municipal. A esta caberia gerir e planejar a atividade turística e as questões 

ambientais do município, de modo a permitir que o desenvolvimento turístico estivesse em 

consonância com a preservação dos patrimônios naturais e culturais e trouxesse benefícios à 

população local (SEMATUR, 2001). 

Nesse mesmo ano, a EMBRATUR enviou o RINTUR 2001, que foi novamente 

respondido, pela secretária de turismo do município, Maria Aucely Costa, e remetido a este 

órgão. No entanto, devido à mudança de governo a nível federal, o relatório deixou de ser 

enviado aos municípios e o PNMT foi extinto. Portalegre, por já ter sido engajado neste 

programa, quando o mesmo já estava no fim, não chegou a receber oficinas do PNMT, 
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mesmo assim, a secretária de turismo ainda participou de uma oficina realizada no município 

Baía Formosa/RN (SEMATUR, 2001). 

Ainda em 2001, a recém-criada SEMATUR, juntamente com o Programa de 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (PDLIS) (SEBRAE) começaram a realizar 

campanhas de sensibilização/conscientização da comunidade, das autoridades e dos 

segmentos empresariais locais para a importância do turismo como uma atividade propulsora 

do crescimento econômico, procurando assim envolver todos os segmentos que compõem a 

sociedade civil organizada no processo de planejamento e implantação da atividade turística 

em Portalegre.  

O resultado do PDLIS foi a criação, através da Lei Municipal Nº 073/2001, do 

Conselho Municipal de Turismo, composto por representantes do executivo, legislativo, 

judiciário, segmentos empresariais, religiosos e da comunidade, cabendo a este conselho 

elaborar estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo no município 

e da Comissão dos Amigos do Meio Ambiente de Portalegre (COMAP), órgão formado por 

voluntários que visava chamar a atenção da população para a necessidade de proteção 

ambiental, a fim de garantir a qualidade dos recursos naturais e com isso tornar a cidade 

atrativa para o turista. Surge-se, neste contexto, o Primeiro Plano Municipal do Turismo de 

Portalegre (SEMATUR, 2001). 

No entanto, como já foi exposto anteriormente, a simples existência de atrativos 

turísticos não faz de uma cidade, uma localidade turística. Agregado a isso deve haver uma 

infraestrutura básica e turística destinada a satisfazer as necessidades do turista e atrair a 

iniciativa privada.  

Nesse contexto, o Estado (leia-se RN e Município de Portalegre) desempenha um 

papel de suma importância, por ser este o responsável pela realização de obras de 

infraestrutura básica (pavimentação, construção de estradas, praças, saneamento básico) e na 

captação de novos investidores.  

Sendo assim, surge a necessidade da construção de um hotel no município de 

Portalegre, destinado a atender os visitantes que começavam a chegar, o prefeito da época, 

‘Neto da EMATER’, tratou logo de estabelecer um contato com o hoteleiro João Sabino 

(dono da Rede de Hotéis Sabino Palace), convidando-o para conhecer o Potencial Turístico de 

Portalegre.  

Em sua visitação ao município, o hoteleiro estabeleceu algumas condições para 

investir na cidade: ter um terreno adequado para a construção do hotel; a construção de uma 

infraestrutura de acesso ao hotel; que o município dotasse o local de água e energia; que o 
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município aprovasse por meio de uma lei municipal a concessão de incentivos fiscais pelo 

prazo de vinte e cinco anos. O prefeito aceitou as condições do empresário, mas em troca 

exigiu que durante esses vinte e cinco anos de isenções fiscais, o hotel só poderia empregar 

mão-de-obra da cidade, bem como, ter como fornecedores comerciantes locais. Com isso, o 

prefeito pretendia expandir o mercado de trabalho local e geração de recita para o município, 

o que permitiria dinamizar vários segmentos direta ou indiretamente impactados pelo turismo.  

Para atender as exigências do hoteleiro, a Câmara Municipal de Portalegre aprovou a 

Lei Municipal de Incentivos Econômicos e Isenções Fiscais para empresas vinculadas ao 

Setor Turístico, Nº 073/2001.  

A prefeitura também comprou, com recursos próprios, um terreno no valor de R$ 

23.000,00 e fez a doação para a construção do Hotel. A Companhia de Água e Esgotos do Rio 

Grande do Norte – CAERN e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN 

se comprometeram de cuidar, respectivamente, do abastecimento d’água e do fornecimento de 

energia para o hotel.  

No final de 2001 iniciaram as obras para a construção do Hotel Portal da Serra 

(SEMATUR, 2001). Ainda em 2001, o poder público municipal pleiteou junto a 

EMBRATUR um financiamento no valor de R$ 260.493,75 para a construção de um Mirante 

e um Terminal Turístico na Bica, constituindo-se novos atrativos de lazer e proporcionando 

ao turista um maior contato com a natureza, onde este poderia observar águas brotando da 

terra, as “casinhas de João de Barro”, conhecer um pouco da Mata Atlântica e ter uma vista 

panorâmica do sertão e de algumas cidades circunvizinhas. A EMBRATUR liberou 99% dos 

recursos e a prefeitura entrou com uma contrapartida de 1% (Pesquisa de Campo, 2018). 

Assim, para uma completude de conhecimentos e uma analise minuciosa, constata-se a 

viabilidade de realizar entrevistas para apreciação e averiguação do discurso do prefeito 

Manoel de Freitas Neto e a jornalista Bernadete Cavalcante (ex-secretária de comunicação) de 

modo a legitimar e comparar com todos os dados já citados e ter uma maior clareza e 

compreensão para o embasamento sistemático desta investigação cientifica. 

 

4.3   Teses e valores hierarquizados em entrevistas 

 

 Com esta subseção foi possível estabelecer uma hierarquia de valores das entrevistas 

realizadas, considerando os graus de importância turística dada pelos respondentes aos 

diversos elementos que compõe o fenômeno turístico no município de Portalegre. Os valores, 

seguindo a mesma lógica, nomeados por estes (entrevistados) são considerados de forma mais 



113 
 

ou menos estáveis, ou mais ou menos rejeitados. Sendo assim, os valores hierarquizados por 

esta pesquisa foram analisados de forma pessoal pelos questionados, uma vez que cada agente 

congrega valores importantes que estão em consonância com a suas respectivas práxis sociais. 

Considerando a hierarquia de valores apontada durante a pesquisa direcionada ao 

Entrevistado 1 e com vistas a sintetizar melhor os dados primários obtidos durante a pesquisa 

de campo, apresenta-se a Tabela 1. Importante ressaltar que a análise dos dados, em 

profundidade, será feita ao longo desta subseção. 

 

Tabela 1  Hierarquia de valores segundo o Entrevistado 1 

Valores Concretos Valores abstratos 

Parceria Público-Privado (PPP) Clima 

Atrativos e recursos naturais Cultura 

Divulgação Turística Paisagem 

Infraestrutura Turística Hospitalidade 

Planejamento Estratégico do 

Turismo 

Infraestrutura Urbana 
               Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

Diante do exposto é possível observar que o Entrevistado 1 considera mais importante, 

enquanto valores concretos, para o fomento do turismo na localidade estudada as Parcerias 

Público-Privadas (PPP’s) e deixa claro que algumas ações já estão sendo ou foram 

desenvolvidas com entidades do Sistema ‘S’, como SEBRAE e SENAI. Tais PPP’s são 

fundamentais para a implementação, desenvolvimento e consolidação do destino turístico 

portalegrense, contudo necessitam de serem bem planejadas e com ações claras que priorizem 

a sustentabilidade turística local nas suas mais diversas esferas, a saber: econômico, social, 

ambiental e cultural. 

Outro elemento de suma importância valorado pelo ET1 são os atrativos naturais 

(cachoeira, torres, mirante), entretanto, percebe-se que muitos destes atrativos não podem ser 

identificados como tais, mais sim como recursos naturais, pois carecem de infraestrutura 

urbana de turística, prejudicando o acesso, o acolhimento do visitante e a sua orientação 

turística. 

A divulgação turística, também é um elemento chave de avaliação por parte do 

Entrevistado 1, contudo, percebeu-se, ao logo deste trabalho, que faltam investimentos 

- 

+ 
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públicos e privados, com vistas a atrair uma demanda turística para a localidade, através da 

utilização de ferramentas de marketing turístico, fato que será mais especificado adiante. 

Já a infraestrutura turística, como hotéis pousadas e restaurantes, assim como a 

necessidade da elaboração de um planejamento estratégico do turismo e investimentos em 

infraestrutura urbana, seguem, nessa ordem de valores, uma valorização e, também, uma 

preocupação do ET1 com relação ao destino serrano de Portalegre. Para tanto, verifica-se que 

se faz necessário uma participação mais ativa do ente público municipal e o estabelecimento 

de parcerias com outras esferas, da mesma categoria (Estado e união), assim como um maior 

envolvimento da iniciativa privada, através dos empresários do setor, com o objetivo de 

dinamizar a atividade turística local e disponibilizar aos turistas produtos e serviços de maior 

qualidade. 

Com relação aos valores abstratos foi identificado na entrevista que o clima é o 

principal elemento. A variação do clima local ocorre entre 16 e 22 graus durante todo o ano, o 

que aparentemente é um diferencial para o município de Portalegre, que geograficamente está 

localizado na região nordeste brasileira e que possui, em sua maioria, um clima quente, 

devido sua localização no semiárido. 

A cultura, que pode ser entendida como o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a 

moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente em 

família, como também faz parte de uma sociedade da qual todos são membros é, também, um 

valor importante na escala de hierarquização do ET1. Contudo, faz-se necessários maiores 

investimentos na perpetuação e valorização da cultura local, assim como criar uma roupagem 

cultural que seja atrativa para o visitante e valorize o município de Portalegre. 

 A paisagem, também considerada um importante valor para Portalegre pelo 

questionado, formada por montanhas, grutas e cachoeiras favorecem as atividades de 

ecoturismo e turismo de aventura na região, como a referida paisagem depende do olhar do 

turista, este elemento é considerado, por esta pesquisa, um elemento intangível, pois tal olhar 

pode revelar uma série de sensações, sentimentos e expectativas, que se bem trabalhadas 

ficarão eternizadas na memória do visitante. 

Já a hospitalidade, que se apresenta como um traço cultural importante dos 

portalegrenses e pode ser definida como a ‘arte do bem receber’ é apontado como um valor 

marcante para a localidade, fato constatado durante a entrevista. Tal hospitalidade impulsiona 

o desejo de visitação ao destino turístico, tanto de brasileiros, quanto de estrangeiros e está 

presente no povo e nos produtos e serviços ofertados nos mais diversos empreendimentos 

turísticos, tais como hotéis, pousadas, restaurantes, dentre outros. Se bem trabalhados, na 
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perspectiva sistêmica, gerarão impactos significativos na geração de emprego, renda e tributos 

para a cidade de Portalegre. 

Diante do exposto, o ET1 se mostrou sensível, receptível e respondeu a todas as 

perguntas de maneira enfática, revelando fatos, dados e memórias diante da temática 

relacionada ao turismo. Foram levantados vários questionamentos, frente à importância, 

estrutura, financiamentos, investimentos, ações de marketing, enfim todos relacionados e 

hierarquizadas, tendo como foco o turismo. Tal análise será feita como mais profundidade a 

continuação. 

Assim ressalta-se a relevância e, por conseguinte a tessitura das análises que se fazem 

pertinentes para entender as teses e valores hierarquizados na entrevista diante dos 

argumentos do chefe executivo local frente ao turismo. 

Percebeu-se, durante esta pesquisa, que o turismo serrano na região do Alto Oeste 

Potiguar tem crescido a cada temporada e até mesmo na baixa estação. Nessa perspectiva, o 

município de Portalegre/RN tem investido, de forma incipiente, ainda, em alguns elementos 

da infraestrutura da cidade para atrair o turista, buscando recursos junto a parlamentares, 

Ministério do Turismo e a iniciativa privada. Contudo, tais investimentos, ainda, não são 

suficientes para dinamizar a atividade turística local, uma vez que o referido município carece 

de uma série de serviços e estruturas que deveriam ser destinadas aos turistas e também à 

população local, tais como: Hospitais bem equipados e com médico plantonistas 24h, melhor 

sinalização urbana e turística, acessos pavimentados, delegacias de plantão e especializadas, 

bancos 24h, serviços de câmbio de moedas estrangeiras, eventos e atrações diárias para 

entreter os visitantes, plano de incentivos para atração de novos empreendimentos turísticos, 

dentre outros. 

Considerado um dos destinos serranos mais interessantes do Estado, o município de 

Portalegre, distancia-se a 390 km de Natal e localiza-se no Alto Oeste Potiguar. É uma cidade 

privilegiada em termos de clima, aspectos paisagísticos, recursos hídricos vindos de fontes 

naturais, além de uma importante história sócio cultural, com considerável influência na 

colonização do Rio Grande do Norte. Porém, constatou-se que a distancia da capital e dos 

principais destinos emissores de turistas para a região é um fator limitante, principalmente no 

tocante ao acesso à cidade e disponibilidade de transportes rodoviários em horários 

diversificados, impedindo, em muitos casos, a chegada de turistas para a região. 

Um orgulho histórico de Portalegre é a participação da vila na tentativa de revolução 

pela independência em relação a Portugal e instalação de uma república no Brasil no ano de 

1817. Após o arrefecimento em Natal e em Recife, idealistas sertanejos fundaram uma espécie 
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de governo republicano simbólico em Portalegre, com o coronel de milícias Francisco Vieira 

de Barros à frente. Frustrado pelo governo colonial, o movimento colecionou, contudo, 

algumas vitórias, muitos dos participantes escapavam da forca porque os portugueses não 

encontraram as atas das reuniões republicanas. Identificado, Vieira de Barros fugiu e voltou já 

após a decretação da Independência, respaldado por uma anistia concedida pelo império, tal 

revolucionário, porém, preferiu ser severo consigo mesmo, suicidou-se em Portalegre 

(PESQUISA DE CAMPO, 2018). Este fato histórico, em nenhum momento, é aproveitado 

enquanto apelo turístico para atrair novos visitantes para a localidade e tampouco publicizado 

no material publicitário impresso e digital analisado por esta investigação. 

De acordo com o ET1, 

 

Com menos de sete mil habitantes, Portalegre é privilegiada com uma variedade de 

opções e entretenimento para o turismo ecológico. Para enfatizar tal particularidade, 

a serra possui 700 metros de altitude na qual possibilita uma visão panorâmica da 

paisagem do Oeste Potiguar, tendo como vizinhos os municípios de Viçosa, Riacho 

da Cruz, Tabuleiro Grande, Francisco Dantas, Serrinha dos Pintos e Martins. As 

atrações são diversas, há trilhas, sítios arqueológicos, cachoeiras, fontes, formações 

rochosas, antigas casas de farinha e engenhos de cana de açúcar capazes de deixar os 

turistas deslumbrados. 

 

Na fala do entrevistado, percebe-se uma menção ao turismo ecológico, contudo para 

que este segmento seja fomentado, não basta apenas existir os recursos naturais, é primordial 

o investimento em infraestrutura de apoio ao turismo e ao turista, como: pontos de descanso, 

banheiros, alimentação, orientação turística, guias de turismo especializados e devidamente 

credenciados pela EMBRATUR, acessibilidade, dentre outros. Ademais, é fundamental um 

plano de manejo do espaço natural que será visitado, inclusive estabelecendo-se a capacidade 

de suporte dos possíveis atrativos turísticos, ou seja, estabelecer um número máximo de 

visitantes que o local poderá receber, com vistas à minimização dos impactos ambientais 

negativos da atividade. Além disso, torna-se indispensável à elaboração de um zoneamento 

turístico e ambiental da localidade para salvaguardar a manutenção dos espaços naturais 

utilizados e garantir a sustentabilidade. 

Seguindo com a entrevista realizada, o ET1 ainda afirmou que:  

 

Há trilhas que levam aos sítios arqueológicos da Pedra do Letreiro e da Furna do 

Pelado, que têm inscrições e gravuras rupestres. O primeiro fica a 643 metros de 

altitude e a três quilômetros do centro da cidade. O da Furna está dez quilômetros 

mais distante da serra e é também o mais alto, com 679 km. Na subida da serra, o 

visitante pode conhecer a cachoeira do Pinga que fica a 100 metros de altura e a três 

quilômetros de distância do centro. 
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Analisando a fala anterior é possível evidenciar que o município precisa investir em 

equipamentos de regaste 24h, como o Serviço de Atendimento Móvel Urgência – SAMU, que 

tem por objetivo chegar precocemente a vítimas em situações de urgência ou emergência. Tal 

serviço foi identificado, apenas no município de Pau dos Ferros, distante 30 km da sede 

município de Portalegre. Além disto, os sítios arqueológicos necessitam ser mapeados, 

catalogados e dotados de profissionais aptos a exercer as funções de guiamento, inclusive com 

capacitação específica de itens de segurança aos turistas e pontos de apoio para resgate aéreo 

como, por exemplo, helipontos, em parceria com os hospitais regionais da região. 

O ET1, afirma, ainda que:  

 

Referencial da paisagem do sertão potiguar, as rochas imponentes também estão em 

Portalegre. No local conhecido como ponta da serra, há seis quilômetros da cidade, 

de herança dos antigos moradores restam apenas as ruinas de uma casa de farinha. 

Outra formação que atrai os visitantes é a Pedra do R, de 1,5 metros de altitude tem 

a letra R esculpida em alto relevo, uma referencia ao rei de Portugal, fica nas 

proximidades da ponta da serra. 

 

Contudo, percebeu-se claramente, que faltam investimentos da Prefeitura Municipal 

em restaurar as ruinas citadas, transformando-as em possíveis atrativos turísticos, uma vez 

que as mesmas refletem a memória da localidade e do seu povo. Além disto, a Pedro do R 

possui um difícil acesso o que dificulta o desenvolvimento de atividades turísticas de aventura 

e ecoturismo. 

Durante este entrevista o ET1, afirmou, ainda, que:  

 

Na área urbana de Portalegre, destaque para alguns prédios históricos. Um deles é o 

da antiga cadeia pública, hoje revitalizada e inaugurada no ano de 2017, a casa de 

câmara e cadeia, construída no século XVIII. A arquitetura conserva traços do 

período colonial, isto também, se percebe no mercado público e nas casas que 

decoram o centro da cidade. Ao logo do tempo o patrimônio histórico sofreu ações 

antropogênicas, contudo ainda mantém suas características originais. Trata-se de 

uma construção muito sólida, as paredes eram todas fechadas pelas laterais, sendo a 

única abertura para as celas uma porta alçapão que se abria no pavimento superior, 

por onde desciam os prisioneiros através de uma escada, quando não eram jogados 

de qualquer jeito. 

 

Com relação à casa de câmara e cadeia, que já foi uma cadeia, prefeitura, câmara de 

vereadores, discoteca, banco e correios. Antes de ser destinado a casa de cultura, abrigava 

uma associação, uma escola de informática, a biblioteca municipal e em uma das salas 

abrigava o acervo doado pela comunidade para a instalação do museu, cuja aquisição das 

peças se deu a partir da iniciativa do comitê de turismo do município que realizou a campanha 

visando o resgate cultural e histórico, relato feito pelo chefe do departamento de marketing e  
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Diretor  da Casa de Câmara e Cadeia, o  Senhor Marcksuel Oliveira, afirmando, ainda, que: “a 

Inauguração da Casa de Câmara e Cadeia e do Espaço Cultural ''Cantofa e Jandi'' ocorreu no 

dia 01 de abril de 2017, aberta diariamente para visitação, na qual abriga no seu interior um 

Museu, uma Pinacoteca, Biblioteca Municipal e o Espaço Cultural Cantofa e Jandi”. 

Identificou-se, durante este trabalho que o referido museu possui uma considerável 

infraestrutura de apoio ao turista, inclusive com acessibilidade para deficientes físicos, e já 

está se consolidando enquanto um atrativo histórico-cultural para a região, uma vez que já 

recebeu aproximadamente 3.000 visitantes ao logo da sua revitalização, segundo o chefe do 

departamento de marketing do município. Contudo, precisa ser mais integrado as demais 

representações históricas da cidade, com vistas a dinamizar e fomentar o turismo cultural na 

cidade de Portalegre, ofertando-se e diversificando-se o produto turístico local. 

Outro destaque arquitetônico, reconhecido durante esta pesquisa foi à igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição, cuja construção foi iniciada em 1884, as paredes tem 

aproximadamente um metro e meio, para serviu, também, como meio de defesa da população 

contra bandos de cangaceiros que circundavam a região em temos remotos. A referida igreja 

possui um bom estado de conservação, porém a arquidiocese não investiu no turismo religioso 

durante todo o ano, salvo a festa da padroeira local (Nossa Senhora da Imaculada Conceição) 

e algumas festas profanas, apenas com o objetivo de angariar fundos para a manutenção da 

igreja e de suas atividades. 

Outro elemento que deveria ser explorado turisticamente em Portalegre seria os 

costumes locais, os ritos e a comunidades remanescentes, como os quilombolas, que possuem 

suas próprias manifestações religiosas e lúdicas e são capazes de gerar uma atratividade de 

visitantes e turistas para a localidade, gerando-se, assim, emprego e renda para os seus 

habitantes. Neste viés, foi localizado no município pesquisado um dos últimos quilombos do 

Rio Grande do Norte, denominado de ‘localidade de engenho’. É um povoado composto por 

negros que conservam os costumes dos seus ascendentes. Eles vivem da produção de farinha, 

mel, rapadura e castanha, que tampouco é explorado e divulgado do ponto de vista turístico. 

Diante de tudo que foi exposto anteriormente o ET1 corroborou com o apontado e 

analisado por esta dissertação, ao afirmar que: “inserir o município no roteiro do turismo 

estadual e nacional é uma tarefa difícil pela limitação financeira, mas possível pela 

potencialidade natural que temos e por nossa vontade politica de fazer. E será com essa 

disposição que devemos alcançar esse objetivo”. 
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Ainda, segundo o Entrevistado 1: 

 

Alcançar a posição de município turístico é um processo interminável, pois não 

basta construir espaços, é preciso, sobretudo, trabalhar junto à população no sentido 

de oferecer a integração entre os que vivem na cidade e os que virão nos visitar. A 

receptividade e a qualidade do serviço oferecido são fundamentais nessa atividade 

econômica, por isso a nossa preocupação em ter parceiros importantes como o 

SEBRAE, SENAC, EMATER na formação dos profissionais que trabalharão direta 

ou indiretamente com o turista. 

 

Sendo assim, percebe-se que Portalegre está focado no sentido de se tornar um 

importante polo turístico da região oeste, além dos projetos financiados e executados com 

recursos públicos, como o terminal turístico da bica e o mirante, a administração está aberta a 

parceria com capital privado, proporcionando dotar o município de infraestrutura para receber 

seus visitantes, com desenvolvimento turístico e cultural, gerando emprego e renda e captação 

de mão de obra local. 

Constatou-se que a prefeitura investiu, especialmente, na descoberta das 

potencialidades locais e na capacitação da população para desenvolver algumas atividades 

ligadas ao setor, utilizando exatamente a matéria prima disponível. “Trabalhamos no sentido 

de oferecer aos portalegrenses a oportunidade de se tornarem auto empregados, a 

oportunidade de trabalhar aqui, sem precisar buscar o sonho, que já não existe mais, afirmou 

ET1. 

Diante dessa declaração, entende-se que o prefeito, tenta fomentar o apoio e incentivos 

fiscais ao capital aberto, estimulando-se a iniciativa privada em investir no município de 

Portalegre, com a celebração do acordo de contrapartida entre ambas as partes, estabelecendo 

que as empresas interessadas na parceria público/privado absorvam a mão de obra local, 

convergindo desta maneira para uma possibilidade de aumento da empregabilidade e geração 

de receitas para o município, favorecendo a comunidade autóctone. 

Porém, atualmente, a divulgação do local e os investimentos em opções de lazer ainda 

são, contudo incipientes, fazendo com que o fluxo de visitantes cresça de forma tímida. O que 

se oferece ao turista estrangeiro no RN é conhecer as praias de Natal/RN e do seu entorno e 

nenhuma alternativa a mais, quando se observa a existência de outros locais para visitação 

como o Oeste Potiguar, que certamente os agradaria bastante, reclama o prefeito durante a 

pesquisa. Para isso o prefeito sugere a necessidade de capacitar e reciclar as pessoas que 

trabalham no turismo, como guias e recepcionistas, com objetivo de que seja oferecido uma 

maior segurança e um atendimento de qualidade, além da necessidade de criar e fomentar 

opções e entretenimentos noturnos no município investigado.  
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Sendo assim, constata-se que o turismo abrange um leque de possibilidades, as quais 

são fundamentais para que ele tenha continuidade e especialmente crescimento. Nesse sentido 

a prefeitura afirma que vem preparando a população de forma a transformar Portalegre em 

uma cidade cada vez melhor, mais bonita, mais aconchegante e mais simpática, com vistas à 

uma maior atratividade turística. 

Durante a investigação empreendida o Entrevistado 1, afirma, então: 

 

Nosso município tem história, clima, beleza. E o que é mais importante: tem um 

povo especialmente hospitaleiro, portanto, temos o essencial. O que precisamos é 

preservar as nossas qualidades pessoais e adotarmos hábitos educativos como a 

preservação do meio ambiente, manutenção da limpeza, dentre outros, para nos 

tornarmos mais receptivos. 

 

Paralelo ao trabalho de infraestrutura física como a pavimentação de ruas, construção 

de praças, ampliação de rede escolar, melhoria da estrutura de saúde, a prefeitura aponta que 

estão sendo realizados investimentos em cursos, palestras e seminários educativos e de 

produção. Porém, constata-se que tais investimentos são, ainda, incipientes e não atendem a 

cadeia produtiva do turismo em sua totalidade. 

Finalizando, sua entrevista o ET1 diz:  

 

O incentivo a fabricação de doces, compotas e demais produtos derivados da nossa 

fruticultura, cuja diversidade é indiscutível, também é parte do nosso trabalho de 

preparação da população no sentido de gerar renda, com a chegada do turismo e 

oferecer ao visitante a nossa gastronomia. 

 

Estes incentivos podem ser tornar um valor agregado para o fomento da atividade 

turística na região, entretanto, sugere-se uma continuidade das ações para garantir a 

sustentabilidade das ações artesanais de produção de doces, compotas e derivados, fato que 

não foi vislumbrado durante a referida pesquisa. 

Seguindo com os dados primários deste estudo, realizou-se outra entrevista, desta vez 

com a jornalista, denominada de ET2, que assumiu o departamento de comunicação do 

município de Portalegre/RN em 2002.  

Na mesma lógica da entrevista anterior, apresenta-se a seguir a hierarquização de 

valores da Entrevistada 2. 
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Tabela 2  Hierarquia de valores segundo o Entrevistado 2 

Valores Concretos Valores abstratos 

Atrativos e recursos naturais  Clima 

Parceria Público-Privado (PPP)  Cultura 

Divulgação Turística Paisagem 

Infraestrutura Turística  

Eventos 

Infraestrutura Urbana 
               Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

Analisando-se a Tabela 2, percebe-se que a ET2 elenca como o valor concreto mais 

importante os atrativos e recursos naturais, contudo deixa claro que existe uma deficiência de 

infraestrutura dos mesmos. Tal valoração é pertinente, uma vez que o município de Portalegre 

vende um produto turístico direcionado à natureza e suas representações, porém forma 

identificados, durante esta investigação, outras possibilidades de segmentos turísticos que 

poderiam agregar valor ao turismo local, como: enoturismo, turismo religioso, turismo de 

negócios, dentre outros, que se bem formatados, poderiam aumentar o número de visitantes 

durante todo o ano, diminuindo-se a sazonalidade turística. 

As PPP’s e a divulgação turística, também, são importantes elementos hierarquizados 

pela ET2. Entretanto, faltam investimentos maciços na captação de novos parceiros, assim 

como uma Política Pública de Turismo voltada ao marketing turístico, com vistas a 

conquistar, manter e encantar os visitantes/turistas reais e potenciais. 

Por outro lado, atesta-se uma clara valorização da ET2, com o objetivo de melhorar a 

oferta turística local, da infraestrutura turística, importante para garantir o conforto e a 

qualidade dos serviços turísticos prestados, da realização de eventos, estes capazes de 

minimizar os efeitos danosos da baixa estação turística, uma vez que em sua maioria ocorrem 

neste período devido tarifas mais competitivas e da infraestrutura urbana, que carece de 

investimentos significativos, principalmente no quesito segurança pública. 

Com relação aos valores abstratos hierarquizados pela ET2, verificou-se uma 

conformidade com os mesmos valores do ET1, inclusive em mesma escala, corroborando-se, 

então, com a mesma análise anteriormente realizada por esta pesquisa, dos referidos valores 

abstratos do ET1.  

Em consonância com a entrevista realizada em 2017, segundo a Entrevistada 2 que 

atuou na gestão do município em 2002, a mesma afirma que o prefeito “era (é) um 

administrador com visão empreendedora, na verdade ele já sabia o que queria para Portalegre, 

- 

+ 
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e eu seria (como jornalista e portalegrense) alguém que poderia contribuir para que Portalegre 

fosse descortinado.  

Segundo a ET2, que participou da primeira gestão do prefeito ET1: 

 

Portalegre, como município com potencialidades para o turismo, começou a ser 

mostrado, através de um evento, idealizado pelo prefeito, chamado 

CAJUAGROFEST, em 2001, exatamente nos dias 16 e 17 de novembro, (naquele 

momento a administração já havia conseguido incluir Portalegre no Programa 

Nacional de Municipalização de Turismo – PNMT) uma feira de cultura, turismo e 

negócios onde se trabalhou a economia do município, através do seu principal 

produto para a agroindústria; o caju. O clima e a beleza da Serra eram o nosso 

principal ‘cartão de visitas’. Fizemos um vídeo institucional, conquistamos espaço 

nos jornais e, nunca tivemos qualquer dificuldades, para tal. O jornal impresso 

Gazeta do Oeste, com sede em Mossoró/RN, por exemplo, foi um grande parceiro 

de Portalegre, em todo o tempo que estive como assessora de imprensa, além de 

outros jornais do RN, que nos abriram as portas, gratuitamente, para o nosso 

trabalho e, evidentemente, mostrar Portalegre para ao Estado. 

 

 Avalia-se que as ações colocadas anteriormente foram de extrema importância para o 

turismo e emblemática na divulgação do destino portalegrense, contudo, apenas de forma 

regional, não possuindo impactos significativos no âmbito estadual e nacional, devido aos 

poucos aportes financeiros destinados ao marketing turístico espontâneo e financiado. Tal fato 

é facilmente identificado quando se observa a taxa de ocupação hoteleira de alguns 

empreendimentos turísticos na localidade, que possuem uma média anual que gira em torno 

de 30%, abaixo das médias anuais dos principais destinos turísticos do RN.  

Uma mudança situacional foi identificada na postura da jornalista, quando escreveu 

seu primeiro texto sobre a sua cidade natal, como assessora de imprensa, a mesma teve um 

“insight” de ser mais cronista, mais poetisa, que jornalista, 

 

Deixei a técnica da redação de lado e fiz artigos, onde tentei passar para as demais 

pessoas, a visão romântica, afetiva, aconchegante, tradicional que eu tinha do lugar 

onde nasci e cresci.  Foi como se eu quisesse transferir ao leitor, o meu “ser feliz em 

Portalegre”, tanto que dei o título de; “Portalegre é tudo de bom! E ao final desse 

artigo eu digo [...}   Em Portalegre não se esquece  o que há de bonito e gostoso  nas 

outras cidades do Estado e do país, no entanto se experimenta as diferenças de 

clima, vegetação, flora, geografia e outras belezas  naturais  inerente à Serra, graças 

a generosidade divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

De acordo com ET2, 

 
A visão panorâmica de cima da Serra era o mais encantador que tínhamos, tanto que 

em 2002/2003 com a construção dos primeiros empreendimentos turísticos como o 

Hotel e o Mirante boa Vista (nome em alusão a região onde ele se encontra) foram  

estrategicamente erguidos em pontos privilegiados do munícipio, junto a esse 

encanto se passou a somar outros itens: festa religiosa, dança tradicional, fruticultura 

e claro o clima.  O Brasil e o RN, principalmente, começavam a pensar em turismo 

além de praias, o chamado “sertão” com as suas peculiaridades ganhava um “lugar 

ao sol” nesse mercado. E o clima de Portalegre era bastante favorável ao convite 

turístico. Pois encontrar frio numa região predominantemente de calor, era (é) o 

oásis no deserto. 

 

De certo que a entrevistada tinha razão, pois este período apontado anteriormente é o 

que se denomina de um ‘novo turismo’, marcado por experiências turísticas mais autênticas e 

a chamada segmentação de mercado. Porém, para que seja colocado a cabo seu pensamento é 

necessário maiores investimentos públicos e privados na região, fato este que, ainda, carece 

de ser implementado no município. 

Verificou-se durante esta pesquisa uma tentativa da prefeitura de investir em outras 

atividades que favoreceriam o turismo, e alavancariam a economia. Parcerias forma feitas 

com órgãos como SEBRAE, EMATER que capacitou parte da população para fomentar e se 

beneficiar da atividade turística em Portalegre. Tais esforços forma realizados através da 

extinta Secretaria Municipal de Turismo. 

ET2 enfatizou também que o maior investimento turístico de Portalegre, “foi ter 

conquistado uma parceria público/privada, pois não há turismo sem espaço de hospedagem, 

visita de um dia não se constituiu em viagem turística, e sim em excursão, turismo se 

consolida com pernoite, e sem hotel isso não acontece”. 

Nesta perspectiva a entrevistada destaca: 

  

O Hotel Portal da Serra, e aqui vai o reconhecimento ao empresário João Sabino, 

tem sido o ‘carro-chefe’ para a promoção dessa consolidação. Se o prefeito, naquele 

momento, não tivesse conquistado essa parceria, certamente que Portalegre não teria 

chegado onde chegou.  O fato de ser um município distante da capital, certamente 

não levaria as pessoas até lá, se não houvesse onde se hospedar, com conforto e 

qualidade. Portalegre deve muito ao empresário João Sabino. 

 

Ao ser indagada sobre a existência de abertura de certames do Governo do Estado do 

RN, com recursos de verbas para melhorias de infraestrutura e investimentos em publicidade 

no município, ET2 afirmou:  
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Tudo que fizemos do ponto de vista da comunicação, seja no que diz respeito à 

divulgação de matérias, seja na produção de peças institucionais, nada contou com 

recursos do Governo do Estado. Pelo menos em nada que produzi, jamais contei 

com a possibilidade de recursos oferecidos em editais. Eu até diria, e essa visão é 

minha, não falo do ponto de vista da Prefeitura, o Estado deixou muito a desejar no 

que se refere ao incremento do turismo na divulgação do destino turístico de 

Portalegre.  

 

A afirmação acima revela a falta de investimentos financeiros na divulgação turística 

do RN e de seus respectivos municípios ao longo dos tempos, fato que apresentou uma 

pequena melhora nos últimos três anos, quando foram utilizados recursos do ‘Programa RN 

Sustentável’, financiado pelo Banco Mundial, para a promoção do turismo do Estado, porém 

com algumas ações amadoras e sem continuidade, uma vez que a própria Secretaria de Estado 

de Turismo possui um quadro de colaboradores sem formação profissional em turismo, salvo 

duas únicas exceções, que para ser mantido um sigilo investigativo, seus nomes não serão 

revelados neste trabalho. 

Em suma ET2 declarou que Portalegre sofreu um atraso considerável, no processo de 

desenvolvimento turístico, entre 2004 e 2012. O Mirante perdeu em qualidade de atendimento 

e danificou-se na sua estrutura física, o terminal turístico da bica, idem, a administração desse 

período não tinha a visão do turismo como algo de ponta para o município, então houve esse 

decréscimo. “Se Portalegre tivesse mantido o processo de busca de investimentos e incentivos 

no setor, certamente estaria melhor consolidado atualmente”, afirmou a entrevistada 2.  

A Secretaria de Turismo passou, então, a descuidar ao invés de cuidar do pouco que se 

tinha, “guardo com tristeza as fotos dos nossos pontos turísticos se deteriorando sem que eu 

soubesse de mobilização para melhorar, lixo por toda a parte, cachoeira do pinga, bico, centro 

da cidade”, afirmou ET2.  

Diante do exposto, constatou-se que alguns eventos que aconteciam em parcerias com 

entidades privadas foram se descaracterizando até se extinguirem, dentre eles, pode-se citar o 

Festival Gastronômico, o CAJUAGROFEST, dentre outros. 

Finalizando a entrevista a ET2, ainda afirma: 
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A administração tem buscado melhorias físicas para o mirante, pequenos 

empresários investiram em mais uma opção de lazer, a Casa de Câmara e Cadeia, 

finalmente foi recuperada, e aí esta o mérito total para a administração municipal, 

pois nem o governo Federal, através do IPHAN, nem o governo do Estado 

contribuíram com esse item relevante a história do município. Creio que a 

administração quer e luta para alavancar o turismo, mas esbarra nas limitações 

financeiras próprias, na falta de verbas federais e estaduais para o setor, na falta de 

segurança das estradas, na falta de parcerias público/ privada, e também, na falta de 

divulgação institucional do município enquanto opção de turismo. Portalegre não 

ocupa mais a mídia, como antes, embora hoje haja muito mais espaço aberto para 

tal. Mesmo sendo um município que passou a ser objeto de estudo no meio 

acadêmico, participante de programas de extensão universitária, não tem sabido 

aproveitar esses espaços.  Mas, não é uma situação que não possa ser revertida. 

 

Considerando o exposto e as entrevistas realizadas e com o objetivo de propor aos 

atores de fomento do turismo local algumas estratégias e sugestões para a atividade do 

turismo portalegrense, apresenta-se a subseção a seguir. 

 

4.4   Estratégias e sugestões para o fomento do turismo no município serrano de 

Portalegre/RN: percepções da pesquisa 

 

Diante das análises empreendidas nesta pesquisa, constatou-se que entre os diversos 

recursos e atrativos verificados em Portalegre, aqueles concernentes com a natureza 

destacam-se como os mais relevantes e passíveis de modificação e transformação em produto 

turístico. 

O gestor municipal de Portalegre já tem a devida conscientização da importância e 

potencial turístico que o município tem vislumbrado e despertado em relação ao turismo. Os 

recursos naturais são as principais atrações encontradas, por exemplo, no folder promocional 

de turismo da Prefeitura. 

Entretanto, não adianta somente observar ou contemplar que existem especificamente 

tais recursos turísticos. É importante também compreender e assimilar como elas podem se 

desenvolver e tornar-se um produto turístico na concepção do turismo sustentável. 

Para tal, surge a necessidade de apresentar algumas sugestões como estratégias e 

possibilidades identificadas por esta investigação de modo a colaborar no fomento e na 

consolidação do destino turístico analisado. Assim demonstra-se pertinente explicitar as 

seguintes proposições, a saber: 

 Ampliar a sinalização de orientação turística, ou seja, a comunicação efetuada por 

meio de um conjunto de placas de sinalização, implantadas sucessivamente 

ao longo de um trajeto estabelecido, com mensagens escritas ordenadas, 

pictogramas e setas direcionais. 
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 É imprescindível a realização de um planejamento estratégico e sustentável do turismo 

para reduzir os impactos ambientais diante da exploração antrópica; 

 Instituir serviços de zeladoria e manejo ambiental para garantir a preservação da fauna 

e flora; 

 Implantar vigilância patrimonial adequada para evitar que se infrinjam regulamentos 

legais; 

 Todos os agentes envolvidos nos processos de transporte, recepção, prestação de 

serviços e outros devem passar por processos permanentes de capacitação, atualização 

e melhoria, pois não adianta apenas fazer um treinamento sem manter a atualização 

dos recursos humanos com as novas tecnologias e novas demandas que se apresentam; 

 Implantar programas de coleta seletiva eficientes, associados a programas de gestão de 

resíduos sólidos que incluam minimização na geração dos resíduos e reciclagem; 

 Elaborar um plano de marketing turístico que priorize criação, produção e distribuição 

de material publicitário impresso, visual e digital; 

 Estabelecer parcerias público-privadas com objetivo de fomentar a atividade turística 

local;  

 Melhorar a infraestrutura urbana e turística municipal, com vistas a receber melhor o 

turista e garantir uma melhor qualidade de vida para a população autóctone; 

 Criar e ampliar eventos existentes na cidade, gerando mais empregos e renda em 

períodos de baixa estação, estabilizando-se, as taxas de ocupação hoteleira e de 

restauração no município; 

 Criar linhas de crédito para fomentar atividades culturais das mais diversas; 

 Fazer e ampliar parceria com as estâncias de governança regionais, estaduais e 

nacionais. 

 Criar uma secretaria municipal de turismo, com dotação orçamentária própria. 

 Ampliar as políticas públicas de turismo; 

 Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior, técnico e de capacitação 

profissional. 

 Envolver a comunidade local na tomada de decisões. 

 

 

 

 



127 
 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação evidenciou-se que os fatores-chave do desenvolvimento do turismo 

são diversos e inter-relacionados dos quais se destacam os seguintes: a conquista temporal do 

ócio e o turismo, a conquista do espaço (redução de distâncias e superação de barreiras); o 

aumento de renda e a capacidade de gasto turístico e, a transformação das férias e da viagem 

turística em necessidades básicas. 

Além disso, o turismo também se apresenta como um efeito multiplicador, pois é 

definido como um conjunto de diversas atividades econômicas (geração de renda e divisas), 

sociais (geradoras de emprego) e comerciais (como geradoras de vendas), e incluindo 

atividades locais, regionais ou mesmo nacionais e internacionais, como agenciamento de 

viagens, transportes e práticas de lazer, além de outras ações que produzem riquezas e geram 

qualidade de vida para o destino turístico.  

Assim o turismo têm-se mostrado como uma provável fonte de divisas de receitas para 

os municípios, como por exemplo, Portalegre, pois apresenta um impacto direto sobre mais de 

52 setores da economia, sejam na atuação formal ou na informalidade, no qual se infere a 

importância de otimizar e aperfeiçoar os negócios  por meio de uma melhoria dos atrativos, 

sejam naturais ou transformados, e infraestrutura sustentável, para atender a crescente 

demanda por bons produtos e serviços para consumidores/turistas cada vez mais exigentes.  

 Assim, é necessário afirmar que esta pesquisa não teve como finalidade esgotar a 

temática estuda, mas sim apontar caminhos para uma série de reflexões a respeito do turismo 

em Portalegre, através dos argumentos utilizados nos documentos, anúncios publicitários e 

discursos oficiais e nas hierarquias de valores apontadas pelos entrevistados. 

É necessário dizer que todos os objetivos foram alcançados, a saber: analisar as 

hierarquias de valores em anúncios publicitários do turismo portalegrense; identificar os 

documentos oficiais do turismo no município de Portalegre/RN; interpretar as teses e valores 

hierarquizados em entrevistas; apresentar estratégias e sugestões para o fomento do turismo 

no município serrano de Portalegre/RN. 

Diante do exposto, verificou-se que os anúncios publicitários de natureza turística não 

possuem um alcance, divulgação e promoção de marketing desejados e muito menos atingem 

a contento, a demanda turística potencial, pois as ações ainda são discretas no município 

serrano de Portalegre. Além disso, existiu uma clara dificuldade de coleta de documentos 

oficiais por este estudo, pois a própria Prefeitura Municipal não os possuíam, em sua 
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totalidade, tais documentos, geraram possíveis lacunas de interpretação e temporalidade na 

referida investigação científica, mas que foram sanadas em seu percurso.  

Quanto aos dados primários desta investigação, os mesmo permitiram uma análise 

mais profunda do objeto de estudo proposto por este trabalho, todos os entrevistados foram 

amistosos e responderam os questionamentos realizados. 

Em relação às estratégias e sugestões para o fomento do turismo em Portalegre, foram 

apresentadas algumas principais proposições, tais como: ampliar a sinalização de orientação 

turística, ou seja, a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas de 

sinalização, que necessitam ser implantadas sucessivamente ao longo de um 

trajeto estabelecido, com mensagens escritas ordenadas, pictogramas e setas 

direcionais; todos os agentes envolvidos nos processos de transporte, recepção, prestação de 

serviços e outros devem passar por processos permanentes de capacitação, atualização e 

melhoria, pois não adianta apenas fazer um treinamento sem manter a atualização dos 

recursos humanos envolvidos com as novas tecnologias e consequentes novas demandas que 

se apresentam; elaborar um plano de marketing turístico que priorize criação, produção e 

distribuição de material publicitário impresso, visual e digital; criar e ampliar eventos 

existentes na cidade, gerando mais empregos e renda em períodos de baixa estação, 

estabilizando-se, as taxas de ocupação hoteleira e de restauração no município, dentre outros, 

que são tão importantes quanto os mencionados anteriormente. 

Sendo assim, ao final e em consonância com o marco teórico de referência deste 

estudo foi possível realizar uma série de sugestões de estratégias para o fomento do turismo 

em Portalegre, que tem por objetivo nortear as futuras políticas públicas de turismo a nível 

local e estadual. 

Posto isto, fica evidenciada de forma clara que o turismo em Portalegre ainda é uma 

atividade nova, que se apresenta na fase de desenvolvimento, segundo o ciclo de vida do 

turismo, tendo o início de sua prática há apenas alguns anos.  

Todavia, é perceptível diante desta investigação, que os atores do processo, a 

população e a iniciativa pública e privada têm interesse em desenvolver a atividade turística. 

A comunidade portalegrense deseja a inserção de novas atividades econômicas em sua região, 

constatando-se que existe uma valorização e reconhecimento da importância da atividade 

turística e são conscientes do potencial de seu município para tal atividade, no entanto, não se 

sentem motivados a participar do processo, mediante um conjunto de fatores e motivos entre 

os quais se destacam: limitações políticas e de recursos financeiros, sem autonomia 

orçamentária para o turismo, falta de capacitação de mão de obra, lacuna de um calendário de 
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eventos e, consequentemente a frágil e pequena divulgação do município dentro do próprio 

Estado do RN, além da dificuldade de se mostrar e competir com outros destinos turísticos 

brasileiros. 

Foi possível perceber, ainda, que o governo municipal desenvolve o turismo de acordo 

com os recursos limitados que se dispõe, mas falta preponderantemente o apoio e incentivo da 

esfera estadual e federal, gerando dessa forma problemas no decorrer do processo do fomento 

turístico local. Apesar da atividade não ser amplamente desenvolvida, a estrutura básica de 

equipamentos turísticos existentes no município é viabilizada por elementos significativos, 

como hotéis de médio porte, pousadas, restaurantes, lanchonetes, clubes, áreas de lazer, entre 

outros. 

Logo, percebeu-se, também, que a instância municipal de governança possui 

fragilidade no que concerne a participação e autonomia no processo de tomada de decisão, em 

razão das deliberações ainda serem em sua maioria pensadas em função de questões políticas, 

sem observar o cenário do todo no turismo em Portalegre.  

Ainda de acordo com relatos obtidos por esta investigação, há disparidades em 

algumas informações, posto que, o discurso do poder público é de que a atividade turística 

traz muitas melhorias dentre as quais se destaca o setor financeiro, a cultura, a infraestrutura 

básica (iluminação pública, saneamento e abastecimento de água), o empreendedorismo e 

outros benefícios ambientais e físicos, mas as mesmas carecem de uma eficaz aplicação. 

Portanto, conclui-se que as hierarquias de valores dos documentos oficiais, dos 

anúncios publicitários e das entrevistas, permitiram sanar uma lacuna existente no processo de 

desenvolvimento do turismo em Portalegre e dirimir algumas estratégias publicitárias que 

devem ser colocadas a cabo para a efetiva consolidação turística do município serrano 

estudado. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista ao Prefeito de Portalegre/RN 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS - DL 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL 

 

Esta entrevista é direcionada ao Chefe do executivo do município de Portalegre/RN, 

Manoel de Freitas Neto. Os dados obtidos irão compor a análise dos resultados da referida 

dissertação, intitulada “O TURISMO NO MUNICÍPIO SERRANO DE 

PORTALEGRE/RN: ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO EM ANÚNCIOS 

PUBLICITÁRIOS, DOCUMENTOS OFICIAIS E ENTREVISTAS” 

Fica o respondente ciente de que os dados coletados serão utilizados por esta pesquisa 

científica e devidamente utilizado o nome do entrevistado. 

Breve biografia do entrevistado 

Manoel de Freitas Neto natural do município de Itau/RN nasceu em 28/09/1956. 

Prefeito reeleito do município de Portalegre/RN pelo partido PP (partido progressista), com 

formação superior em Agronomia, conhecido popularmente como Neto da EMATER. O 

prefeito tem pela frente o desafio de investir, sobretudo no bom aproveitamento de recursos 

naturais do município, via turismo sustentável, somando esforços em parcerias que podem 

fortalecer essa vocação de Portalegre. 

 

1. Qual a estrutura física atual da coordenadoria de turismo, suas atribuições e o 

montante de investimentos da Prefeitura Municipal de Portalegre? 

 

2. Qual o perfil dos turistas recebidos pela cidade de Portalegre no biênio e suas 

principais motivações? 
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3. Quantos turistas a cidade do Portalegre recebe anualmente e quais os principais 

segmentos turísticos demandados? 

 

4. Como Portalegre está se posicionando no ranking turístico com relação aos seus 

principais concorrentes locais e regionais? 

 

5. Quais as principais políticas públicas de turismo empreendidas na cidade de 

Portalegre?  

 

6. Quais as principais ações de marketing, que a SETURDE está realizando para captar e 

fidelizar os turistas nacionais e internacionais que visitam ou desejam visitar a cidade 

de Portalegre? 

 

7. Na sua visão, como a cidade de Portalegre está se preparando para receber mais e 

melhor os turistas? 

 

8. Como está a ocupação hoteleira na cidade de Portalegre? 

 

9. Como você vê a qualificação de mão-de-obra para o setor e os seus principais 

desafios? 

 

10.  Qual a agência publicitária responsável pelo planejamento, elaboração e 

implementação das peças publicitárias do destino turístico portalegrense? 

 

11.  Outras observações a respeito do cenário turístico portalegrense e sua relação como o 

marketing. 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista à Jornalista Bernadete Cavalcante 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS - DL 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL 
 

 

Esta entrevista é direcionada a jornalista Maria Bernadete Cavalcante. Os dados 

obtidos irão compor a análise dos resultados da referida dissertação, intitulada “O TURISMO 

NO MUNICÍPIO SERRANO DE PORTALEGRE/RN: ANÁLISE DA 

ARGUMENTAÇÃO EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, DOCUMENTOS OFICIAIS 

E ENTREVISTAS”. 

Fica o respondente ciente de que os dados coletados serão utilizados por esta pesquisa 

científica e devidamente utilizado o nome da entrevistada. 

Breve biografia da entrevistada 

Maria Bernadete Cavalcante, graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1984. Atualmente é Técnica de Nível 

Superior da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, correspondente do Jornal Fonte Nova, 

correspondente do Jornal Alto Alentejo, colunista do Jornal O Vale do Apodi, tem dois blogs 

intitulado, na hora RN, www.nahorarn.com, com noticias da prefeitura municipal de 

Viçosa/RN e dito bendito, www.ditobendito.blogspot.com.br, que aborda notícias da política, 

cultura, turismo Natal/Portalegre, além de colaboradora da Base de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Bernadete Cavalcante e Thiago Alves Dias, autores do 

Livro Portalegre do Brasil: história e desenvolvimento: 250 anos de fundação de Portalegre, 

no qual foi lançado o trabalho no dia 15 de janeiro de 2011. 

Sócia administradora da empresa Projeto ViavelLtda–ME. Tem experiência na área 

de Comunicação, com ênfase em Jornalismo e Editoração. No período de 2001 a 2008 era 

vinculada com cargo comissionado pela prefeitura municipal de Portalegre, na função de 

diretora de departamento de comunicação social. Participou da gestão em 2011 do prefeito 

http://www.nahorarn.com/
http://www.ditobendito.blogspot.com.br/
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Euclides pereira, contribuiu também com o programa de governo, em 2012, do atual prefeito 

Neto da Emater.  

Nasceu em Portalegre/RN, filha da segunda vereadora da cidade, Felisbela Rodrigues 

Cavalcante, eleita em 15 de novembro de 1972 e tomou posse no dia 31 de janeiro de 1973. 

 

1. Durante a sua gestão no departamento de comunicação social da prefeitura 

municipal de Portalegre, como discorria os discursos oficiais referentes ao fomento 

do turismo no município? 

 

2. Quais as estratégias de persuasão utilizadas para divulgação do destino e 

consequentemente para adesão ao turista? 

 

 

3. Quais os valores e imagens trabalhadas para alavancar o turismo no município 

serrano de Portalegre? 

 

4. Havia parcerias de iniciativas público/privadas para o investimento e valorização 

do fenômeno turístico na região? 

 

5. Existia abertura de editais do governo do estado do RN, com recursos de verbas 

para melhorias de infraestrutura e investimentos em publicidade no município? 

 

6. Atualmente qual sua opinião referente ao turismo de Portalegre e em que aspectos 

a senhora acrescentaria para contribuir com a alavancada do turismo na região? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


